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Πολλές φορές συµβαίνει να επισκευάζουµε κάποια µικρή ή µεγαλύτερη ζηµιά στο 

οίκηµά µας και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, να παρατηρούµε επανεµφάνι-

σή της στο ίδιο σηµείο ή σε άλλο κοντινό του. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσµα να µας 

δηµιουργούνται αµφιβολίες τόσο για τη σωστή κατανόηση του προβλήµατος όσο 

και για τη µέθοδο και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάστασή του.

Το δεύτερο, επίσης πολύ σηµαντικό µέρος, αφορά στις ανακαινίσεις εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων. Σας προτείνουµε τα κατάλληλα υλικά σε τεχνικό, αλλά και 

σε επίπεδο διακόσµησης και αναδιαµόρφωσης των χώρων αυτών. 

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που πλήττει 

συχνά τη χώρα µας, αφιερώσαµε σε αυτόν ολόκληρη διακριτή ενότητα. Στην περί-

πτωση που το επίκεντρό του είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, προκαλεί σοβαρά 

προβλήµατα και εκτεταµένες ζηµιές σε κατασκευές, αναδεικνύοντας –κατά κύριο 

λόγο– τις αστοχίες στη µελέτη θεµελίωσης και τον φέροντα οργανισµό των κτιρίων. 

Η DUROSTICK διαθέτει πλήθος προϊόντων για τη θωράκιση της κατασκευής από 

ενδεχόµενη σεισµική δόνηση, αλλά και για την αποκατάσταση µικρών έως και 

µεγαλύτερων ζηµιών που προκαλούνται από αυτήν.

Η έκδοση αυτή στοχεύει να φέρει στο προσκήνιο το θέµα της επισκευής, της συντή-

ρησης και της ανακαίνισης, να πληροφορήσει σωστά, να ενηµερώσει σε βάθος και να 

‘ενισχύσει’ την αντίληψή µας για τα θέµατα αυτά που λίγο ως πολύ απασχολούν την 

καθηµερινότητα όλων µας. Βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας γούστο, 

τις δικές σας µοναδικές ανάγκες, µάθετε για τα υλικά που συνδέονται µε αυτές και 

κάνετε τις σωστές κάθε φορά επιλογές.  
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Mιλάµε την ίδια γλώσσα
Ζούµε και εργαζόµαστε στην Ελλάδα! Αγαπάµε την πατρίδα µας 

και στηρίζουµε κάθε τι ελληνικό που παράλληλα καλύπτει 
τα ζητούµενά µας για ποιότητα, καινοτοµία, αντοχή 

και διάρκεια στον χρόνο. 

Κάτι που ΑΞΙΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ! 

Στηρίζουµε ανεπιφύλακτα τις ελληνικές προσπάθειες για 
ανάπτυξη και προκοπή σε ελληνικό έδαφος. 
Αποκτούµε εθνική καταναλωτική συνείδηση. 

Η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων είναι εξαιρετικά κρίσιµη 
για την ελληνική οικονοµία, την ελληνική οικογένεια και όλους 

εµάς που ζούµε και εργαζόµαστε στην πατρίδα µας. 

Σκεπτόµαστε έξυπνα! 

Επιλέγουµε ελληνικά προϊόντα!

Χαλαζιακά ∆άπεδα & Γρανιτοσοβάδες 
Η διακόσµηση
   εξελίσσεται!

Η DUROSTICK υπερήφανα παρουσιάζει... 

...τα προϊόντα που θα ‘απογειώσουν’ την αισθητική 

των χώρων σας. 

Σύστηµα διακόσµησης µε εξαιρετι κό διακοσµητικό 

ενδιαφέρον, αν θεκτικό στις θερ µοκρασιακές µεταβο-

λές, την UV ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 

Τολµήστε το διαφορετικό και επιλέξτε αυτήv την 

επένδυση µε τη φυσική οµορφιά των χαλαζιακών 

αδρανών, τις εξαιρετικές µηχανικές αντοχές και τη 

µεγάλη διάρκεια ζωής.

www.durostick.gr

Αναζητήστε τη βεντάλια µε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεων των  

χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO.
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Οδηγός Επισκευών & Ανακαινίσεων της DUROSTICK
Έχει σχεδιασθεί µε τρόπο ώστε να σας ‘µυήσει στα µυστικά’ των επισκευών και των ανακαινίσεων, να σας 
βοηθήσει να οργανώσετε τη σκέψη σας γύρω από αυτά, να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα προβλήµατα, να 
οδηγηθείτε σε λύσεις µε συγκεκριµένα προϊόντα, να πάρετε ιδέες για ανακαινίσεις µε καταξιωµένα, αλλά και 
νέα καινοτόµα υλικά, να σας πληροφορήσει και να σας ενηµερώσει σε βάθος. 

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε: 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
∆ιαβάστε τα εισαγωγικά κείµενα όπου σας µεταφέρουµε 
τη γνώση της DUROSTICK σχετικά µε το θέµα της συντή-
ρησης, της επισκευής και της ανακαίνισης.

Μέρος Πρώτο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
Φωτογραφική Ενότητα: Έχουµε δηµιουργήσει µία 
συλλογή από πλούσιο φωτογραφικό υλικό προβλη-
µάτων σε κτίρια που χρειάζονται επισκευή, δοµηµένη 
σε υποενότητες που αναφέρονται στα σηµαντικότερα 
αίτια των προβληµάτων (π.χ. η υγρασία), ή σε είδη επι-
φανειών και χώρων που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. 
Κάθε φωτογραφία παραπέµπει στην ενότητα «Λύση», 
καθώς και την αντίστοιχη σελίδα στον οδηγό.
Ειδική αρθρογραφία για τα σηµαντικά θέµατα 
της οικοδοµής. Στην ενότητα αυτή ενηµερώνουµε 
τον αναγνώστη σε βάθος και τον οδηγούµε στη σωστή 
κατεύθυνση πρόληψης ή αποκατάστασης πιθανών 
προβληµάτων.
Αφιέρωµα στο «Χρώµα»: Ένα διάσηµο υλικό που οι 
περισσότεροι από εµάς έχουµε χρησιµοποιήσει. Μπο-
ρείτε να ενηµερωθείτε για όλα τα απαραίτητα υλικά, 
εργαλεία, την προετοιµασία και τη διαδικασία, ώστε να 
πετύχετε το τέλειο αποτέλεσµα! Παίξτε µε τα χρώµατα 
και φτιάξτε τη διάθεσή σας!
Ενότητα Λύσεων: Ένας εξαιρετικά λεπτοµερής κα-
τάλογος µε Προβλήµατα ανά κατηγορία, Πιθανές 
Αιτίες και Προτάσεις Λύσεων µε τη χρήση προϊό-
ντων DUROSTICK. Συνοδεύεται από τρισδιάστατες 
απεικονίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και 
φωτογραφίες που κάνουν την αναγνώριση των προ-
βληµάτων εύκολη και κατανοητή. 
Ένθετο µε θέµα Σεισµοί: Έλεγχος και αποκατάσταση 
βλαβών - κυρίως αρχιτεκτονικών.

Μέρος ∆εύτερο: ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
Ενότητα µε αναφορά σε µικροζηµιές στο σπίτι µας που 
συµβαίνουν καθηµερινά, µας απασχολούν και απαι-

τούν άµεσες, εύκολες και οικονοµικές λύσεις-επισκευές. 
Λύσεις που ‘αν πιάνουν τα χέρια µας’ τις δίνουµε µόνοι 
µας, χρησιµοποιώντας κατάλληλα υλικά και µεθόδους.
Εργαλεία: Συνοπτική (µε εικόνες) παρουσίαση των 
σηµαντικότερων και συχνότερα χρησιµοποιούµενων 
εργαλείων σε οικοδοµικές εργασίες, όπως αυτές που 
παρουσιάζονται στις διάφορες ενότητες αυτής της έκ-
δοσης.

Μέρος Τρίτο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 
Ενότητα µε αναφορά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους κτιρίου, σε τύπους επιφανειών, σε έξυπνες και 
πρακτικές λύσεις που προστατεύουν, οµορφαίνουν, 
διακοσµούν και εξοικονοµούν ενέργεια. Οι λύσεις 
συνδέονται µε συγκεκριµένα προϊόντα ή συστήµατα 
της DUROSTICK, αρκετά από τα οποία είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικά και καινοτόµα υλικά που έρχονται να 
αλλάξουν µεθόδους και πρακτικές, αποδίδοντας εξαι-
ρετικά αποτελέσµατα. 

Μέρος Τέταρτο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κατάλογος Προϊόντων όπου παρουσιάζεται η συσκευα-
σία του προϊόντος, η περιγραφή και η κατανάλωσή του, 
καθώς και οι βασικές εφαρµογές του.

Μέρος Πέµπτο: 
TΡΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενηµερωτικά και εκπαιδευτικά έντυπα, κινηµατογρα-
φηµένες εφαρµογές, sites, microsites κ.ά.

Μέρος Έκτο: ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
Επιλογή και επεξήγηση όρων που συναντά κανείς δια-
βάζοντας αυτόν τον Οδηγό και που πιθανά δεν είναι 
εξοικειωµένος µε την έννοια ή και τη χρήση τους. 

Για περισσότερες τεχνικές λεπτοµέρειες και χαρακτη-
ριστικά των προϊόντων µπορεί κάποιος να αναφερ-
θεί στο ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ της 
DUROSTICK ή στον ιστότοπο της εταιρείας, στη διεύ-
θυνση www.durostick.gr

Η γνώση είναι δύναµη… στα χέρια σας! 

https://www.durostick.gr/


Έχουµε θέσει 
υψηλούς στόχους

Η δική σας αποδοχή µας κινεί προς τα πάνω!

Aπό την ίδρυσή της το 1988, η DUROSTICK έχει θέσει 

ως κύριο στόχο και µέληµα τη σωστή ενηµέρωση, πληροφόρηση 

και εκπαίδευση των χρηστών των προϊόντων της. 

Με τα χρόνια και τη συνεχή προσπάθεια έχουµε καταφέρει 

να κερδίσουµε τη βαθιά και ειλικρινή εµπιστοσύνη των καταναλωτών, 

τη δίκαιη ικανοποίηση από τις λύσεις που παρέχουµε στα προβλήµατα 

του σπιτιού ή της οικοδοµής τους, την καταγραφή στην αντίληψή τους 

ως του φίλου και συνεργάτη που πάντα στέκεται δίπλα στο πρόβληµά 

τους, παρέχοντας την καλύτερη λύση. 
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Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές επισκευάζουµε ή επι-
διορθώνουµε κάποια µικρή ή µεγαλύτερη ζηµιά στο 
σπίτι µας ή σε άλλο κτίριο και µετά από κάποιο χρονικό 
διάστηµα, παρατηρούµε επανεµφάνιση της ζηµιάς στο 
ίδιο σηµείο ή σε άλλο κοντινό του. 

Αυτό, έχει σαν αποτέλεσµα να µας δηµιουργούνται 
αµφιβολίες τόσο για τη σωστή κατανόηση του προ-
βλήµατος όσο και για τη µέθοδο και τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάστασή του. 

Ο οδηγός αυτός στοχεύει να φέρει στο προσκήνιο το 
θέµα της επισκευής, της συντήρησης και της ανακαίνισης, 
να πληροφορήσει σωστά, να ενηµερώσει σε βάθος 

και να ‘ενισχύσει’ την αντίληψή µας για τα θέµατα αυτά 
που λίγο ως πολύ απασχολούν την καθηµερινότητα 
όλων µας. 

Πιστεύουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό και ουσιαστικό 
να εντοπίσουµε έγκαιρα το πρόβληµα και να κατα-
νοήσουµε την ανάγκη για επισκευή ή συντήρηση, να 
σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε σε σωστό χρόνο 
τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουµε τη διατήρηση της 
καλής κατάστασης και εµπορικής αξίας του κτιρίου, την 
ασφάλεια και άνεση των ενοίκων του, ενώ αποφεύγουµε 
δαπάνες για αποκατάσταση µεγαλύτερων ζηµιών που 
διαφορετικά θα προέκυπταν. 

