
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

HYDROSTOP PLASTER  
ELASTIC 
 
Eύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς 24άρων αποχρώσεων / ΓΡΑ-

ΦΙΑΤΟ 

 
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  
Έτοιμος εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τε-
λικής στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm με ελα-
στικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνο-
λογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 
DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρό-
σφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερα-
τότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ 
δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. 
Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομα-
λύνει ατέλειες έως 8mm ανά στρώση. Έχει δυνα-
τότητα εφαρμογής πάνω από ρηγματωμένο 
μαρμαροσοβά τελικής στρώσης.  
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτό-
ξευσης έτοιμων κονιαμάτων. Συμμετέχει ως σο-
βάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης κτιρίων THERMOSEAL της 
DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά 
ETAG 004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-
13/0006 και ΕΤΑ-13/0007.  

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 
κατά ΕΝ 998-1.  
 
Xρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με 
την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
2,0kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος. 
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ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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 
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