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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Διακοσμητικό, εύκαμπτο, ρητινούχο τσιμεντοκο-
νίαμα εξαιρετικής επιφανειακής σκληρότητας, 
μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυ-
σης. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες. Ο μοναδικός τεχνολογικά 
συνδυασμός τριών πολυμερικών ρητινών, δια-
βαθμισμένων χαλαζιακών και τσιμέντου υψηλών 
αντοχών, δημιουργεί μία λεία, στεγανή και ανθε-
κτική στις καταπονήσεις επιφάνεια, χωρίς ρηγ-
ματώσεις. Χρωματίζεται στη μάζα του (*) με την 
προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών σε μορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 απο-
χρώσεων. Διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή στην 
τριβή και τη χάραξη, ακόμη και σε πάχη 2mm. 
Δεν χρειάζεται ενίσχυση με υαλόπλεγμα οπλι-
σμού ή προσθήκη βελτιωτικών γαλακτωμάτων. 
Κατατάσσεται:  
• ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος 
(c) κατά ΕΝ 1504-2 (αρχές 2,5/MC,PR/έλεγχος 
υγρασίας, βελτίωση επιφάνειας).  
• ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία 
CT-C16-F4-AR1 κατά EN 13813.  
• ως επίχρισμα GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.  

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
•Άρρηκτη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα. 
•Δεν ρηγματώνει.  
• Κάλυψη ρωγμών με αντοχή στις συστολοδια-
στολές.  
• Ιδανική λύση για την ανακαίνιση και τη διακό-
σμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.  
• Οικονομικό λόγω μειωμένου πάχους επίστρω-
σης (2mm), σύντομου χρόνου εφαρμογής και α-
πουσίας πλέγματος.  
• Ιδιαίτερη κάλυψη, ακόμη και με μία μόνο 
στρώση.  
• Εφαρμογή βερνικιού μετά από 2-3 ημέρες, α-
νάλογα τις καιρικές συνθήκες.  
• Εξαιρετική εργασιμότητα και ευκολία εφαρμο-
γής.  
• Λεπτόκοκκο, δημιουργεί λεία επιφάνεια.  
• Αυξάνει τη στεγανότητα και την ανθεκτικότητα 
στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το DS-259 DECO MICRO RESIN είναι κατάλ-
ληλο για δάπεδα και τοίχους καθώς και για χτι-
στά έπιπλα, νιπτήρες, ντουζιέρες, ξύλινες πόρ-
τες, τραπέζια κ.ά. Ιδανικό για αποκατάσταση 
φθορών και ανανέωση πολυκαιρισμένων επιφα-
νειών πατητών τσιμεντοκονιών και σοβάδων, 
αλλά και για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους 
υπό μερική ή ολική ανακαίνιση.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Όλες οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι α-
παλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά. 
Για νέες επιφάνειες από σοβά ή σκυρόδεμα, 
το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, στα-
θερό, απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά 
υλικά και να διαβρέχεται επιμελώς πριν την ε-
φαρμογή.  
Για εφαρμογές σε παλαιές επιστρώσεις από 
πλακίδια, στοκάρονται οι αρμοί με το ίδιο υλικό 
και αφού στεγνώσουν επιστρώνουμε χωρίς α-
στάρι.  
Νέες επιφάνειες από γυψοσοβά και γυψοσα-
νίδα, ασταρώνονται με AQUAFIX.  
Σε ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκεί 
το ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμά τους με πατό-
χαρτο.  
Σε ήδη βαμμένες αλλά ξεφλουδισμένες επι-
φάνειες, αφαιρούμε τις σαθρές και ξεφλουδισμέ-
νες βαφές και καθαρίζουμε.  
Για ξύλινες επιφάνειες, ασταρώνουμε με χαλα-
ζιακό αστάρι DS-260 QUARTZ PRIMER ή DS-
290 της DUROSTICK.  
Για μη επίπεδες επιφάνειες, εφαρμόζουμε 
κόλλα ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ της DUROSTICK και 
επιπεδώνουμε. Προτείνεται να διατηρούνται οι 
αρμοί διαστολής του υποστρώματος. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι απαραίτητη η δημιουργία τους 
ανά 30-50m², καθώς και περιμετρικά .  
 