Εισαγωγή
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Η χρήση συµβατικών και παραδοσιακών υλικών αλλά 
και µεθόδων επισκευής και αποκατάστασης ζηµιών, 
είναι η πλέον διαδεδοµένη και δοκιµασµένη από το 
σύνολο του τεχνικού κόσµου. Ωστόσο, η επιλογή και 
νέων καινοτόµων υλικών και µεθόδων που έρχο-
νται να αντιµετωπίσουν µε εξαιρετικό τρόπο χρόνια 
προβλήµατα, παρέχει, κατά την άποψή µας, ισχυρά 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα και οφέλη για όλους τους 
εµπλεκόµενους, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. 
Η ενηµέρωση και πληροφόρηση για τέτοια υλικά, 
αρχικά για την ύπαρξή τους και στη συνέχεια για τη 
σωστή βάσει οδηγιών και προδιαγραφών χρήση τους, 
είναι χρήσιµη για όλους. 

Οι ζηµιές που προκύπτουν στις κατοικίες και στα κτίρια 
είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την έκθεση των οικοδοµικών 
στοιχείων στην υγρασία, τους ατµοσφαιρικούς και βιοµη-
χανικούς ρύπους του περιβάλλοντος, σε εκνεφώµατα µε 
υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα (παραθαλάσσιες περιο-
χές), σε δονήσεις, κραδασµούς και σεισµούς, σε έντονες 
συστολοδιαστολές λόγω απότοµων θερµοκρασιακών 

µεταβολών, καθιζήσεις και UV ακτινοβολία. 
Είναι επίσης άµεσα συνδεδεµένες µε αστοχίες, παρα-
λείψεις και κακοτεχνίες κατά την κατασκευή, επισκευή 
ή συντήρηση, µε την επιλογή ακατάλληλων υλικών, 
αλλά και µε την ελλιπή τακτική συντήρηση που επιβάλ-
λεται να γίνεται ανά περίπτωση, βάσει συγκεκριµένου 
προγραµµατισµού.

Οι κατοικίες και τα κτίρια, µας παρέχουν ασφαλή κα-
ταφύγιο και άνεση για να ζούµε, να εργαζόµαστε και 
να δραστηριοποιούµαστε γενικότερα. Αποτελούν δε, 
πολύτιµα περιουσιακά µας στοιχεία. 

Η αξία που µία κατοικία έχει για τον ιδιοκτήτη της, είναι 
συνδεδεµένη -µεταξύ άλλων- µε την ύπαρξή της στον 
χρόνο µε τα λιγότερα δυνατά προβλήµατα. 
Η διατήρηση -και γιατί όχι- η αύξηση της ωφέλιµης 
ζωής ενός κτιρίου και η αποφυγή εµπορικής, τεχνικής ή 
αισθητικής υποβάθµισής του λόγω ζηµιών και φθορών 
είναι τόσο σηµαντική, αρκετές φορές σηµαντικότερη 
από την ίδια την αρχική του κατασκευή. 

Κρατάτε στα χέρια σας το έντυπο ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ’ της 

DUROSTICK. Οι οδηγίες εφαρµογής και χρήσης των προϊόντων που 

θα βρείτε στο έντυπο αυτό παρέχονται στη βάση της έως σήµερα 

τεχνογνωσίας, εµπειρίας και έρευνας της DUROSTICK για καθένα από 

τα προϊόντα ξεχωριστά, αλλά και πιθανούς συνδυασµούς τους, όσον 

αφορά στη σωστή εφαρµογή και καλή λειτουργία τους, µετά από αυτή. 

Οι λύσεις και προτάσεις που περιλαµβάνονται στο έντυπο αυτό είναι 

ενδεικτικές και θα πρέπει, µε ευθύνη αυτού που τις υιοθετεί, να προ-

σαρµόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και παραµέτρους που αφορούν 

κάθε πραγµατικό πρόβληµα ξεχωριστά. Η DUROSTICK είναι σε θέση 

να εγγυηθεί και εγγυάται απόλυτα για την ποιότητα των προϊόντων της, 

τα οποία άλλωστε φέρουν όλες τις απαιτούµενες από την ελληνική & 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία πιστοποιήσεις.

Εξαιτίας όµως του γεγονότος ότι η DUROSTICK δεν είναι σε θέση να 

ελέγξει παραµέτρους που είναι έξω από τη σφαίρα της δικής της 

ευθύνης, όπως επί παραδείγµατι (ενδεικτικά):

• Συνθήκες αποθήκευσης προϊόντος (θερμοκρασία, υγρασία κλπ.),

• Συνθήκες κατά την εφαρμογή του προϊόντος και μετά από αυτή, 

µέχρι την ωρίµανση των υλικών (θερµοκρασία, υγρασία, άνεµος κλπ.),

• ατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος,

• αταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση,

• Ορθή και πλήρης τήρηση των διαδικασιών σωστής εφαρμογής του 

κάθε προϊόντος,

• Ειδικές παράμετροι που τυχόν συντρέχουν στο πρόβλημα,

• κανότητα και δεξιοτεχνία του εφαρμοστή της λύσης.

Η DUROSTICK δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται για το ικανο-

ποιητικό τελικό αποτέλεσµα της εκάστοτε συγκεκριµένης εφαρµογής 

και δεν φέρει καµίας µορφής νοµική ή άλλη ευθύνη τόσο έναντι του 

αγοραστή όσο και έναντι οιουδήποτε τρίτου. Ως σωστή και βέλτιστη 

πρακτική συνιστάται, αφενός µεν, η εκ των προτέρων δοκιµή του 

προϊόντος ή του συνδυασµού των προϊόντων σε µικρής κλίµακας 

εφαρµογή, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα και η σκοπιµότητα 

εφαρµογής συγκεκριµένων προϊόντων DUROSTICK σε συγκεκριµένο 

έργο, αφετέρου δε και η χρήση των προϊόντων σύµφωνα µε τις τεχνικές 

οδηγίες που τα συνοδεύουν. 

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τον τρόπο χρήσης του κάθε 

προϊόντος που επιλέγετε για τη λύση του προβλήµατος που αντιµε-

τωπίζετε. Αν έχετε την παραµικρή απορία ή αµφιβολία, µη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε µε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της DUROSTICK στο 

210 55 16 500 ή στο technical@durostick.gr. Η παρούσα έκδοση του 

συγκεκριµένου εντύπου καταργεί όλες τις προηγούµενες, αλλά και 

υπάρχουσες και κυκλοφορούσες στην αγορά εκδόσεις του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ DUROSTICK

mailto:technical@durostick.gr
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Συντήρηση κτιρίου ή κατοικίας

Τύποι συντήρησης κτιρίου

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καθηµερινή • αθαρισμός • Εξαερισμός • γιεινή

Περιστασιακή
•  Αποκατάσταση αποφράξεων ή διαρροών υδραυλικών  

εγκαταστάσεων και απορροών ύδατος
• ικροζημιές

Τακτική

• Αντιμετώπιση ρωγμών
• Αντιμετώπιση αποσαθρώσεων
• Εξωτερική βαφή & αδιαβροχοποίηση
• Στεγανοποίηση εξωτερικών επιφανειών
• Σφράγιση ανοιγμάτων (κουφωμάτων)
• λεγχος και αποκατάσταση στεγανοποίησης ταράτσας
• ροντίδα ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων

Η συντήρηση ενός κτιρίου ή κατοικίας είναι µία συνεχής διεργασία κατά την οποία οι 
φθορές και οι ζηµιές που προκύπτουν παρατηρούνται, εντοπίζονται και ελέγχονται µε 
µικρής κλίµακας επεµβάσεις. Επικεντρώνεται στη διατήρηση σε καλή κατάσταση των 
διαφορετικών δοµικών στοιχείων του κτιρίου (τοίχοι, δάπεδα, κολόνες, κουφώµατα 
κτλ.). Οι κατασκευές ‘αντιδρούν’ στις κλιµατικές συνθήκες, επηρεάζονται από τα φορτία 
τα οποία φέρουν και τη χρήση τους γενικότερα, ‘συµπεριφέρονται’ ανάλογα µε τον 
καλό ή κακό σχεδιασµό τους, µε τα υλικά που τις συνθέτουν. 
Ένα κτίριο για να είναι πλήρως λειτουργικό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, θα πρέπει 
απαραίτητα να δέχεται τη σωστή συντήρηση. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου 

AΙΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κακοτεχνίες
• ακός σχεδιασμός • Ακατάλληλη ποιότητα υλικών
• ακή ποιότητα κατασκευής

Ζηµιές (προκληθείσες από)

• ακή συντήρηση ή αμέλεια συντήρησης
• η αποδεκτές προσθήκες και αλλαγές
• περφόρτωση • Σεισμό • ωτιά
• λλες φυσικές καταστροφές

Φθορές (προκληθείσες από)

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. σε παραθαλάσσιες ή ορεινές περιοχές) 
• Ενανθράκωση ή αποσάθρωση στοιχείων σκυροδέματος ή σοβάδων 
• ροσβολή από χλωριούχες ή θειούχες ενώσεις
• ιάβρωση • ιείσδυση υγρασίας

Συντήρηση: Πώς, τι & γιατί
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è Τη δοµική αντοχή και σταθερότητά του (αντοχή 
σε φορτία, µηχανικές καταπονήσεις, σεισµούς κ.ά., δεδο-
µένης της αρχικής σωστής σχεδίασης, επιλογής υλικών 
και κατασκευαστικής µεθόδου). 

è Την αδιαβροχοποίηση του εξωτερικού του 
µανδύα. Ένα καλά συντηρηµένο κτίριο θα έχει αντιµε-
τωπίσει σωστά τα θέµατα αδιαβροχοποίησης του εξωτε-
ρικού του µανδύα, της απορροής των νερών της βροχής, 
τη στεγανοποίηση της στέγης ή ταράτσας του, των κάθε-
των όψεών του, της περιµέτρου του σε επίπεδο εδάφους. 

è Την αύξηση της (ωφέλιµης) διάρκειας ζωής 
του. Η συντήρηση ενός κτιρίου θα πρέπει να µην αµε-
λείται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βοη-
θώντας τη διατήρηση του κτιρίου σε καλή κατάσταση για 
όλη τη διάρκεια ζωής του. 

è Την υγιεινή ατµόσφαιρα µέσα στο κτίριο. Με 
τη σωστή και έγκαιρη συντήρηση επιτυγχάνεται η ρύθµι-
ση όλων εκείνων των παραγόντων που συντελούν στη 
διαµόρφωση συνθηκών άνεσης και υγιεινής µέσα στο 
σπίτι (ποιότητα αέρα, απουσία υγρασίας και µούχλας, εκ-

µηδενισµός µεγάλων θερµοκρασιακών διαφορών από 
δωµάτιο σε δωµάτιο κλπ.).

è Τη θερµική άνεση στο εσωτερικό. Ένα καλά 
θερµοµονωµένο κτίριο (τοίχοι, δάπεδα, οροφές, κουφώ-
µατα) σε συνδυασµό µε ένα καλά µελετηµένο σύστη-
µα θέρµανσης και ψύξης, αλλά και έναν όσο το δυνατό 
σωστότερο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό (µέγεθος ανοιγµά-
των, προσανατολισµός όψεων, σκιάσεις περιβάλλοντος 
χώρου), έχουν ως αποτέλεσµα τη διατήρηση της θερ-
µοκρασίας και της υγρασίας σε επίπεδα τέτοια, ώστε να 
διασφαλίζονται η υγεία των ενοίκων, αλλά και η καλή 
κατάσταση της κατοικίας ή του κτιρίου.

Το έτος 
κατασκευής του 

κτιρίου

Τα υλικά που 
έχουν χρησιµο-
ποιηθεί για την 
κατασκευή του

Την ποιότητα 
κατασκευής

& εφαρµογής
των υλικών

Το είδος του 
κτιρίου (από σκυ-
ρόδεµα & τούβλο, 

πέτρα, ποροµπετόν, 
τσιµεντοσανίδα, 

µέταλλο, ξύλο κ.ά.)

Το είδος  
και την έκταση  
των επισκευών  
που έχουν ήδη 

πραγµατοποιηθεί 
στο κτίριο

Τη θέση του 
κτιρίου

Τον τύπο 
της κατασκευής

Τα υλικά 
κατασκευής 

Τη χρήση του 
κτιρίου

Τη συντήρηση 
και επισκευή του 

κτιρίου

Η συντήρηση µίας κατοικίας ή ενός κτιρίου γενικότερα, εξαρτάται από:

H ωφέλιµη ζωή µίας κατοικίας ή ενός κτιρίου γενικότερα, εξαρτάται από: 

Η επισκευή είναι η σηµαντική εκείνη δράση µε την οποία αποκαθιστούµε τη ζηµιά ή φθορά που έχει προκλη-
θεί στο κτίριο εξαιτίας ελλιπούς συντήρησης. Οι µεγάλες ζηµιές µπορούν να αποφευχθούν µε την κατάλληλη, 
οργανωµένη σε τακτά διαστήµατα και έγκαιρη συντήρηση του κτιρίου.

