
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK FIREPROOF 
 
 
Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200°C 
 

 
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 
Πυράντοχο σφραγιστικό και συγκολλητικό αρ-
μών που εκτίθενται σε θερμοκρασίες έως και 
+1.200°C. Δεν ρηγματώνει από τις ακραίες θερ-
μοκρασιακές μεταβολές και προσφύεται άριστα 
σε πορώδεις και μη επιφάνειες από πυρίμαχους 
πλίνθους, φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σί-
δερο, ορείχαλκο, χαλκό κ.ά. Δουλεύεται εύκολα 
σε οριζόντιους ή κάθετους αρμούς, χωρίς να 
‘κρεμάει’. Δεν περιέχει αμίαντο. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το FIREPROOF της DUROSTICK είναι ιδανικό 
για τη σφράγιση, χωρίς αστάρωμα, αποκολλημέ-
νων και αποσαθρωμένων αρμών σε τζάκια, 
φούρνους, μπάρμπεκιου, καμινάδες, σωληνώ-
σεις ατμού, βιομηχανικούς κλιβάνους, καθώς και 
σε ξυλόσομπες. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν ή αρμολο-
γηθούν πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες 
από σαθρά υλικά, σκόνες και λάδια. 

Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να διαβρέχο-
νται ελαφρώς, ενώ οι μεταλλικές επιφάνειες θα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκουριά και 
τυχόν βαφές. 
 
2. Εφαρμογή 
Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της 
DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά 
στην επιθυμητή διατομή. Γεμίζουμε τον αρμό 
χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. 
Συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας πριν την εφαρ-
μογή, καθώς και η λείανση του υλικού με υγρό 
σφουγγάρι πριν τη σκλήρυνσή του. H χαρτοται-
νία αφαιρείται πριν το υλικό στεγνώσει τελείως. 
Οι επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το 
FIREPROOF της DUROSTICK, μπορούν να ε-
κτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μετά από του-
λάχιστον 24 ώρες. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Το προϊόν, μετά τη σκλήρυνσή του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία και τα χέρια καθαρίζονται με νερό, 
αμέσως μετά τη χρήση τους. Μετά τη σκλήρυνσή 
του, τα υπολείμματα απομακρύνονται μόνο με 
μηχανικά μέσα. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Αρμοί: 5x5mm ≈ 12m/φύσιγγα 
10x10mm ≈ 4m/φύσιγγα 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
χαμηλές θερμοκρασίες και μακριά από κάθε 
πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνι-
στάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν 
από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έ-
ντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 280ml 
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