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DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό 

3.3 Aντιοξειδωτικά - σφραγιστικά σπειρωμάτων & ραφών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Aνάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς 
χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και τοξικό. Συνιστάται 
να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρ-
μόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του 
προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 250gr 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Θιξοτροπικό υγρό - Πορτοκαλί

Ειδικό βάρος 1,62±0,08kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C  

Χρόνος στεγνώματος Μία ώρα (στην αφή)

Οριστικό στέγνωμα Σε 24 ώρες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το 
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ):  
500 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450 gr/lt Π.Ο.Ε.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αντιδιαβρωτικό, ελαστομερές, πυ-
κνόρρευστο υγρό, για στεγανοποίηση 
μεταλλικών σπειρωμάτων σε σωλήνες.
Επιτρέπει το ξεμοντάρισμα των εξαρ-
τημάτων όταν χρειαστεί, χωρίς να κολ-
λούν τα σιδερένια εξαρτήματα μεταξύ 
τους από την οξείδωση.
Παρέχει αντισκωριακή προστασία και 
στεγανοποιεί γαλβανισμένα ή μη με-
ταλλικά εξαρτήματα σωληνώσεων με 
παράλληλη χρήση με καννάβι (εικ.2).
Διαθέτει ενσωματωμένο στο πώμα, ει-
δικό σφαιροειδές πινέλο που δε μα-
δάει (εικ.1).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η μακροχρόνια αντοχή του σε υδραυ-
λικές και μηχανουργικές εγκαταστά-
σεις εξασφαλίζει δίκτυα χωρίς μελλο-
ντικά προβλήματα στις ενώσεις τους.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Απομακρύνουμε τυχόν σκουριές, λί-
πη, λάδια και γράσα από τα σπειρώ-
ματα.
2. Εφαρμογή
Το DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
είναι έτοιμο προς χρήση.
Εφαρμόζουμε μία επίστρωση και στη 
συνέχεια το καλύπτουμε με την απαι-
τούμενη ποσότητα σε καννάβι.
Ακολούθως, καλύπτουμε μία ακόμα 
επίστρωση και όσο είναι νωπό το μί-
νιο βιδώνουμε το ανάλογο εξάρτημα. 
Εάν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί με 
DUROSTICK THINNER 101 σε ποσο-
στό έως 10%.

εικ. 1

εικ. 2