2. Εφαρμογή  
Καλύπτουμε περιμετρικά τις επιφάνειες για να μη 
λερωθούν. Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του 
σάκου σε καθαρό δοχείο με 5,0-5,5lt καθαρό 
νερό, αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στρο-
φών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής 
μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μείγμα να ω-
ριμάσει για 5-10 λεπτά και αναδεύουμε περιο-

δικά. Εφαρμόζουμε το υλικό με ανοξείδωτη με-
ταλλική σπάτουλα σε μία ή δύο επιστρώσεις πά-
χους 1mm η κάθε μία. Η δεύτερη επίστρωση  
ακολουθεί όταν η πρώτη έχει στεγνώσει. 
Ανάλογα με την επιφάνεια και το επιθυμητό αι-
σθητικά αποτέλεσμα:  
 
Για εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες, σχεδόν 
αμέσως ‘πατάμε’ την επιφάνεια του υλικού με α-
νοξείδωτη σπάτουλα προς διαφορετικές κατευ-
θύνσεις. 
 
Για εφαρμογή σε μικρές επιφάνειες, αφή-
νουμε το υλικό να ωριμάσει και στη συνέχεια, α-
φού ψεκάσουμε με νερό (ελαφριά διαβροχή), 
‘πατάμε’ την επιφάνειά του με ανοξείδωτη σπά-
τουλα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μετά 
από 2 έως 3 μέρες (ανάλογα με τις συνθήκες πε-
ριβάλλοντος) και αφού το υλικό έχει ωριμάσει και 
έχει στεγνώσει πλήρως, ερχόμαστε να προστα-
τεύσουμε την επιφάνεια.  
Σε εσωτερικές κάθετες επιφάνειες, συνιστάται η 
εφαρμογή του ματ βερνικιού DECOFIN AQUA. 
Σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες προτείνε-
ται η εφαρμογή του ακρυλικού ματ βερνικιού 
VISTA, ενώ όπου υπάρχει ιδιαίτερη καταπό-
νηση, όπως είναι τα δάπεδα, εφαρμόζουμε το 
πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
DECOFIN POLYURETHANE ή και το υδατοδια-
λυτό πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
DECOFIN AQUA PU (ιδανικό για εσωτερικούς 
χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς, καθώς εί-
ναι άοσμο).  
Σε εσωτερικές επιφάνειες που η υγιεινή αποτελεί 
ύψιστη απαίτηση (μπάνια, νιπτήρες, πάγκους 
κουζίνας) προτείνεται η εφαρμογή του εποξειδι-
κού γυαλιστερού βερνικιού 2 συστατικών 
DECOFIN EPOXY SF ή του σατινέ εποξειδικού 
βερνικιού 2 συστατικών DECOFIN EPOXY 
AQUA. Για τη διατήρηση και προστασία της επι-
λεγμένης απόχρωσης του DS-259 DECO 
MICRO RESIN και προκειμένου να μην μετα -
βληθεί (σκουρύνει) αρκετά, συνιστάται η εφαρ-
μογή του μικρομοριακού ασταριού AQUAFIX της 
DUROSTICK, πριν την εφαρμογή του βερνικιού 
προστασίας του.  
Για να είστε ̀ πιο κοντά' όσον αφορά το αισθητικό 
αποτέλεσμα και τον βαθμό επηρεασμού της α-
πόχρωσής του από την εφαρμογή του βερνικιού 
προστασίας του, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη 
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ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΠΑΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ που 
βρίσκεται στα καταστήματα διάθεσης των συγκε-
κριμένων προϊόντων.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους.  
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1-1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, 
για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής.  
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
• Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες 
μικρότερες των 5°C και μεγαλύτερες των 35°C.  
• Κατά τους θερινούς μήνες η τελική επιφάνεια 
πρέπει να προστατεύεται από την έντονη ηλιο-
φάνεια για τις επόμενες 24 ώρες, ώστε να απο-
φεύγεται η πρόωρη αφυδάτωση.  
• Η επιφάνεια του DS-259 DECO MICRO 
RESIN, καθαρίζεται με ήπια οικιακά καθαρι-
στικά. Ο καθαρισμός διευκολύνεται σημαντικά ό-
ταν η επιφάνεια έχει δεχθεί προστασία από τα 
ειδικά βερνίκια της DUROSTICK. 
 
