
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROFAST 
 
 
Τσιμέντο ταχείας πήξεως 

 
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 
Τσιµέντο υπερταχείας πήξης που αναπτύσσει 
πρώιμες μηχανικές αντοχές από τα πρώτα δευ-
τερόλεπτα της ανάµειξής του µε νερό. O χρόνος 
κατεργασίας του είναι 1-2 λεπτά στους 23°C και 
η σκλήρυνσή του επιτυγχάνεται σε 3 λεπτά. Δύ-
ναται να αναμειχθεί µε άµµο, χαλίκι και τσιµέντο 
Portland σε διάφορες αναλογίες, έτσι ώστε να 
μεταβάλλει τον χρόνο πήξης, δίνοντας υψηλές 
πρώιµες αντοχές και αυξηµένη στεγανότητα του 
σκληρυµένου μείγματος. Η επιτάχυνση του χρό-
νου πήξης και σκλήρυνσης, ανάλογα µε τις ανά-
γκες της κάθε κατασκευής, έχει ως αποτέλεσµα 
τη µείωση της πιθανότητας πρόκλησης ζηµιών 
από τον παγετό.  
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέµατος 
στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Έτοιμο προς χρήση με την ανάμειξή του μόνο 
με νερό.  

• Έχει υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και ε-
ξαιρετική εργασιμότητα. 
• Περιέχει αναστολέα διάβρωσης.  
• Δεν συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνει. 
• Εξαιρετική αντοχή και στεγανότητα. 
• Ανθεκτικό στον παγετό, την υγρασία, την εναν     
θράκωση και τη διάβρωση.  
• Δεν περιέχει χλωρίδια ούτε διαβρωτικά συστα-
τικά. 
• Επιδέχεται άμεσα καταπόνηση. 
• Στερεοποιείται, ακόµη και µέσα στο νερό, χωρίς 
να χάνει τις αντοχές του.  
• Ιδανικό για εφαρμογές όπου ‘απαιτείται’ ακα-
ριαία διακοπή διείσδυσης νερού. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το DUROFAST, µόνο µε την προσθήκη νερού, 
χρησιμοποιείται για άμεση σφράγιση οπών με έ-
ντονη διαρροή νερού σε δεξαµενές, φρεάτια, α-
γωγούς, λούκια και τσιµεντοσωλήνες. 
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• Στερεώνει στύλους υποστήριξης για κάγκελα, 
κολόνες τοποθέτησης συρµατοπλέγµατος, τα-
µπέλες κ.ά. 
• Είναι ιδανικό για γρήγορες στερεώσεις ή επι-
σκευές σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργα-
σίες. 
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιµασία επιφάνειας 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό 
και επιµελώς διαβρεγμένο.  
Εφαρµογή 
Για διαρροές, αδειάζουµε το DURO-FAST σε 
καθαρό δοχείο µε νερό, σε αναλογία περίπου το 
30% επί του βάρους του, ανάλογα µε την εφαρ-
µογή. Ανακατεύουµε γρήγορα έως ότου το υλικό 
αποκτήσει την επιθυμητή συνεκτικότητα (μορφή 
πηλού) και το πιέζουµε σταθερά στο σηµείο ε-
φαρµογής για περίπου 1 λεπτό, µέχρι να σκλη-
ρύνει. Δεν συνιστάται να παρασκευάζουµε µεγα-
λύτερη ποσότητα από εκείνη που µπορούµε να 
χρησιμοποιήσουμε εντός 1,5 λεπτού, εάν πρό-
κειται για ακαριαία σφράγιση.  
Για σφραγίσεις, μερεμέτια ή δημιουργία τα-
χύπηκτων τσιμεντοκονιαμάτων, ο παρακάτω 
ενδεικτικός πίνακας προσδιορίζει την επιτά-
χυνση πήξης του τσιμεντοκονιάματος, καθώς και 
τις αντίστοιχες μηχανικές αντοχές. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,5kg 
DUROFAST για την παρασκευή 1lt σκληρυµέ-
νου µείγµατος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, 
προστατευμένους από την υγρασία και τον πα-
γετό, για τουλάχιστον 8 µήνες από την ηµεροµη-
νία παραγωγής. 
 
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. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι 
ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg 
Δοχείο 4kg (4 σακουλάκια του 1kg) 
Χαρτόσακος 20kg σε παλέτα 1.200kg 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, 
Φαξ: 210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,  
Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


