
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

HYDROSTOP FLOOR 
 
 
Επιπεδωτικό ινοπλισμένο στεγανωτικό κονίαμα δαπέδων 
 

 
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  
Επαλειφόμενο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό κονί-
αμα τσιμεντοειδούς βάσης. Προστατεύει (από 
την απορρόφηση νερού) τις ελαφροβαρείς μο-
νώσεις που καλύπτονται με τσιμεντοκονίες, ιδιαί-
τερα εάν αυτές παρουσιάσουν ρηγματώσεις ή εί-
ναι εύθρυπτες και σκονίζουν. Οι ρηγματωμένοι 
αρμόστοκοι πλακιδίων και μαρμάρων μετατρέ-
πουν τις ελαφροβαρείς μονώσεις από κονιάματα 
σε ‘ταμιευτήρες νερού’. Το συχνό αυτό φαινό-
μενο, οξειδώνει τον οπλισμό του σκυροδέματος, 
οδηγώντας παράλληλα σε αποσάθρωση των 
σοβάδων και ξεφλούδισμα των χρωμάτων. Κα-
τατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυ-
ροδέματος (c) κατά EN 1504-2 (αρχή 2/MC/ έ-
λεγχος υγρασίας).  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το HYDROSTOP FLOOR είναι απαραίτητο για 
τη στεγάνωση του υποστρώματος πριν από την 
επένδυση πλακιδίων, μαρμάρων και πετρών. Ε-
φαρμόζεται σε πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, 
μπαλκόνια, ταράτσες, πορομπετόν κ.ά. Είναι κα-
τάλληλο για την προστασία των επιφανειών από 

την υγρασία και για την εξομάλυνσή τους. Σε ε-
πιφάνειες που εκτίθενται σε έντονες θερμοκρα-
σιακές μεταβολές, υπάρχουν τριχοειδείς ρωγ-
μές, καθώς και στα σημεία συμβολής οριζόντιας 
και κάθετης επιφάνειας που καλύπτονται από 
σοβατεπί, η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώμα-
τος D-20 της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης 
σε αναλογία νερό: D-20, 1:1 έως 2:1 ή του 
DUROMAX σε αναλογία 1:5 με νερό, αυξάνει την 
ευκαμψία του υλικού, την επιφανειακή αντοχή 
στις τριβές, την πρόσφυση, καθώς και τη στεγα-
νότητα. Η τοποθέτηση των πλακιδίων συνιστάται 
να γίνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 2 ημε-
ρών.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλ-
λαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, λάδια 
και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.  
 
Εφαρμογή  
Το HYDROSTOP FLOOR εφαρμόζεται σε 2-3 ι-
σόπαχες επιστρώσεις (σταυρωτά), πάχους 1mm 
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η κάθε μία, με πατρόγκα (εικ.2), ρολό relief 
(εικ.3), ή το πίσω μέρος οδοντωτής σπάτουλας 
κόλλας πλακιδίων (εικ.1). Αδειάζουμε το περιε-
χόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε 
αναλογία 25kg κονία προς 7,0-7,5lt νερό περί-
που, αναδεύοντας συνεχώς με δράπανο χαμη-
λών στροφών ή με μπετονιέρα κονιαμάτων, έως 
ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς 
σβώλους. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 
120 λεπτά και η κάθε επίστρωση εφαρμόζεται 
όσο η προηγούμενη είναι ακόμη νωπή (περίπου 
ύστερα από 3 ώρες). Εάν η στρώση παραμείνει 
παραπάνω και στεγνώσει, διαβρέχουμε ξανά την 
επιφάνεια. Προστατεύστε το υλικό για τις επόμε-
νες 24-48 ώρες, από τις υψηλές θερμοκρασίες, 
τη βροχή και τον παγετό.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
Το προϊόν, μετά τη σκλήρυνσή του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.  
 
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 τσιμέντο Portland. Πριν από 
τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Xαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg  
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