Ο στόχος της σωστής συντήρησης ενός κτιρίου ή κατοικίας αφορά:

Συντήρηση: Πώς, τι & γιατί
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ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ C1 C1T C1TE C2E C2TE C2TE C2FT C2TE/S1 C2TE/S1 C2TE/S1 C2TE/S2 C2TE/S2 ETAG 

004
 ETAG 
004 C2T C2T D2F D2TE D3/D4  R2/RG CG2/WAr CG2/WAr CG2/WAr CG2/WAr CG2/WAr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΟΒΑΣ • •           Θ Θ Θ Π M Υ Τ  Τ Ξ 

ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ • • • •    M Υ Τ  Τ    

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α • • • •     M Υ Τ  Τ    

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α  •  •      Θ Θ Θ Π M Υ  Τ Ξ

ΠΑΛΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ      M Τ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ   

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ  Τ Ξ    
ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΜΕ ΣΤΕΡΕΗ ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑ          

ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ • • • • • • •      Θ Θ Π M Υ     

∆ΑΠΕ∆Ο ∆ΑΠΕ∆Ο
ΑΠΛΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ • • •          Θ Θ Π M Υ Τ  Τ Ξ 

ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ      Τ Τ    

ΜΩΣΑΪΚΟ         Π M Τ Τ     

ΠΑΛΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ      Π M Τ     

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ  Τ    

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ • • •          Π M Τ  Τ Ξ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ     

ΜΠΑΝΙΟ ΜΠΑΝΙΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ/ΣΟΒΑΣ • • •          Θ Θ Π M Τ  Τ     

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α • • •      M Τ  Τ    

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ & ΤΑΡΑΤΣΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ & ΤΑΡΑΤΣΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ • • • • • • • •     Θ Θ Π M  Ξ     

ΜΩΣΑΪΚΟ • •      Θ Θ Π M       

ΠΙΣΙΝΑ ΠΙΣΙΝΑ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ    

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ    

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ • • • • •     Θ Θ Π M Τ  

ΣΟΒΑΣ • • • •      Θ Θ Π M Τ  

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ • • • • •  •      Θ Θ Π M Ξ  

EΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣYMBOΛΩN

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

�Σε συστολοδιαστελόμενα υποστρώματα συνιστάται στις 
τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμόστοκους, κατά την παρασκευή 
τους, η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος.
�Η επιμελής προετοιμασία του υποστρώματος είναι 

καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα της 
εφαρμογής.
�Είναι απαραίτητη η τήρηση των οδηγιών χρήσης του κάθε 

προϊόντος.

ΟΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
& ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΙΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΙΣ ΚΟΛΛΕΣ
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ΚΟΛΛΕΣ ΣΕ
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ΕΠΟΞ. ΣΤΟΚΟΣ 
- ΚΟΛΛΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ C1 C1T C1TE C2E C2TE C2TE C2FT C2TE/S1 C2TE/S1 C2TE/S1 C2TE/S2 C2TE/S2 ETAG 

004
 ETAG 
004 C2T C2T D2F D2TE D3/D4  R2/RG CG2/WAr CG2/WAr CG2/WAr CG2/WAr CG2/WAr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΟΒΑΣ • •           Θ Θ Θ Π M Υ Τ  Τ Ξ 

ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ • • • •    M Υ Τ  Τ    

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α • • • •     M Υ Τ  Τ    

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α  •  •      Θ Θ Θ Π M Υ  Τ Ξ

ΠΑΛΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ      M Τ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ   

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ  Τ Ξ    
ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΜΕ ΣΤΕΡΕΗ ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑ          

ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ • • • • • • •      Θ Θ Π M Υ     

∆ΑΠΕ∆Ο ∆ΑΠΕ∆Ο
ΑΠΛΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ • • •          Θ Θ Π M Υ Τ  Τ Ξ 

ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ      Τ Τ    

ΜΩΣΑΪΚΟ         Π M Τ Τ     

ΠΑΛΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ      Π M Τ     

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ  Τ    

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ • • •          Π M Τ  Τ Ξ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ     

ΜΠΑΝΙΟ ΜΠΑΝΙΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ/ΣΟΒΑΣ • • •          Θ Θ Π M Τ  Τ     

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α • • •      M Τ  Τ    

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ & ΤΑΡΑΤΣΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ & ΤΑΡΑΤΣΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ • • • • • • • •     Θ Θ Π M  Ξ     

ΜΩΣΑΪΚΟ • •      Θ Θ Π M       

ΠΙΣΙΝΑ ΠΙΣΙΝΑ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ    

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ    

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ • • • • •     Θ Θ Π M Τ  

ΣΟΒΑΣ • • • •      Θ Θ Π M Τ  

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ • • • • •  •      Θ Θ Π M Ξ  

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
AΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ •
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Θ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ - ΤΟΥΒΛΑ Π
ΜΑΡΜΑΡΑ Μ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙEΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ξ
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ Υ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α - ΜΟΚΕΤΕΣ Τ

AΣΤΑΡΩΜΑ ΜΕ:

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ / D-20 / DUROMAX  
ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ / AQUAFIX

ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Για ε ρ  π ρ ει λ !
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ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ / D-20 / DUROMAX

ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ / ΑQUAFIX

PRIMER-PU

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA 

Σ Σ  - Σ Σ   
 Δ ΚΟ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΤΑΧΥΠΗΚΤΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ Υ∆ΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΑ Υ∆ΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
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 Όπου αναφέρεται χρήση των στεγανωτικών, αυτή αφορά την επιφάνεια σκυροδέματος όπου θα τοποθετηθούν πλακάκια, μάρμαρα ή φυσικές πέτρες.
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ΜΑΡΜΑΡΑ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ
ΣΚΗΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ
ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ - ΗΛΙΟΡΟΦΩΝ

Για ε ρ  π ρ ει λ !



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΒΑΦΗ
Η βαφή µίας επιφάνειας γίνεται αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η σωστή προετοιµασία της. Κατά τη διαδικασία αυτή, προετοιµάζουµε την 
επιφάνεια να δεχθεί το υλικό βαφής, εφαρµόζοντας είτε υλικό σπατουλαρίσµατος είτε το κατάλληλο αστάρι. Ο παραπάνω πίνακας πληροφο-
ρεί για το ποιο υλικό είναι κατάλληλο, ανάλογα µε την επιφάνεια που θα εφαρµοστεί.

ΒΑΦΗ

ΥΛΙΚΑ 
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AKΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ &
ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤ.
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ΧΡΩΜΑ

ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ 
XΡΩΜΑΤΑ

ST
UC

OF
IX

-P

PO
W

DE
R

CO
AT

GR
AN

UL
AR

GR
AN

UL
AR

 U
LT

RA

D-
77

ST
UC

OF
IX

ΑΦ
ΡΟ

ΣΤ
ΟΚ

ΟΣ

Νο
 4

0 
A’

  Y
ΛΗ

 Π
ΛΑ

ΣΤ
ΙΚ

ΟΥ
ΑΚ

ΡΥ
ΛΙ

ΚΟ
ΑΣ

ΤΑ
ΡΙ

 Ν
ΕΡ

ΟΥ

AQ
UA

FI
X

AΣ
ΤΑ

ΡΙ
∆Ι

ΑΛ
ΥΤ

ΟΥ
ΑΣ

ΤΑ
ΡΙ

Μ
ΕΤ

ΑΛ
ΛΩ

Ν

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο 

Μ
ΙΝ

ΙΟ

ΒΕ
ΛΑ

ΤΟ
ΥΡ

Α 
∆Ι

ΑΛ
ΥΤ

ΟΥ

ΒΕ
ΛΑ

ΤΟ
ΥΡ

Α 
ΝΕ

ΡΟ
Υ

DU
RO

EP
OX

Y
PR

IM
ER

 ∆
ΙΑ

ΛΥ
ΤΟ

Υ
DU

RO
EP

OX
Y 

FL
OO

R
PR

IM
ER

 S
F

ΑΣ
ΤΑ

ΡΙ
 Α

ΛΟ
ΥΜ

ΙΝ
ΙΟ

Υ 
& 

ΓΑ
ΛΒ

ΑΝ
ΙΖ

Ε

TH
ER

M
OE

LA
ST

IC
 C

OL
OU

R

D-
80

 H
YD

RO
ST

OP
 e

la
st

ic

W
AL

L 
PR

O 
NA

NO
 P

AI
NT

DU
RO

PA
IN

T-
PU

M
ΠΑ

ΝΙ
Ο 

& 
ΚΟ

ΥΖ
ΙΝ

Α

10
 Χ

ΡΟ
ΝΙ

Α 
ΕΓ

ΓΥ
ΗΣ

Η

ΤΣ
ΙΜ

ΕΝ
ΤΟ

ΧΡ
ΩΜ

Α

ΑΚ
ΡΥ

ΛΙ
ΚΟ

 1
00

%

RO
M

IX
 1

00
%

 Α
ΚΡ

ΥΛ
ΙΚ

Ο

SU
PE

R 
ΠΛ

ΑΣ
ΤΙ

ΚΟ

SU
PE

R 
EC

O

EX
TR

A

RO
M

IX
 P

RO
FE

SS
IO

NA
L

RE
LI

EF

Υ∆
ΡΟ

ΧΡ
ΩΜ

Α
DU

RO
XY

L 
W

OO
D 

PR
OT

EC
TI

ON
/C

ON
DI

TI
ON

ER
DU

RO
XY

L

DU
RO

LA
C

M
AR

IN
ER

DU
RO

XY
L 

AQ
UA

 T
OT

AL
 

W
OO

D 
PR

OT
EC

TI
ON

DU
RO

XY
L 

AQ
UA

DU
RO

LA
C 

AQ
UA

M
AR

IN
ER

 A
QU

A

TE
AK

 O
IL

DE
CO

FI
N 

EP
OX

Y 
SF

DE
CO

FI
N 

EP
OX

Y 
AQ

UA

D-
12

VI
ST

A

DE
CO

FI
N 

AQ
UA

 P
U

DE
CO

FI
N 

PO
LY

UR
ET

HA
NE

DU
RO

LU
X

DU
RO

LU
X 

AQ
UA

DU
RO

EP
OX

Y

DU
RO

EP
OX

Y 
FL

OO
R 

SF

Στ
όκ

ος
 σ

ε 
σκ

όν
η 

υπ
έρ

λε
πτ

ος

Κα
λυ

πτ
ικ

ός
 σ

τό
κο

ς
λε

υκ
ός

 &
 γ

κρ
ι 1

-4
 m

m

Ρη
τιν

ού
χο

ς λ
ευ

κό
ς

τσ
ιµ

εν
τό

στ
οκ

ος
 1

-2
0m

m

Ρη
τιν

ού
χο

ς λ
ευ

κό
ς

τσ
ιµ

εν
τό

στ
οκ

ος
 1

-1
5m

m

Ρη
τιν

ού
χο

ς σ
τό

κο
ς 1

-1
0m

m
 

γι
α 

τσ
ιµ

εν
το

σα
νί

δε
ς

Στ
όκ

ος
 σ

ε 
πο

λτ
ό

Ελ
αφ

ρύ
ς

επ
ισ

κε
υα

στ
ικ

ός
 σ

τό
κο

ς

Υδ
ατ

οδ
ια

λυ
τό

 α
στ

άρ
ι 

εσ
ω

τε
ρι

κή
ς χ

ρή
ση

ς

Υδ
ατ

οδ
ια

λυ
τό

ασ
τά

ρι

Μ
ικ

ρο
µο

ρι
ακ

ός
στ

αθ
ερ

οπ
οι

ητ
ής

Ακ
ρυ

λι
κό

 α
στ

άρ
ι

δι
ει

σδ
υτ

ικ
ό

Αν
τιο

ξε
ιδ

ω
τικ

ό
λε

υκ
ό

Αν
τιο

ξε
ιδ

ω
τικ

ό
υψ

ηλ
ής

 π
ρο

στ
ασ

ία
ς

Κα
λυ

πτ
ικ

ό
υπ

όσ
τρ

ω
µα

 γ
ια

 ξύ
λα

Άο
σµ

ο 
υπ

όσ
τρ

ω
µα

 γ
ια

 ξύ
λα

Επ
οξ

ει
δι

κό
 α

στ
άρ

ι 
δύ

ο 
συ

στ
ατ

ικ
ώ

ν

Επ
οξ

ει
δι

κό
 α

στ
άρ

ι δ
ύο

 
συ

στ
ατ

ικ
ώ

ν 
χω

ρί
ς δ

ια
λύ

τε
ς

Γι
α 

γα
λβ

αν
ισ

µέ
νε

ς
επ

ιφ
άν

ει
ες

 &
 α

λο
υµ

ίν
ιο

Θε
ρµ

οκ
ερ

αµ
ικ

ό 
εν

ερ
γε

ια
κό

 
χρ

ώ
µα

Ελ
ασ

το
µε

ρέ
ς γ

ια
µπ

ετ
όν

 -
 σ

οβ
ά

Αυ
το

κα
θα

ρι
ζό

µε
νο

 
σι

λι
κο

νο
ύχ

ο 
χρ

ώ
µα

Υβ
ρι

δι
κό

, α
κρ

υλ
ικ

ό-
πο

λυ
ου

ρε
θα

νι
κό

 χ
ρώ

µα

Ακ
ρυ

λι
κό

 χ
ρώ

µα

Γι
α 

µπ
ετ

όν
 -

 σ
οβ

ά
10

0%
 α

κρ
υλ

ικ
ό

Ακ
ρυ

λι
κό

 χ
ρώ

µα
 1

00
%

Υψ
ηλ

ώ
ν 

απ
αι

τή
σε

ω
ν

γι
α 

µπ
ετ

όν
 -

 σ
οβ

ά

Γι
α 

µπ
ετ

όν
 -

 σ
οβ

ά

Χρ
ώ

µα
 π

ολ
υτ

ελ
εί

ας

Oι
κο

λο
γι

κό
 ά

οσ
µο

 π
λα

στ
ικ

ό

Υψ
ηλ

ής
 α

ντ
οχ

ής

Επ
αγ

γε
λµ

ατ
ικ

ό 
πλ

ασ
τικ

ό

Αν
άγ

λυ
φο

 ε
πί

χρ
ισ

µα

Γι
α 

τα
βά

νι
α

∆ι
άφ

αν
ο 

συ
ντ

ηρ
ητ

ικ
ό 

εµ
πο

τι-
σµ

ού
 ξύ

λο
υ 

δι
αλ

ύτ
ου

Έγ
χρ

ω
µο

 β
ερ

νί
κι

 ε
µπ

οτ
ισ

µο
ύ 

ξύ
λο

υ
 ∆

ια
κο

σµ
ητ

ικ
ό

& 
πρ

οσ
τα

τε
υτ

ικ
ό

Βε
ρν

ίκ
ι Θ

αλ
άσ

ση
ς

γυ
αλ

ισ
τε

ρό
∆ι

άφ
αν

ο 
συ

ντ
ηρ

ητ
ικ

ό 
εµ

πο
τι-

σµ
ού

 ξύ
λο

υ 
νε

ρο
ύ

Έγ
χρ

ω
µο

 β
ερ

νί
κι

 ε
µπ

οτ
ισ

µο
ύ 

ξύ
λο

υ.
 Ά

οσ
µο

.
∆ι

ακ
οσ

µη
τικ

ό
& 

πρ
οσ

τα
τε

υτ
ικ

ό.
 Ά

οσ
µο

.
Βε

ρν
ίκ

ι Θ
αλ

άσ
ση

ς
γυ

αλ
ισ

τε
ρό

. Ά
οσ

µο
.

 Σ
υν

τη
ρη

τικ
ό

πρ
οσ

τα
τε

υτ
ικ

ό 
ξύ

λο
υ 

µε
 κ

ερ
ί

Επ
οξ

ει
δι

κό
 β

ερ
νί

κι

Επ
οξ

ει
δι

κό
 β

ερ
νί

κι

Βε
ρν

ίκ
ι π

έτ
ρα

ς δ
ια

λύ
το

υ

Ακ
ρυ

λι
κό

 µ
ατ

 β
ερ

νί
κι

 δ
ια

λύ
το

υ 

Υδ
ατ

οδ
ια

λυ
τό

 
πο

λυ
ου

ρε
θα

νι
κό

 β
ερ

νί
κι

Πο
λυ

ου
ρε

θα
νι

κό
 β

ερ
νί

κι

Ρι
πο

λί
νη

 π
ολ

υτ
ελ

εί
ας

γι
α 

ξύ
λα

 &
 µ

έτ
αλ

λα
Ρι

πο
λί

νη
 ν

ερ
ού

γι
α 

ξύ
λα

 &
 µ

έτ
αλ

λα
. Ά

οσ
µη

.

Επ
οξ

ει
δι

κό
 χ

ρώ
µα

2 
συ

στ
ατ

ικ
ώ

ν 
δι

αλ
ύτ

ου

Επ
οξ

ει
δι

κό
 χ

ρώ
µα

2 
συ

στ
ατ

ικ
ώ

ν 
χω

ρί
ς δ

ια
λύ

τε
ς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΤΟΙΧΟΣ

ΣΟΒΑΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΒΑΜΜΕΝΗ ΣΤΕΡΕΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΣΕ Υ∆ΡΑΤΜΟΥΣ
ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΚΑΠΝΙΑ ή ΝΙΚΟΤΙΝΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΟΡΟΦΗ

ΑΒΑΦΗ

ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΕ Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑ ή KOΛΛΑ

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

ΣΟΒΑΣ

ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΜΠΕΤΟΝ - ΣΟΒΑΣ)

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ή 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α  

KEΡΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΟΔ ΓΟΙ Ε ΑΡ ΟΓ Σ ΡΟ ΟΝΤΩΝ



Η προετοιµασία της επιφάνειας όπου πρόκειται να εφαρµοσθεί το κάθε υλικό, είναι µία εργασία µεγάλης σηµασίας, η οποία θα πρέπει να γίνεται 
µε σχολαστικότητα, διότι έτσι διασφαλίζεται η άριστη ‘συµπεριφορά’ των υλικών, η αντοχή στον χρόνο και το επιθυµητό αποτέλεσµα. Συνιστάται 
όλες οι επιφάνειες πριν την εφαρµογή να τρίβονται και να καθαρίζονται πολύ προσεκτικά ώστε να αφαιρούνται σαθρά σηµεία, σκόνες, άλατα ή 
λάδια. Επίσης, χρειάζεται µεγάλη προσοχή, η επιφάνεια βαφής να είναι αυτή που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κάθε προϊόντος. Η µη 
τήρηση των οδηγιών έχει σαν αποτέλεσµα αποκολλήσεις (ξεφλουδίσµατα) και συχνότερη ανάγκη συντήρησης και επαναβαφής. 
Αναλυτική περιγραφή της προετοιµασίας των υποστρωµάτων πριν τη βαφή, µπορείτε να δείτε στην ενότητα ‘Προετοιµασία εξωτερικών όψεων 
κτιρίων’ (σελ. 98) και ‘Προετοιµασία εσωτερικών τοιχοποιιών πριν τη βαφή’ (σελ. 99).

ΒΑΦΗ

ΥΛΙΚΑ 
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AKΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ &
ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤ.

ΒΕΡΝΙΚΟ-
ΧΡΩΜΑ
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ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ
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ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ ΣΕ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ & ΕΣΤΙΕΣ
ΣΧΑΡΕΣ-ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ - ΤΖΑΚΙΑ - ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ (Μπανιέρα ή νιπτήρας)
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (Μπανιέρα ή νιπτήρας)  

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ  
ΣΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ & ∆ΥΣΚΟΛΟΙ ΛΕΚΕ∆ΕΣ 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΙΧΟΙ & ∆ΑΠΕ∆Α ΤΟΙΧΟΙ & ∆ΑΠΕ∆Α
ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
∆ΑΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΙΛΕΣ - ΜΑΥΡΙΛΕΣ - ΜΟΥΧΛΑ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΛΑ∆ΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ (GRAFFITI)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΣΚΑΦΗ
ΧΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ - GEL COAT
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ & ΕΝΤΟΜΑ
ΘΑΜΠΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΣΑ - ΡΕΤΣΙΝΙ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΧΩΡΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΧΩΡΟΙ
ΧΑΛΙΑ - ΜΟΚΕΤΕΣ - ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ - ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΣΑΛΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΑΣΗΜΙΚΑ (Εικόνες - Σκεύη)
∆ΕΡΜΑ - ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ - ΒΟΘΡΟΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ∆ΥΣΟΣΜΙΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛ. ΕΠΙΦΑΝ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚ. & ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ
ΤΖΑΚΙΑ - ΚΑΜΙΝΑ∆ΕΣ - ΣΟΜΠΕΣ
ΤΖΑΜΙΑ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
AIR CONDITION
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΚΑΦΗ
ΠΟΛΥ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

ΟΔ ΓΟΙ Ε ΑΡ ΟΓ Σ ΡΟ ΟΝΤΩΝ

* ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝEΤΕ/ΚΑΛΥΨΤΕ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  
ΚΑΙ ΑΕΡΙΖΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
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ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ ΣΕ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ & ΕΣΤΙΕΣ
ΣΧΑΡΕΣ-ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ - ΤΖΑΚΙΑ - ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ (Μπανιέρα ή νιπτήρας)
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (Μπανιέρα ή νιπτήρας)  

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ  
ΣΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ & ∆ΥΣΚΟΛΟΙ ΛΕΚΕ∆ΕΣ 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΙΧΟΙ & ∆ΑΠΕ∆Α ΤΟΙΧΟΙ & ∆ΑΠΕ∆Α
ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
∆ΑΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ή ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΤΣΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ ή ΚΑΠΝΙΑ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΑ, 
ΒΑΜΜΕΝΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ κλπ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΙΛΕΣ - ΜΑΥΡΙΛΕΣ - ΜΟΥΧΛΑ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΛΑ∆ΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ (GRAFFITI)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΣΚΑΦΗ
ΧΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ - GEL COAT
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ & ΕΝΤΟΜΑ
ΘΑΜΠΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΣΑ - ΡΕΤΣΙΝΙ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΧΩΡΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΧΩΡΟΙ
ΧΑΛΙΑ - ΜΟΚΕΤΕΣ - ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ - ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΣΑΛΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΑΣΗΜΙΚΑ (Εικόνες - Σκεύη)
∆ΕΡΜΑ - ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ - ΒΟΘΡΟΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ∆ΥΣΟΣΜΙΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛ. ΕΠΙΦΑΝ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚ. & ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ
ΤΖΑΚΙΑ - ΚΑΜΙΝΑ∆ΕΣ - ΣΟΜΠΕΣ
ΤΖΑΜΙΑ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
AIR CONDITION
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΚΑΦΗ
ΠΟΛΥ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

Για ε ρ  π ρ ει λ !
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µε την DUROSTICK, όλα γίνονται...

...πιο ΕΥΚΟΛΑ!

Εντοπίσαµε 
& φωτογραφίσαµε 
τα πιο συνηθισµένα 
προβλήµατα!

Mία εικόνα...

χίλιες λέξεις!

Αναγνωρίστε 
εύκολα & γρήγορα 
τα προβλήµατα της 

οικοδοµής σας!

https://www.durostick.gr/


Εντοπίσαµε 
& φωτογραφίσαµε 
τα πιο συνηθισµένα 
προβλήµατα!

Mία εικόνα...

χίλιες λέξεις!

Αναγνωρίστε 
εύκολα & γρήγορα 
τα προβλήµατα της 

οικοδοµής σας!
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ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η εµπειρία έχει δείξει ότι η λύση κάθε προβλήµατος, 
ανεξάρτητα από το είδος ή τη φύση του, εξαρτάται εν 
πολλοίς από τον εντοπισµό και τη σωστή και σε βάθος 
κατανόησή του. Σε περίπτωση που αναζητούµε τη βοή-
θεια κάποιου για να µας προτείνει λύση, είναι πολύ ση-
µαντικό να είµαστε σε θέση να περιγράψουµε µε ακρί-
βεια και µε κατανοητό τρόπο το πρόβληµα. Τι συµβαίνει 
όµως όταν στην προσπάθειά µας αυτή, µη έχοντας την 
απαραίτητη εµπειρία και γνώση, δεν είµαστε σε θέση να 
το πράξουµε ικανοποιητικά; 

Αναγνωρίζοντας την αδυναµία πολλών από εµάς να εί-
µαστε ακριβείς, αρχικά στον εντοπισµό και στη συνέχεια 
στην περιγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζει 
µία κατοικία ή ένας οικοδοµηµένος χώρος γενικότερα, 
σκεφθήκαµε να δώσουµε στα πιο συνηθισµένα από 
αυτά µία ‘πραγµατική’ εικόνα και όνοµα και στον χρήστη 
αυτού του οδηγού ένα εργαλείο αναφοράς, περιγρα-
φής και επικοινωνίας των εν λόγω προβληµάτων. 

