
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROFLEX POWDER  
 
 
Eύκαμπτο τσιμεντοειδές σφραγιστικό - συγκολλητικό 2 συστατικών 

 
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 ο 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 
Εύκαμπτο σφραγιστικό, συγκολλητικό και στεγα-
νωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Μετά την ωρί-
μανσή του, σχηματίζεται μία εύκαμπτη μεμβράνη 
προστασίας με μηδαμινή συρρίκνωση, ανθε-
κτική σε μηχανικές καταπονήσεις, χτυπήματα και 
τριβή. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό πε-
ριβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την α-
πορρόφηση υγρασίας ή νερού, σε ενώσεις ή α-
πολήξεις όμοιων ή και ανόμοιων υλικών, όπως 
είναι σοβάς με μπετόν, μέταλλο, κεραμίδια, πέ-
τρα, ξύλο κ.ά. 
Το DUROFLEX POWDER σφραγίζει, συγκολλά, 
στεγανοποιεί και διασφαλίζει μακροχρόνια προ-
στασία. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών 
σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2 (αρχή 
2/MC/έλεγχος υγρασίας). 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Πρόσφυση με ελαφριά διαβροχή σε κάθε πο-
ρώδη ορυκτή επιφάνεια, χωρίς αστάρι 

• Εύκολο στη χρήση, εφαρμόζεται με πινέλο ή 
πατρόγκα 

• Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και βακτη-
ρίων 

• Μεγάλη αντοχή στον χρόνο 

• Δεν ρηγματώνει 

• Βάφεται με ελαστομερή ακρυλικά χρώματα 
και στεγανωτικά. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROFLEX POWDER προσφέρεται για εύ-
καμπτες σφραγίσεις και στεγανοποιήσεις σε 
πληθώρα εφαρμογών: 

• Ως σφραγιστικό περιμετρικά στη συμβολή ε-
ξωτερικών οριζόντιων και κάθετων επιφα-
νειών 

• Στεγανοποιεί περιμετρικά έναντι της ανερχό-
μενης υγρασίας που προέρχεται από την α-
ναπήδηση της βροχής, επαλείφοντας 15 έως 
30cm από την επαφή με το έδαφος 

• Στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών με 
ρηγματώσεις που προκαλούνται από μικρο-
δονήσεις, καθίζηση του εδάφους, ή και ακα-
τάλληλο υλικό δημιουργίας του λουκιού 

• Αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογή-
σεις πλακών σε δάπεδα 
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• Σημεία επαφής κεραμοσκεπών με παρά-
πλευρους τοίχους, καθώς και κάλυψη ντερέ-
δων 

• Συγκόλληση αποκολλημένων κορφιάδων και 
στεγανοποίηση της συνδετικής ρηγματωμέ-
νης λάσπης με το ίδιο υλικό 

• Σφράγιση και στεγάνωση ρηγματωμένων κε-
ραμιδιών, ακροκεράμων, καθώς και της λά-
σπης στερέωσής τους 

• Σφράγιση οπών μετά την εγκατάσταση μπόι-
λερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων 
και φωτοβολταϊκών συστημάτων 

• Σφράγιση στην ένωση τοιχοποιίας από τού-
βλο ή πορομπετόν με τις κολόνες και τα δο-
κάρια, μηδενίζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης 
ρηγματώσεων 

• Σφράγιση στην ένωση σοβά με πέτρα 

• Σφράγιση στις απολήξεις μαρμαροποδιών με 
σοβά 

• Συναρμογές κασωμάτων σε φεγγίτες, παρά-
θυρα στέγης, καθώς και στη βάση στήριξης 
καμινάδων 

• Εύκαμπτη σφράγιση για κάθε είδους συναρ-
μογή γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων, 
προστατεύοντας από το σύνηθες φαινόμενο 
των ρηγματώσεων 

• Εύκαμπτη συγκόλληση θερμομονωτικών 
πλακών, καθώς και ηχομονωτικών υλικών σε 
κάθε είδους επιφάνεια, όπου αυτό είναι απα-
ραίτητο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο 
από σκόνες και σαθρά σημεία και να διαβρέχεται 
επιμελώς. Σε σαθρές επιφάνειες, προηγείται α-
στάρωμα με τον μικρομοριακό σταθεροποιητή 
για τοίχους, ταράτσες και γυψοσανίδες, 
AQUAFIX της DUROSTICK. 
 
2. Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το κονίαμα στο γαλάκτωμα σε ανα-
λογία 1,75kg σε 0,7lt γαλάκτωμα και αναδεύουμε 
με δράπανο χαμηλών στροφών έως ότου δη-
μιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους, 
τόσο πηκτή, ώστε να στέκεται στο πινέλο ή την 
πατρόγκα χωρίς να στάζει. 
Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά 
και αναδεύουμε περιοδικά χωρίς να προσθέσου- 

με επιπλέον νερό. Το μείγμα παραμένει εργά-
σιμο για 2 ώρες και εφαρμόζεται με πινέλο ή πα-
τρόγκα σε διαδοχικές στρώσεις πάχους 1 έως 
1,5mm η κάθε μία. Η επόμενη στρώση ακολου-
θεί μετά από 2-3 ώρες, χωρίς διαβροχή. Κατά 
τους θερινούς μήνες σε εξωτερικές επιφάνειες, 
συνιστάται διαβροχή μετά από 3-4 ώρες, τουλά-
χιστον μία φορά. 
Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +5°C και με-
γαλύτερες των +35°C θα πρέπει να αποφεύγεται 
η εφαρμογή του, καθώς και αν υπάρχει πιθανό-
τητα βροχής για τις επόμενες 12 ώρες. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Αναδεύστε καλά τη ρητίνη που περιέχεται στο 
δοχείο, πριν την ανάμειξη των δυο συστατι-
κών 

• Το προϊόν, μετά τη σκλήρυνσή του, είναι α-
κίνδυνο για την υγεία 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται άμεσα με 
βρεγμένο σφουγγάρι. Τα εργαλεία καθαρίζονται 
με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, 
χαμηλής υγρασίας, για τουλάχιστον 18 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Συστατικό Α: Περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν 
από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έ-
ντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
Συστατικό Β: Δεν χρειάζεται κάποια επισή-
μανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευ-
ρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται ό-
μως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περί-
πτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμ-
βουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δοχείο σετ των 2,5kg 
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