
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK DS-4160 
 
 
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων και πατητών τσιμεντοκoνιών δαπέδων, με 
άνοιγμα καρέ 4x4mm 

 
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 
Δίχτυ από Fiberglass για τον οπλισμό των επι-
χρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσόψεων, με 
άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 160gr/m2.Δια-
κρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλ-
λον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα 
και τα προστατεύει από τις ρηγματώσεις που 
προέρχονται από τις συστολοδιαστολές.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στo ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ THERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, κα-
θώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν 
μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του 
θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της 
ύπαρξης πολλών αρμών μεταξύ των θερμομο-
νωτικών πλακών. Με υαλόπλεγμα DS-4160 ο-
πλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται 
με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX 
και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε 
χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (ό-

πως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) ή που δέχο-
νται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πα-
τάρια κ.ά.). 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 33 τεμ. 
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