Γιατί µια εικόνα είναι χίλιες λέξεις!

φωτογραφική ενότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ

σελ. 19-22

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΑΠO ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

σελ. 35-36σελ. 23-26 σελ. 27-34

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΟΒΑ∆ΩΝ 

σελ. 41-48 σελ. 49-54 σελ. 55-57

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΞΥΛΙΝΩΝ & 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΜΠΑΝΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΤΑΡΑΤΣΑ)

σελ. 37-40

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Η συγκέντρωση ή διαρροή υγρασίας στην επιφάνεια 
ή τη µάζα κάποιου δοµικού στοιχείου µίας κατασκευ-
ής (κατοικίας ή άλλου δοµηµένου χώρου), αποτελεί 
φαινόµενο πολύ συνηθισµένο στην πλειονότητα των 
κτιρίων και µία εκ των κύριων αιτιών για φθορές και 
ζηµιές σε αυτά. 

Η εµφάνιση υγρασίας µπορεί να οφείλεται:
•  Στην ύπαρξη ρωγμών ή δικτύων τριχοειδών ρωγμών,
•  Στην αστοχία σωληνώσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης,
•  Στη θέση του δομικού στοιχείου, π.χ. υπόγειο ή στέγη 
(κεραµοσκεπή ή ταράτσα),

•  Στην πρόκληση φθοράς υπάρχουσας στεγανοποί-
ησης ή αδιαβροχοποίησης των δοµικών στοιχείων 
(αντιµετώπιση),

•  Στην έλλειψη κατάλληλης πρόβλεψης για στεγανο-
ποίηση και αδιαβροχοποίηση του δοµικού στοιχείου 
και των ‘συγγενών’ του δοµικών στοιχείων (πρόληψη).

•  Στο φαινόµενο συµπύκνωσης υδρατµών στις επι-
φάνειες των δοµικών στοιχείων (π.χ. λόγω ελλιπούς 
θερµοµόνωσης του κτιρίου ή υψηλής περιεκτικότητας 
υδρατµών συγκεκριµένων χώρων του).

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε σειρά  φωτογραφιών 
από ορατά προβλήµατα εξαιτίας προσβολής από υγρα-
σία, ώστε να βοηθήσουµε εσάς που αντιµετωπίζετε κά-
ποιο παρόµοιο πρόβληµα στον χώρο σας, να κάνετε τη 
σωστή αναφορά σε κάποιον ειδικό τεχνικό ή κατάστηµα 
και να οδηγηθείτε στην κατάλληλη λύση για την αντι-
µετώπιση και αποκατάστασή του.

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 5.3 (σελ. 133) 

Λύση 6.9 (σελ. 140)

Λύση 1.8 (σελ. 114)
Λύση 1.5 (σελ. 112)
Λύση 4.1 (σελ. 127)

Λύση 5.3 (σελ. 133)
Λύση 5.5 (σελ. 134)

Λύση 3.4 (σελ. 123) 
Λύση 4.5 (σελ. 128) 
Λύση 6.9 (σελ. 140)
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ΥΓΡΑΣΙΑΣ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.5 (σελ. 112)

Λύση 1.6 (σελ. 113) 

Λύση 1.1 (σελ. 111)
Λύση 1.10 (σελ. 114)   

Λύση 5.4 (σελ. 134) 

Λύση 5.5 (σελ. 134) Λύση 3.4 (σελ. 123)

Λύση 2.2  (σελ. 119) 
Λύση 2.3  (σελ. 119) 

Λύση 1.5 (σελ. 112) 
Λύση 2.3 (σελ. 119) 
Λύση 4.5 (σελ. 128)
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ΥΓΡΑΣΙΑΣ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 6.9 (σελ. 140) 

Λύση 4.6 (σελ. 128) 
Λύση 1.8 (σελ. 114)
Λύση 8.7 (σελ. 155)
Λύση 4.10 (σελ. 129)

Λύση 7.11 (σελ. 149) 

Λύση 4.5 (σελ. 128)

Λύση 2.1 (σελ. 119) 
Λύση 2.2 (σελ. 119)
Λύση 5.3 (σελ. 133)

Λύση 3.4 (σελ. 123) 
Λύση 4.5 (σελ. 128) 
Λύση 6.9 (σελ. 140)



Εικόνες που δεν µας αρέσουν…

Eπίλεξε τώρα 
τα σωστά επισκευαστικά!

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ 

ΡΩΓΜΕΣ & ΟΠΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

για ρωγµές βάθους

30mm 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

για ρωγµές βάθους

15mm 

• Εφαρµόζονται χωρίς καλούπι • Παρουσιάζουν µηδενική συρρίκνωση
• Έχουν εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωµα • ∆ουλεύονται εύκολα 

• ∆εν ‘κρεµάνε’ και δεν ρηγµατώνουν  
• ∆εν επηρεάζονται από την υγρασία και τον παγετό

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ 

ΡΩΓΜΕΣ & ΟΠΕΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

για ρωγµές βάθους

30mm 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

για ρωγµές βάθους

15

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Xρωµατίζεται µε τις χρωστικές σε µορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C της DUROSTICK 
σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις
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ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ
Η παρουσία ρωγµών σε κάποια κατασκευή είναι ένα τόσο 
συνηθισµένο φαινόµενο που αρκετές φορές ξεφεύγει  
της προσοχής µας στην καθηµερινότητά µας. 

Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε:
•  ο μέγεθος της ζημιάς μιας ρωγμής ή ρηγμάτωσης 
(επιφανειακής ή βαθύτερης εγκάρσιας), 

•  ις μεσο μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να 
προκαλέσει η ύπαρξή της, 

•  ην πιθανή εξέλιξή της και σε συνδυασμό με άλλους πα-
ράγοντες, όπως η υγρασία, οι θερµοκρασιακές µεταβολές 
και οι τυχόν µικροµετακινήσεις του δοµικού στοιχείου.

Οι επιπτώσεις αφορούν την αισθητική εικόνα της ρηγ-
µατωµένης επιφάνειας, σε κάποιες όµως -πιο σπάνιες- 
περιπτώσεις, αφορούν τη δοµική επάρκεια του στοιχείου 
που φέρει τις ρηγµατώσεις.

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε σειρά φωτογραφιών 
από (ορατά) προβλήµατα ρηγµατώσεων. Μπορείτε να 
ταυτίσετε πιθανά προβλήµατα που έχετε στον χώρο 
σας, το µέγεθός τους και το είδος τους. Έτσι, θα κάνετε  
τη σωστή αναφορά στον ειδικό τεχνικό ή στο κατάστηµα 
και θα οδηγηθείτε ασφαλέστερα στην κατάλληλη λύση 
για την αντιµετώπιση και αποκατάστασή τους.

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
Εικόνες που δεν µας αρέσουν…

Eπίλεξε τώρα 
τα σωστά επισκευαστικά!

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ 

ΡΩΓΜΕΣ & ΟΠΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

για ρωγµές βάθους

30mm 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

για ρωγµές βάθους

15mm 

• Εφαρµόζονται χωρίς καλούπι • Παρουσιάζουν µηδενική συρρίκνωση
• Έχουν εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωµα • ∆ουλεύονται εύκολα 

• ∆εν ‘κρεµάνε’ και δεν ρηγµατώνουν  
• ∆εν επηρεάζονται από την υγρασία και τον παγετό

Xρωµατίζεται µε τις χρωστικές σε µορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C της DUROSTICK 
σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις

Λύση 1.3 (σελ. 111) Λύση 1.3-Α (σελ. 111)

Λύση 1.4 (σελ. 112)

Λύση 1.3-Α (σελ. 111)
Λύση 1.4 (σελ. 112) Λύση 1.3-Α (σελ. 111)



ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 

Λύση 1.8 (σελ. 114)

Λύση 1.3-Α (σελ. 111) 

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 
Λύση 1.6 (σελ. 113)

Λύση 1.3-Α (σελ. 111) Λύση 1.3-Α (σελ. 111)

Λύση 1.4 (σελ. 112)
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ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 

Λύση 1.3 (σελ. 111) 

Λύση 1.3-Β (σελ. 112)Λύση 1.8 (σελ. 114)

Λύση 2.5 (σελ. 120)

Λύση 1.3-Α (σελ. 111) 
Λύση 1.8 (σελ. 114)

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 
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Εικόνες που δεν µας αρέσουν…

Eπίλεξε τώρα 
τα σωστά επισκευαστικά!

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Έχουν εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωµα • Μηδαµινής συρρίκνωσης
• Δεν 'κρεµάνε' και δεν ρηγµατώνουν • Έχουν εξαιρετική διαπνοή

• Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό
 • Παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στον χρόνο • Δουλεύονται εύκολα

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Αποκαθιστά ρωγµές 
και οπές πάχους 2-10mm

Ιδανικός για εφαρµογές 
πάχους έως και 1cm 

ανά στρώση

Ιδανικός για µερεµέτια 
(ίδιας κοκοµετρίας µε τον σοβά 

τελικής στρώσης).

YΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Αντικαθιστά τα δύο στάδια 
σοβατίσµατος, βασικής
και τελικής στρώσης

Ιδανικός για εφαρµογές πάχους 
έως και 3cm ανά στρώση

Χρωµατίζεται σε 24 ανεξίτηλες 
αποχρώσεις µε την προσθήκη 
χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C της DUROSTICK 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΣΟΒΑ∆ΩΝ
Σε κάθε δοµηµένη, εσωτερική ή εξωτερική, επιφάνεια 
(π.χ. η τοιχοποιία, τα ταβάνια, οι µετόπες ταρατσών και 
µπαλκονιών κλπ.) είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
σοβατισµένες επιφάνειες.
Οι επιφάνειες αυτές βρίσκονται σε άµεση επαφή µε το 
περιβάλλον τους (εξωτερικό ή εσωτερικό) και επηρε-
άζονται από αυτό.
Σε κάποιες περιπτώσεις παράγοντες όπως:
•   σύσταση της επιφάνειας (σοβάς) ή και των υποστρωμά-
των τους (σκυρόδεµα, τούβλο), 

•  Τα έντονα καιρικά φαινόµενα, 
•  Η ελλιπής υγροµόνωση ή/και θερµοµόνωση των δο-
µικών στοιχείων,

• Οι µικροµετακινήσεις δοµικών στοιχείων, 

• Οι δονήσεις από σκαπτικά μηχανήματα σε παράπλευρα 
οικόπεδα, µπορεί να αποτελέσουν κρίσιµους παράγο-
ντες για φθορές και ζηµιές που εµφανίζονται και χρήζουν 
επισκευής. 
Η επισκευή γίνεται τόσο για λόγους αισθητικής αρτιότη-
τας όσο και για τη συνολικότερη προστασία των δοµι-
κών στοιχείων. Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε σειρά 
φωτογραφιών από ορατά προβλήµατα σοβατισµένων 
επιφανειών. Μπορείτε να ταυτίσετε πιθανά προβλήµατα 
που έχετε στον χώρο σας, το µέγεθός τους και το είδος 
τους. Έτσι, θα κάνετε τη σωστή αναφορά στον ειδικό 
τεχνικό ή στο κατάστηµα και θα οδηγηθείτε ασφαλέ-
στερα στην κατάλληλη λύση για την αντιµετώπιση και 
αποκατάστασή τους. 

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
Εικόνες που δεν µας αρέσουν…

Eπίλεξε τώρα 
τα σωστά επισκευαστικά!

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Έχουν εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωµα • Μηδαµινής συρρίκνωσης
• Δεν 'κρεµάνε' και δεν ρηγµατώνουν • Έχουν εξαιρετική διαπνοή

• Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό
 • Παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στον χρόνο • Δουλεύονται εύκολα

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Αποκαθιστά ρωγµές 
και οπές πάχους 2-10mm

Ιδανικός για εφαρµογές 
πάχους έως και 1cm 

ανά στρώση

Ιδανικός για µερεµέτια 
(ίδιας κοκοµετρίας µε τον σοβά 

τελικής στρώσης).

YΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Αντικαθιστά τα δύο στάδια 
σοβατίσµατος, βασικής
και τελικής στρώσης

Ιδανικός για εφαρµογές πάχους 
έως και 3cm ανά στρώση

Χρωµατίζεται σε 24 ανεξίτηλες 
αποχρώσεις µε την προσθήκη 
χρωστικών DUROCOLOR 
POWDER-C της DUROSTICK 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Λύση 1.3-Β (σελ. 112)
Λύση 1.7 (σελ. 113) Λύση 1.5 (σελ. 112) 

Λύση 1.3-Β (σελ. 112)
Λύση 1.7 (σελ. 113)

Λύση 1.3-Α (σελ. 111)
Λύση 5.1 (σελ. 133)
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ΣΟΒΑ∆ΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 2.2 (σελ. 119)

Λύση 1.3 (σελ. 111) 

Λύση 1.8 (σελ. 114) 
Λύση 1.7 (σελ. 113)
Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 

Λύση 1.3 (σελ. 111) 
Λύση 1.4 (σελ. 112)

Λύση 1.7 (σελ. 113) 

Λύση 1.8 (σελ. 114)

Λύση 1.3-Β (σελ. 112)
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ΣΟΒΑ∆ΩΝ 

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.3-Α (σελ. 111) 

Λύση 1.3-Α (σελ. 111) 

Λύση 1.7 (σελ. 113)
Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 

Λύση 1.8 (σελ. 114)
Λύση 1.6 (σελ. 113)

Λύση 1.5 (σελ. 112) 
Λύση 1.7 (σελ. 113)

Λύση 1.3-Α (σελ. 111) 
Λύση 1.4 (σελ. 112)

Λύση 1.3-Β (σελ. 112)
Λύση 1.6 (σελ. 113) 
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ΣΟΒΑ∆ΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.8 (σελ. 114) 
Λύση 1.1 (σελ. 111) Λύση 1.8 (σελ. 114)

Λύση 1.2 (σελ. 111)
Λύση 1.3-Β (σελ. 112)
Λύση 1.6 (σελ. 113) 

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) Λύση 1.5 (σελ. 112) 
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ΣΟΒΑ∆ΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.6 (σελ. 113) 
Λύση 1.5 (σελ. 112)

Λύση 1.3-Α (σελ. 111)

Λύση 2.2 (σελ. 119)

Λύση 1.7 (σελ. 113)
Λύση 1.5 (σελ. 112) 
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ΣΟΒΑ∆ΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.3-Α (σελ. 111) 

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 

Λύση 1.7 (σελ. 113) Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 

Λύση 1.8 (σελ. 114)
Λύση 4.10 (σελ. 129)
Λύση 4.11 (σελ. 129) 

Λύση 1.5 (σελ. 112) 
Λύση 1.6 (σελ. 113)

Λύση 2.2 (σελ. 119) 
Λύση 7.10 (σελ. 149)
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ΣΟΒΑ∆ΩΝ 

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.7 (σελ. 113)
Λύση 1.8 (σελ. 114) 

Λύση 1.1 (σελ. 111)

Λύση 1.10 (σελ. 114) 

Λύση 1.8 (σελ. 114) 

Λύση 1.8 (σελ. 114) 
Λύση 6.10 (σελ. 141)

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 
Λύση 1.6 (σελ. 113)
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ΣΟΒΑ∆ΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 
Λύση 6.10 (σελ. 141)

Λύση 1.5 (σελ. 112) 
Λύση 1.7 (σελ. 113)

Λύση 1.7 (σελ. 113) 
Λύση 1.6 (σελ. 113)

Λύση 1.3-Β (σελ. 112) 
Λύση 1.6 (σελ. 113)

Λύση 1.8 (σελ. 114) 
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Ε Α Ε  Α Ο Σ Ο Ε Α
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Σε πολλά κτίσµατα κατασκευασµένα από σκυρόδεµα 
και τούβλα, υπάρχουν επιφάνειες εµφανούς σκυροδέ-
µατος σε µετόπες και δάπεδα µπαλκονιών (κάτω µέρος), 
σε τοιχία, στην ταράτσα και αλλού. 

Η άµεση έκθεση του σκυροδέµατος στις περιβαλλο-
ντικές συνθήκες όταν µάλιστα δεν έχει ληφθεί κάποια 
πρόνοια για την προστασία του από την υγρασία, αλλά 
και από θειώδεις ή άλλους ρύπους του περιβάλλοντος, 
οδηγούν βαθµιαία στη φθορά (αποσάθρωση & εναν-
θράκωσή του) όπως επίσης και διάβρωση του σιδηρού 
οπλισµού που βρίσκεται ενσωµατωµένος στη µάζα του. 

Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κατασκευές 
από σκυρόδεµα, αν και είναι επικαλυµµένες (π.χ. από 
σοβά), η υγρασία έχει βρει δίοδο, έχει προσβάλλει το 
σκυρόδεµα ή και, έχει διαβρώσει τον οπλισµό του.

Ο έγκαιρος εντοπισµός και η άµεση αποκατάσταση ζη-
µιών στοιχείων σκυροδέµατος είναι ζωτικής σηµασίας 
για το κτίριο. Όταν αυτά αποτελούν µέρος του φέροντος 
οργανισµού του κτιρίου, είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
τη στατικότητά του.
Η παράθεση σχετικών φωτογραφιών έχει ως µόνο σκο-
πό να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.

Λύση 2.6 (σελ. 121) 

Λύση 1.8 (σελ. 114)
Λύση 4.3 (σελ. 127)
Λύση 4.1 (σελ. 127)

Λύση 5.3 (σελ. 133)
Λύση 5.5 (σελ. 134)

Λύση 5.8 (σελ. 135) 
Λύση 1.8 (σελ. 114) 
Λύση 5.8 (σελ. 135)
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Ε Α Ε  Α Ο Σ Ο Ε Α
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 1.8 (σελ. 114)
Λύση 5.8 (σελ. 135)
Λύση 4.3 (σελ. 127)

Λύση 4.12 (σελ. 130)
Λύση 5.8 (σελ. 135) 

Λύση 4.12 (σελ. 130) 
Λύση 4.11 (σελ. 129)

Λύση 4.10 (σελ. 129)
Λύση 5.8 (σελ. 135)

Λύση 7.11 (σελ. 149)

Λύση 4.1 (σελ. 127)

Ε Α Ε  Α Ο Σ Ο Ε Α
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 6.3 (σελ. 137)
Λύση 3.2 (σελ. 123)

Λύση 6.11 (σελ. 141) Λύση 6.5 (σελ. 138)

Λύση 6.2 (σελ. 137)
Λύση 6.12 (σελ. 141)

Λύση 6.3 (σελ. 137)

Οι επενδύσεις που συναντάµε σε κάποια δοµηµένη 
επιφάνεια είναι δυνατόν να αποτελούνται από πολλά 
και διαφορετικά υλικά, όπως πλακίδια, πέτρα, γρανίτη, 
ξύλο, µέταλλο ή άλλα υλικά.

Παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζηµιές 
ή φθορές και να συντελέσουν στη µερική ή και ολική 
καταστροφή των επενδύσεων, είναι:
•   κατάσταση του υποστρώματος (δεν ήταν καθαρό, 
σταθερό ή είχε κατακρατήσει υγρασία),

•  Επιλογή μη κατάλληλων υλικών για το συγκεκριμένο 
υπόστρωµα ή χρήση του χώρου εφαρµογής,

•  ανθασμένη επιλογή πλακιδίων ή άλλης επένδυσης 
ανά επιφάνεια εφαρµογής,

•  Επιλογή μη κατάλληλων υλικών αρμολόγησης ή 
σφράγισης,

•   μη τήρηση των σωστών πρακτικών τοποθέτησης 

(προετοιµασία υποστρώµατος, έλλειψη αρµών δια-
στολής κ.ά.),

•  Ελλιπής αξιολόγηση των συνθηκών περιβάλλοντος 
που επηρεάζουν τις επενδύσεις (υγρασία, θερµοκρα-
σία, προσβολή από χηµικά κλπ.),

•  ηχανικές καταπονήσεις, κραδασμοί, δονήσεις, φυσική 
φθορά, 

είναι κάποιοι από τους παράγοντες που καθιστούν απα-
ραίτητη την επισκευή ή αντικατάστασή τους.

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε σειρά φωτογραφιών 
από ορατά προβλήµατα επενδυµένων επιφανειών. 
Μπορείτε να ταυτίσετε πιθανά προβλήµατα που έχετε 
στον χώρο σας, το µέγεθός τους και το είδος τους. Έτσι, 
θα κάνετε τη σωστή αναφορά στον ειδικό τεχνικό ή στο 
κατάστηµα και θα οδηγηθείτε ασφαλέστερα στην κατάλ-
ληλη λύση για την αντιµετώπιση και αποκατάστασή τους. 

Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων 37Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων 37



Λύση 6.10 (σελ. 141) Λύση 6.5 (σελ. 138)

Λύση 6.5 (σελ. 138)Λύση 6.5 (σελ. 138)

Λύση 3.1 (σελ. 123) Λύση 3.7 (σελ. 124) Λύση 3.1 (σελ. 123) 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 6.1 (σελ. 137) 

Λύση 6.2 (σελ. 137) 
Λύση 3.1 (σελ. 123)

Λύση 6.3 (σελ. 137) Λύση 6.11 (σελ. 141) 

Λύση 6.5 (σελ. 138) 

Λύση 6.5 (σελ. 138) 
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Λύση 6.2 (σελ. 137) 
Λύση 3.2 (σελ. 123)
Λύση 3.7 (σελ. 124) Λύση 3.7 (σελ. 124) 

Λύση 6.3 (σελ. 137)
Λύση 6.5 (σελ. 138) 

Λύση 3.2 (σελ. 123) 
Λύση 6.5 (σελ. 138) 

Λύση 6.6 (σελ. 139) Λύση 3.1 (σελ. 123) Λύση 3.7 (σελ. 124) 

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
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 & Ε Α  Ε Α Ε

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Το ξύλο και το µέταλλο ως υλικά αποτελούν αναπό-
σπαστα στοιχεία, σταθερά ή κινητά (π.χ. έπιπλα), των 
χώρων που κατοικούµε, εργαζόµαστε, αναπαυόµαστε 
ή διασκεδάζουµε.

Συνήθεις παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέ-
σουν ζηµιές ή φθορές και να συντελέσουν στη µερική 
ή και ολική καταστροφή των ξύλινων και µεταλλικών 
επιφανειών, είναι:
•  Εφαρμογή βαφής σε επιφάνειες που δεν ήταν καθαρές, 
ή που προϋπήρχαν  πολλαπλά στρώµατα βαφής,

•  ακή τεχνική εφαρμογής (λεπτό ή παχύ στρώμα),
•  Εφαρμογή μη κατάλληλων υλικών, ανάλογα με τη 
θέση στην οποία βρίσκονται και τη χρήση για την οποία 
προορίζονται,

•  ροσβολή από υγρασία και σαράκι ή διάβρωση 

(ξύλων και µετάλλων, αντί στοιχα),
•  κθεσή τους στην U  ακτινοβολία, γήρανση και φυσική 
φθορά. 

Από τα παραπάνω αντιλαµβάνεται κανείς ότι είναι απα-
ραίτητη η έγκαιρη και σε τακτά χρονικά διαστήµατα συ-
ντήρηση, φροντίδα και επισκευή τους ή αντικατάστασή 
τους (όπου είναι αναγκαίο).

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε σειρά φωτογραφιών 
από ορατά προβλήµατα ξύλινων και µεταλλικών επι-
φανειών. Μπορείτε να ταυτίσετε πιθανά προβλήµατα 
που έχετε στον χώρο σας, το µέγεθός τους και το είδος 
τους. Έτσι, θα κάνετε τη σωστή αναφορά στον ειδικό 
τεχνικό ή στο κατάστηµα και θα οδηγηθείτε ασφαλέ-
στερα στην κατάλληλη λύση για την αντιµετώπιση και 
αποκατάστασή τους. 

