
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

HYDROSTOP ANTIQUE 
 
 
Ποζολανικός επισκευαστικός σοβάς με υδράσβεστο, χωρίς τσιμέντο 

 
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. 

 
 

IΔIOTHTEΣ 
Έτοιμος επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς, με 
βάση την υδράσβεστο, την ποζολάνη, πυριτικά 
και ανθρακικά αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, 
χωρίς τσιμέντο. Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, 
πρόσφυση και αντοχή, με παράλληλη δυνατό-
τητα διαπνοής των δομικών στοιχείων. Είναι κα-
τάλληλο για αναπαλαιώσεις παραδοσιακών κτι-
ρίων, καθώς και για την αποκατάσταση αποσα-
θρωμένων σοβάδων. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R: CSII κατά ΕΝ 
998-1. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Ο HYDROSTOP ANTIQUE συνιστάται ιδιαίτερα 
για την αποκατάσταση κτιρίων και μνημείων ι-
στορικού ενδιαφέροντος, όπου αυτό είναι τε-
χνικά απαραίτητο.Είναι κατάλληλος για την εκτέ-
λεση εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, για σοβάτισμα και αποκατάσταση πα-
ραδοσιακών κτισμάτων που έχουν κατασκευα-
στεί με διαχρονικά παραδοσιακά υλικά, όπως 

ποζολάνη, υδράσβεστο, κεραμάλευρο κτλ. Εάν 
αφαιρεθεί ο υπάρχων σοβάς, δύναται να εφαρ-
μοστεί όπως ο παραδοσιακός σοβάς σε υπο-
στρώματα από τούβλα, πέτρες, πλίνθους κ.ά. Ε-
φαρμόζεται σε πάχος έως 15mm ανά στρώση. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Η πλήρης απουσία τσιμέντου καθιστά τον 
HYDROSTOP ANTIQUE της DUROSTICK συμ-
βατό για αποκατάσταση μνημείων και κτιρίων 
που έχουν κατασκευαστεί με παραδοσιακά υ-
λικά.  
• Η υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς παρέχει 
τη δυνατότητα διαπνοής της παραδοσιακής δο-
μής.  
• Βιομηχανοποιημένο προϊόν με σταθερή ποιό-
τητα, βασισμένο στις συνταγές του παρελθό-
ντος. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας 
Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, 
το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, απαλ-
λαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και 
να καθαρίζεται με νερό υπό πίεση ώστε να υ-
πάρξει ταυτόχρονα καθαρισμός και απόλυτη δια-
βροχή του υποστρώματος. Η επιμελής διαβροχή 
θα πρέπει να διατηρείται ή να επαναλαμβάνεται, 
αμέσως πριν την εφαρμογή του σοβά. 
Εφαρμογή 
Αναμειγνύουμε σε καθαρό δοχείο για περίπου 5 
λεπτά το περιεχόμενο του σάκου (25kg σε 5,5-
6,5lt νερό) χρησιμοποιώντας δράπανο χαμηλών 
στροφών ή αναμεικτήρα σοβάδων ή μπετονιέρα, 
έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χω-
ρίς σβώλους. Το μείγμα αφού ομογενοποιηθεί, 
αποκτά θιξοτροπική μορφή και εφαρμόζεται με 
μυστρί, φραγκόφτυαρο ή με μηχανή εκτόξευσης 
σοβά. Αφού ο σοβάς ‘τραβήξει’ ακολουθεί τρί-
ψιμο της επιφάνειας με πλαστικό τριβίδι ή 
σκληρό τριβίδι σοβάδων. Προτείνεται η περιο-
δική διαβροχή της τελικής επιφάνειας για τις ε-
πόμενες 24 έως 48 ώρες (ανάλογα με τις καιρι-
κές συνθήκες), ώστε να αποφευχθεί η πρόωρη 
αφυδάτωση του υλικού. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, 
για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν περιέχει ασβέστη. Πριν από τη χρήση, 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συ-
σκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομέ-
νων ασφαλείας 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Η προσθήκη λευκής χρωστικής σε μορφή πού-
δρας, DUROCOLOR POWDER-C, δημιουργεί 
μία σχεδόν λευκή επιφάνεια. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.200kg 
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