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1.1 Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ΟΔΗΓΟΙ πλακιδίων της DUROSTICK 
προσφέρονται για την τήρηση σταθε-
ρών διαστημάτων ανάμεσα στα πλακί-
δια, οποιουδήποτε σχεδίου τοποθέ-
τησης. 
Η μεγάλη τους ποικιλία σε διαστάσεις 
1,2,3,4,5,7,9 και 10 χιλιοστών σταυ-
ρού (+), αλλά και σχημάτων ταφ (T), 
ύψιλον (Υ) και σφήνας είναι σίγουρο, 
ότι καλύπτει και την πιο εξεζητημένη 
εφαρμογή.
Έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώ-
ρισμα την καθαρότητα των πλευρών 
τους και τη μεγάλη τους αντοχή. 
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και 
για δεύτερη φορά, εφόσον αφαιρεθούν 
έγκαιρα και καθαριστούν με νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα κεραμικά πλακίδια (εικ.1) είναι η 
βασική τους εφαρμογή, όπως επίσης 
οι διακοσμητικές και φυσικές πέτρες 
(εικ.2), καθώς και τα μάρμαρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι ΟΔΗΓΟΙ της DUROSTICK χρησι-
μοποιούνται πριν ή αμέσως μετά την 
επαφή του πλακιδίου με την κόλλα.
Είναι πολύ βασικό να εφάπτεται τέλεια 
το πλακίδιο στις πλευρές τους για την 
αποφυγή ανομοιομορφίας στα διαστή-
ματα των αρμών.
Είναι δυνατό να αφαιρεθούν μετά από 
3 ώρες από τα πλακίδια που κολλήθη-
καν με κόλλα DUROSTICK σε τοίχους 
και μετά από 2 ώρες σε δάπεδα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 2,3,4,5,7,9mm
250 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 10mm
1000 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 1mm
500 τεμαχίων ΣΦΗΝΑ
500 τεμαχίων ΤΑΦ 2,3,4,5,7,9mm
500 τεμαχίων YΨΙΛΟΝ 3mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται ενδεικτικά οι επικρατέ-
στεροι συνδυασμοί οδηγών - πλακιδίων και η κατανάλωσή τους:

εικ. 1

εικ. 2

DUROSTICK ΟΔΗΓΟΙ Για σταθερά ομοιογενή διαστήματα πλακιδίων

ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
(σελ. 130)

D-6
(σελ. 112)

D-1
(σελ. 180) D-20

(σελ. 283)

GOLD
(σελ. 100)

D-29 
SPOT FREE
(σελ. 135) DUROSTICK 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ
(σελ. 142)DUROPOXY

(σελ. 126)
EYKAMΠΤΟΣ  
& ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
(σελ. 124)

HYDROSTOP
WATERTANK
(σελ. 164)
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∆ιαθέτοντας περισσότερα από τριακόσια προϊόντα, κατάλληλα για κάθε είδους οικοδοµικές εργασίες κατά τη φάση της κατασκευής αλλά και µετά από 
αυτή, σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής ενός οικοδοµήµατος, η DUROSTICK παρέχει ολοκληρωµένη λύση - σειρά προϊόντων και για το µπά-
νιο. Τα προϊόντα της DUROSTICK φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα εντάσσουν χωρίς επιφύλαξη στις προδιαγραφές ανάλογων 
έργων, σε οποία έχουν µε επιτυχία συµµετάσχει όλα τα προηγούµενα χρόνια. Επιλέγουµε επώνυµα. Επιλέγουµε προϊόντα και λύσεις DUROSTICK!  
Η εταιρεία παραµένει σε κάθε στιγµή µαζί σας, παρέχοντας ουσιαστική Τεχνική Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη µελέτη έως και την 

αποπεράτωσή του, αλλά και µετά από αυτή.
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...και για τo µπάνιο 
                    η DUROSTICK έχει ΛΥΣΕΙΣ! 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15 x 20 cm 3 mm 48 τεμ. / m2

20 x 20 cm 2 mm 36 τεμ. / m2

30 x 30 cm 3 mm 19 τεμ. / m2

40 x 40 cm 5 mm 15 τεμ. / m2