Λύση 6.8 (σελ. 140)Λύση 8.1 (σελ. 153) 

Λύση 8.2 (σελ. 153) 

Λύση 8.3 (σελ. 153) 

Λύση 8.5 (σελ. 154)

ΕΣ Ε Α Ε ΕΣ
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Λύση 8.3 (σελ. 153)
Λύση 8.5 (σελ. 154) 

Λύση 8.5 (σελ. 154)
Λύση 8.12 (σελ. 156)

Λύση 8.5 (σελ. 154) 

Λύση 8.6 (σελ. 154) Λύση 8.3 (σελ. 153) Λύση 8.1 (σελ. 153) 

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

 Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
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Λύση 8.2 (σελ. 153) 

Λύση 8.2 (σελ. 153)
Λύση 8.11 (σελ. 156) 

Λύση 8.4 (σελ. 154) Λύση 8.6 (σελ. 154) 

Λύση 8.6 (σελ. 154) 

Λύση 8.5 (σελ. 154) 

 Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµαταφωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
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Λύση 8.5 (σελ. 154) 

Λύση 8.5 (σελ. 154) 

Λύση 8.1 (σελ. 153) 

Λύση 8.1 (σελ. 153) 
Λύση 8.2 (σελ. 153)

 Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµαταφωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 8.5 (σελ. 154) 
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Λύση 8.7 (σελ. 155) Λύση 8.9 (σελ. 155) 
Λύση 8.7 (σελ. 155)
Λύση 8.9 (σελ. 155) 

Λύση 8.7 (σελ. 155)
Λύση 8.9 (σελ. 155) 

Λύση 8.7 (σελ. 155) Λύση 8.7 (σελ. 155) 

Ε Α  Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµαταφωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
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Λύση 8.9 (σελ. 155) Λύση 8.8 (σελ. 155) Λύση 8.9 (σελ. 155) 

Λύση 8.8 (σελ. 155) 
Λύση 8.9 (σελ. 155)

Λύση 8.7 (σελ. 155) 
Λύση 8.9 (σελ. 155)

Ε Α  Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµαταφωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 8.7 (σελ. 155)
Λύση 8.9 (σελ. 155) 
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Αφαιρετικό σκουριάς µετάλλων

Ισχυρότατο καθαριστικό αποµάκρυνσης 
σκουριάς από κάθε είδους µεταλλική 
επιφάνεια.

Αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, 
κάγκελα, λαµαρίνες αυτοκινήτων, πλοίων 
κλπ. Καθαρίζει αποτελεσµατικά 
αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες και 
άλλα εργαλεία.

Καθαρίζει λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, 
φυσικές πέτρες, καθώς και ακάλυπτους 
οπλισµούς σκυροδέµατος.

RUST
REMOVER

Αφαιρετικό σκουριάς µετάλλων



Λύση 8.7 (σελ. 155)
Λύση 8.9 (σελ. 155) 

Λύση 8.7 (σελ. 155)
Λύση 8.9 (σελ. 155) 

Λύση 8.7 (σελ. 155)
Λύση 8.9 (σελ. 155) 

Λύση 4.6 (σελ. 128)
Λύση 5.8 (σελ. 135) Λύση 5.8 (σελ. 135) 

Λύση 8.7 (σελ. 155)

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Ε Α  Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
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ΕΥΠΑΘΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΜΠΑΝΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΤΑΡΑΤΣΑ) 
Σε όλους τους χώρους κάθε κτιρίου δεν επικρατούν οι 
ίδιες συνθήκες. Πολλές φορές µπορεί να επιβαρύνονται 
τα δοµικά ή τα υπόλοιπα στοιχεία του και να χρειάζονται 
ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία ώστε να διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση. Κατάσταση που θα συµβάλλει στην 
καλή ‘υγεία’, τη λειτουργικότητα και την αισθητική του 
χώρου.

Γι’ αυτό τον λόγο, είναι σηµαντικός ο άµεσος εντοπισµός 
και αποκατάσταση προβληµάτων, φθορών και ζηµιών, 
κατά το δυνατό σε αρχικά στάδια, ώστε να περιοριστεί 

τόσο η δαπάνη όσο και η αναστάτωση για την αποκατά-
στασή τους. Σε µια κατοικία τέτοιοι χώροι είναι η ταράτσα, 
το υπόγειο και το µπάνιο (λόγω υγρασίας). 

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε σειρά φωτογραφιών 
από ορατά προβλήµατα σε τέτοιους ευπαθείς χώρους. 
Μπορείτε να ταυτίσετε πιθανά προβλήµατα που έχετε 
στον χώρο σας, το µέγεθός τους και το είδος τους. Έτσι, 
θα κάνετε τη σωστή αναφορά στον ειδικό τεχνικό ή στο 
κατάστηµα και θα οδηγηθείτε ασφαλέστερα στην κατάλ-
ληλη λύση για την αντιµετώπιση και αποκατάστασή τους. 

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 3.4 (σελ. 123) 
Λύση 3.5 (σελ. 124)

Λύση 3.4 (σελ. 123) 
Λύση 3.5 (σελ. 124)
Λύση 4.5 (σελ. 128)

Λύση 3.4 (σελ. 123) 
Λύση 3.5 (σελ. 124)

Λύση 6.3 (σελ. 137) Λύση 6.2 (σελ. 137) 
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Λύση 5.3 (σελ. 133) Λύση 5.3 (σελ. 133) 

Λύση 5.3 (σελ. 133) Λύση 4.2 (σελ. 127) 

Λύση 5.3 (σελ. 133) 
Λύση 5.3 (σελ. 133) 
Λύση 3.5 (σελ. 124)

Λύση 2.1 (σελ. 119)  
Λύση 2.7 (σελ. 121)

ΕΥΠΑΘΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΠΑΝΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΤΑΡΑΤΣΑ)

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα
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ΕΥΠΑΘΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΠΑΝΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΤΑΡΑΤΣΑ)(ΜΠΑΝΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΤΑΡΑΤΣΑ)

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 5.3 (σελ. 133)

Λύση 5.1 (σελ. 133) 

Λύση 5.3 (σελ. 133)

Λύση 5.3 (σελ. 133) 

Λύση 5.1 (σελ. 133)Λύση 5.3 (σελ. 133) 

Λύση 3.4 (σελ. 123) 
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ΕΥΠΑΘΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΠΑΝΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΤΑΡΑΤΣΑ)

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 4.2 (σελ. 127) Λύση 4.10 (σελ. 129) 

Λύση 4.2 (σελ. 127) 

Λύση 4.2 (σελ. 127) 

Λύση 4.1 (σελ. 127) 

Λύση 4.2 (σελ. 127) Λύση 4.14 (σελ. 130) 
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Στεγανώστε εύκολα,
απλά, οικονοµικά…

Κάντε το µόνοι σας...

...ή µε τη βοήθεια 
ενός καλού 

επαγγελµατία!

www.durostick.gr

HYDROSTOP WATERTANK 
(Professional) Εύκαµπτο, γκρι, 
επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα  
2 συστατικών για ειδικές εφαρµογές 
& απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό 
και για δεξαµενές πόσιµου νερού.

HYDROSTOP WATERTANK HYDROSTOP WATERTANK 
Εύκαµπτο, γκρι, 

HYDROSTOP  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαµπτο, λευκό, 
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
για ταράτσες και  
κάθετες επιφάνειες

...ή µε τη βοήθεια 
ενός καλού 

επαγγελµατία!

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό  

στεγανωτικό ταρατσών

No39 Ελαστοµερές 
στεγανωτικό ταρατσών

TECHNOPROOF
Στεγανωτικό ταρατσών

Κάντε το µόνοι σας...

DS-220 Ελαστοµερές  
στεγανωτικό ταρατσών  

(καουτσούκ)

WATERPROOF 500 
Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών 
µε βάση την πολυουρία

D-1 FLEX 
Εύκαµπτο, ινοπλισµένο, 
επαλειφόµενο 
στεγανωτικό κονίαµα 
ενός συστατικού

D-1
Επαλειφόµενο κονίαµα 
στεγανοποίησης 
τοιχίων, δαπέδων, 
υπογείων & στεγών

HYDROSTOP  
ROOF
Εύκαµπτο, λευκό, 
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
ταρατσών ενός συστατικού

...και πέρα βρέχει!
Υ ρα α τ λο  ε ταρ τ α  το ο αι πό ειο!

...ή µε τη βοήθεια 

επαγγελµατία!

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό 

στεγανωτικό ταρατσών

DS-220 Ελαστοµερές 
στεγανωτικό ταρατσών 

(καουτσούκ)(καουτσούκ)

...ή µε τη βοήθεια No39 Ελαστοµερές 
στεγανωτικό ταρατσών

.........

https://www.durostick.gr/


ΕΥΠΑΘΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΠΑΝΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΤΑΡΑΤΣΑ)

φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 4.10 (σελ. 129) 

Λύση 4.2 (σελ. 127) Λύση 4.2 (σελ. 127) 

Λύση 4.7 (σελ. 129)

Λύση 4.1 (σελ. 127) 
Λύση 4.6 (σελ. 128)

Λύση 4.1 (σελ. 127) 
Λύση 4.6 (σελ. 128)
Λύση 4.3 (σελ. 127)

Λύση 4.1 (σελ. 127) 
Λύση 4.4 (σελ. 128)

Λύση 4.6 (σελ. 128) 
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φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Α Ε  Ε Α Ε
Το χρώµα αποτελεί την ‘πρώτη γραµµή άµυνας’ µιας 
οικοδοµής, µιας και έρχεται πρώτο σε επαφή µε τα στοι-
χεία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, συµβάλλει σε 
µέγιστο βαθµό θετικά ή αρνητικά, στην αισθητική εικόνα 
ενός κτιρίου, ανάλογα µε την κατάσταση που βρίσκεται. 

Οι ζηµιές που µπορεί να παρουσιάσει το χρώµα εξαιτίας 
της υγρασίας, του παγετού, της έντονης ηλιοφάνειας, των 
συστολοδιαστολών, της προσβολής του από αστικούς 
και βιοµηχανικούς ρύπους είναι πολλές. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι φθορές αυτές απαιτούν 
την πλήρη επαναβαφή των επιφανειών για την αποκα-
τάσταση της αισθητικής τους εικόνας αλλά παράλληλα 

και για την προστασία της τοιχοποιίας.
Το χρώµα στις εσωτερικές επιφάνειες φρεσκάρει, διακο-
σµεί και διαµορφώνει την αισθητική του χώρου.  Οι ζηµιές 
εσωτερικά είναι αισθητά µικρότερες από ότι εξωτερικά 
και σχεδόν πάντα έχουν ως κύριο αίτιο την προσβολή 
από υγρασία ή το λέκιασµα. 
Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε σειρά φωτογραφιών 
από ορατά προβλήµατα βαµµένων επιφανειών, για να 
µπορείτε να ταυτίσετε πιθανά προβλήµατα που έχετε 
στον χώρο σας. Έτσι, θα κάνετε τη σωστή αναφορά στον 
ειδικό τεχνικό ή στο κατάστηµα και θα οδηγηθείτε ασφα-
λέστερα στην κατάλ ληλη λύση για την αντιµετώπιση και 
αποκατάστασή τους.

Λύση 7.11 (σελ. 149) 

Λύση 7.11 (σελ. 149) 

Λύση 7.3 (σελ. 147) 

Λύση 7.1 (σελ. 147) 
Λύση 7.3 (σελ. 147) 
Λύση 7.5 (σελ. 148)
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Α Ε  Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 7.4 (σελ. 147) Λύση 7.5 (σελ. 148) 

Λύση 7.2 (σελ. 147) 

Λύση 7.11 (σελ. 149) Λύση 7.11 (σελ. 149) Λύση 7.5 (σελ. 148) 

Λύση 7.2 (σελ. 147) 

Λύση 7.5 (σελ. 148)
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φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Α Ε  Ε Α Ε
φωτογραφική ενότητα - συνήθη προβλήµατα

Λύση 7.2 (σελ. 147) 

Λύση 7.11 (σελ. 149)

Λύση 7.11 (σελ. 149) 

Λύση 7.3 (σελ. 147) 

Λύση 7.5 (σελ. 148) 

Λύση 7.11 (σελ. 149) Λύση 7.11 (σελ. 149) Λύση 7.11 (σελ. 149) 

Λύση 7.5 (σελ. 148) 
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Αντιρηγµατικό
Αντικραδασµικό
Στεγανωτικό
Θερµοµονωτικό
Συγκολλητικό
Ηχοµονωτικό

6σε1

  www.durostick.gr

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ 
ΠΡΟΪΟΝ

...γνωρίστε το dB Block!