 (*) Ο χρωματισμός στη μάζα του με 
DUROCOLOR POWDER-C:  
• Επιλέγουμε μία από τις 96 αποχρώσεις χρω-
ματολογίου. Αδειάζουμε την απαιτούμενη ποσό-
τητα χρωστικών σε καθαρό δοχείο με 5,0-5,5lt 
καθαρό νερό, αναδεύοντας καλά με δράπανο 
χαμηλών στροφών. Προσθέτουμε το Λευκό DS-
259 DECO MICRO RESIN, έως ότου προκύψει 
πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος.  
• Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη πε-
ρίπου 100m², μπορούν να παραδοθούν έτοιμες 
χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του 
χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 
αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, με προ-
συμφωνημένο κόστος). 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από 
τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτόσακος 20kg σε παλέτα 1.200kg 

 
 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρή-
σεων 20°C και 50% R. H.)  

Μορφή - Χρώμα  Τσιμεντοειδές κονίαμα - 
Λευκό  

Αποχρώσεις  11 ανεξίτηλες αποχρώ-
σεις και άλλες 96 επιλεγ-
μένες, βάσει χρωματολο-
γίου DUROCOLOR 
POWDER-C  

Φαινόμενη πυκνότητα 
ξηρού κονιάματος  

1,08±0,05kg/lt  

Φαινόμενη πυκνότητα 
νωπού κονιάματος  

1,60±0,05kg/lt  

Μέγιστη διάμετρος κόκ-
κου  

600μm  

Απαίτηση σε νερό  5,0lt νερό σε 20kg κονία  

Θερμοκρασία εφαρμο-
γής  

Από +5°C έως +35°C  

Θερμοκρασιακή αντοχή  Από -35°C έως +90°C  

Χρόνος ζωής στο δο-
χείο  

1,5 ώρα  

Μέγιστο πάχος εφαρ-
μογής  

2mm  

Εφαρμογή προστατευ-
τικής βαφής ή αδιαβρο-
χοποίησης  

Μετά από 2 έως 3 ημέρες  

Επιφανειακή σκληρό-
τητα  

Mέγιστη  

Βατότητα  Μετά από 8 ώρες  

Τρίψιμο με ηλεκτρικό 
τριβείο  

Μετά από 24 ώρες (εάν 
είναι επιθυμητό)  

Αντοχή σε:  

•Γήρανση  Άριστη  

•Οξέα  Άριστη (εάν pH> 3)  

•Αλκάλια  Άριστη  

Περιεχόμενα χλωροϊό-
ντα κατά EN 1015-17  

< 0,05%  

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Διαπερατότητα sD σε 
CO2 κατά ΕΝ 1062-6  

sD ≥ 50m  

Υδρατμοπερατότητα sD 
κατά ΕΝ ISO 7783-2  

sD ≤ 5m (κλάση Ι, υδρα-

τμοπερατό)  
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Τριχοειδής απορρό-
φηση νερού w κατά ΕΝ 
1062-3  

w ≤ 0,20kg/m2.h0,5  

Πρόσφυση στο σκυρό-
δεμα κατά ΕΝ 1542  

≥ 1,50 N/mm²  

Αντοχή στην κρούση 
κατά ΕΝ ISO 6272-1  

75 Nm (κλάση ΙΙΙ)  

Αντοχή στην τριβή BCA 
κατά EN 13892-4  

120±20μm  

Αντοχή σε θλίψη κατά 
EN 13892-2  

18±2,00 N/mm²  

Αντίδραση στη φωτιά, 
μετά την εφαρμογή, 
κατά EN 13501-1  

Euroclass F  
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