∆είτε τα πλεονεκτήµατά του µε µια µατιά στη σελίδα 193 αυτού του εντύπου.  
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του στο κανάλι µας στο YouTube.

https://www.durostick.gr/


ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η επιλογή υλικών είναι ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία για τη διασφάλιση ανθεκτικής και αξιόπι-
στης επισκευής. 
Αν και η προϋπόθεση για µία σωστή προσέγγιση στην επισκευή αφορά στη λεπτοµερή διερεύνηση 
και τον προσδιορισµό της ακριβούς αιτίας του προβλήµατος, ωστόσο, η κατανόηση του ρυθµού ή 
και του τρόπου της φθοράς των υλικών στο περιβάλλον της συγκεκριµένης επισκευής, είναι ζωτικής 
σηµασίας. 

Επιλογή Υλικών
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Υπάρχει µεγάλη ποικιλία υλικών  
για τις επισκευές,  διαθέσιµη  
σε διαφορετικά κόστη και αποδόσεις.

Το εύρος των εφαρµογών που καλύπτουν αφορά:

•		Υλικά	για	την	προετοιμασία	της	επιφάνειας
•		Αντιδιαβρωτικά και αναστολείς διάβρωσης
•		Συγκολλητικά υλικά
•		∆οµικά υλικά επισκευής
•		Ενέσιµα υλικά
•		Σφραγιστικά υλικά
•		Υλικά στεγανοποίησης 
•		Μονωτικά υλικά
•		Χρώµατα
•		Υλικά τελικής επικάλυψης 
•		∆ιακοσµητικά υλικά, τεχνοτροπίες

επιλογή υλικών

Τα βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα που σχετίζονται µε την οικο-
δοµή είναι συνήθως έτοιµα προς χρήση προϊόντα, τα οποία συ-
νοδεύονται από οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία ανάµειξης, τον 
χρόνο ζωής τους στο δοχείο (χρονικό διάστηµα που παραµένουν 
εργάσιµα και ικανά για εφαρµογή), τη δοσολογία, τη διαδικασία 
εφαρµογής κλπ. 
Τα υλικά αυτά διατίθενται στην αγορά µε δικό τους εµπορικό 
σήµα και συνήθως κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια σηµαντικά πλεο-
νεκτήµατα για εκείνους που επιλέγουν 
βιοµηχανοποιηµένα και τυποποιηµένα 
προϊόντα για την επισκευή και ανακαίνι-
ση των  κτιριακών δοµών, είναι τα εξής:
•		Σταθερότητα στην ποιότητα των πρώ-

των υλών και των τελι κών προϊόντων.
•		Συγκεκριµένη δοσολογία λόγω της τυ-

ποποίησης παραγωγής τους.
•		Πιστοποιηµένα και κατάλληλα προϊό-

ντα για τον σκοπό χρήσης τους (λόγω 
των εθνικών και διεθνών προδιαγρα-
φών που ακολουθούνται για την πα-
ραγωγή τους).

•		Περιορισµός της υποκειµενικότητας του 
χρήστη κατά την παρασκευή των προϊ-
όντων επί του έργου,  όπως συµβαίνει 
µε τα παραδοσιακά - µη τυποποιηµένα 
υλικά.

•		Η επιλογή βιοµηχανοποιηµένων και 
τυποποιηµένων προϊόντων ελαχιστο-
ποιεί τις όποιες τεχνικές αστοχίες του 
έργου.

•		Πολυμερή ελαστικά	τροποποιημένα	πρόσθετα,	 
βάσης τσιµέντου 

•		Εποξειδικά	υλικά
•		Πολυουρεθανικά	υλικά
•		Ακρυλικής	βάσης	υλικά
•		Σφραγιστικά	υλικά
•		Στεγανοποιητικά	υλικά	(ακρυλικά,	τσιμεντοειδή,	

πολυουρεθανικά, µε βάση την πολυουρία)
•		 ημικά	προ όντα	για	την	αφαίρεση	της	σκουριάς
•		Τροποποιημένα	με	πολυμερή	κονιάματα	
•		Προστατευτικά	επιχρίσματα
•		Υλικά	αδιαβροχοποίησης
•	Αστάρια	και	 ρώματα

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
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επιλογή υλικών

Βασικές παράµετροι  
για την επιλογή  
υλικών επισκευής
Τα επισκευαστικά υλικά θα πρέπει να έχουν συµβατές 
ιδιότητες µε το προς επισκευή στοιχείο (σκυρόδεµα, 
σοβά κ.ά.). Θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται µε ευ-
κολία και να µην χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 
παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση των εργα-
σιών επισκευής. 
Είναι απαραίτητο για όλους τους εµπλεκόµενους 
(εργολάβο, µηχανικό, τεχνίτη) να είναι εξοικειωµένοι 
µε τις ιδιότητες των υλικών επισκευής. Επίσης, να εί-
ναι σε γνώση των ‘συµπεριφορών’ των υλικών που 
έχουν χρησιµοποιηθεί ήδη στο υπάρχον κτίριο και τη 
συµβατότητα των υλικών επιδιόρθωσης που ενδέχε-
ται να εφαρµοστούν για την επισκευή του κτιρίου.

Τα βιοµηχανοποιηµένα υλικά επισκευής είναι κα-
τασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δια-
θέτουν τις επιθυµητές ιδιότητες για τη χρήση για 
την οποία προορίζονται. Τα τυποποιηµένα υλικά 
επισκευής διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 
στο να επιτύχει η εφαρµογή. 

Ο ιδιοκτήτης, ο µηχανικός, ο εργολάβος, οι τεχνίτες 
αποτελούν τους ουσιαστικούς εµπλεκόµενους για 
την επιτυχία ενός επισκευαστικού έργου. 
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου πρέπει να κατανοήσει ότι η 
συντήρηση δεν είναι πολυτέλεια και να ενδιαφέρεται 
για την καλή του κατάσταση, ώστε αυτό να διατηρεί 
(ή και να αυξάνει) την εµπορική του αξία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του. 
Ο µηχανικός (ή σε αρκετές περιπτώσεις ο έµπειρος τε-
χνίτης) εντοπίζει την ανάγκη συντήρησης ή επισκευής, 
προδιαγράφει τη λύση και επιβλέπει ή και συµµετέχει 
στη σωστή εφαρµογή της. 
Οι τεχνίτες και οι λοιποί εργαζόµενοι είναι αυτοί που 
υλοποιούν το έργο και η γνώση, η εµπειρία και η 
επιδεξιότητά τους καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 
επιτυχία του. 
Είναι αυτοί που αντιλαµβάνονται τον σηµαντικό ρόλο 
που παίζει η συντήρηση ενός κτιρίου και τα οφέλη 
που κάποιος αποκοµίζει από αυτή. 

Οι ουσιώδεις παράµετροι για την επιλογή 
ενός τσιµεντοειδούς επισκευαστικού, είναι:

•

• Να είναι ανθεκτικό στην υγρασία και τον 
παγετό

• Να έχει καλή εργασιµότητα

• Να έχει υψηλή πρόσφυση στο  
προς επισκευή δοµικό στοιχείο 

• Να έχει υψηλές αντοχές σε µηχανικές  
καταπονήσεις

• Να ‘επιτρέπει’ τη σχετική κίνηση,  
ιδίως σε περίπτωση σφράγισης ρωγµών,  
εργασίες επισκευών τοπικά σε σοβά κ.ά. 

• Να χρειάζεται ελάχιστη ή καθόλου 
 φροντίδα µετά τη σκλήρυνσή του 

• Να είναι υδαταπωθητικό και παράλληλα 
υδρατµοπερατό 

• Η τελική επιφάνεια εφαρµογής να ταιριάζει  
αισθητικά µε αυτήν του περιβάλλοντος  
όπου εφαρµόζεται 

• Να έχει αποδεκτό κόστος  
(σε σχέση µε τα οφέλη που παρέχει)

• Να έχει διάρκεια στον χρόνο, να µην 
 επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινο-
βολία, τις πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες κλπ.

• Να µην είναι επικίνδυνο κατά 
την εφαρµογή του, αλλά και µετά από 
 αυτήν, προς τον χρήστη ή το περιβάλλον.

Η συντήρηση, η επισκευή και η αποκατάστα-
ση ζηµιών ενός κτιρίου δεν είναι πάντα µια 
εύκολη υπόθεση. Σε αρκετές περιπτώσεις δε, 
αυτή µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστο-
βόρα. Η επιτυχία λοιπόν του εγχειρήµατος 
βασίζεται πάντοτε στη σωστή διάγνωση, στη 
σε βάθος µελέτη και γνώση των προβληµά-
των που αντιµετωπίζει το κτίριο, την ακολου-
θία σωστής µεθοδολογίας και της τήρησης 
συγκεκριµένων προδιαγραφών τέλεσης και 
ολοκλήρωσης των εργασιών.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Η πιο δοκιµασµένη επιλογή!



Επαλειφόµενος αναστολέας διάβρωσης οπλισµού σκυροδέµατος

RUST FREE
powder

Προστατεύει τον οπλισµό του 
σκυροδέµατος από τη διάβρωση.

Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του 
ικανότητας λειτουργεί και ως γέφυρα 
πρόσφυσης µεταξύ παλαιού και νέου 
σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 

Aπαραίτητο για την προστασία του ακάλυπτου 
οπλισµού σκυροδέµατος που οφείλεται είτε 
σε ενανθράκωση είτε σε ατελείς χυτεύσεις 
και βλάβες από σεισµό.



Επαλειφόµενος αναστολέας διάβρωσης οπλισµού σκυροδέµατος

RUST FREE
powder

Προστατεύει τον οπλισµό του 
σκυροδέµατος από τη διάβρωση.

Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του 
ικανότητας λειτουργεί και ως γέφυρα 
πρόσφυσης µεταξύ παλαιού και νέου 
σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 

Aπαραίτητο για την προστασία του ακάλυπτου 
οπλισµού σκυροδέµατος που οφείλεται είτε 
σε ενανθράκωση είτε σε ατελείς χυτεύσεις 
και βλάβες από σεισµό.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ειδικά Θέµατα

Η ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ο  Ε Ο ΟΣ Ο ΓΑ Σ Ο  Ε ΟΣ Ο

Ένα σηµαντικό ζήτηµα µίας οικοδοµής αποτελεί η διά-
βρωση του σιδηρού οπλισµού του φέροντος οργα-
νισµού ενός κτιρίου. Οι µεταλλικές ράβδοι οπλισµού 
επηρεάζονται από το οξυγόνο του αέρα, τις χλωριούχες 
ή θειούχες ενώσεις της ατµόσφαιρας, καθώς και από την 
υγρασία περιβάλλοντος (ατµόσφαιρας και υπεδάφους).
Οι χαλύβδινες ράβδοι οπλισµού γενικά προστατεύονται 
µε τον εγκιβωτισµό τους σε σκυρόδεµα κατά τη φάση 
της κατασκευής του κτιρίου.
Η διάβρωση του χάλυβα είναι µία ηλεκτροχηµική δι-
αδικασία, η οποία για να συµβεί απαιτεί την παρουσία 
υγρασίας και οξυγόνου. 
Οι ενσωµατωµένοι ράβδοι χάλυβα που προσβάλλονται 
από σκουριά µπορεί να καταλάβουν 6 έως 8 φορές το 
αρχικό µέγεθος του χάλυβα. Η διόγκωση αυτή δηµι-
ουργεί εφελκυστικές δυνάµεις στη µάζα του σκυροδέ-
µατος που περιβάλλει τον χάλυβα οπλισµού. Επειδή 
το σκυρόδεµα είναι εύθραυστο και αδύναµο στη λήψη 
εφελκυστικών ή επεκτατικών δυνάµεων, σχηµατίζει 
ρωγµές και στη συνέχεια θρυµµατίζεται. 
Η διαρροή νερού ή υγρασίας µέσα στα στοιχεία σκυ-
ροδέµατος αποτελεί το κύριο όχηµα για τη διάχυση του 
συνόλου των επιθετικών ιόντων, όπως χλωριούχα και 
θειικά ιόντα, στη µάζα του σκυροδέµατος.
Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι οποιαδήποτε 

επισκευαστική τακτική και αν υιοθετηθεί, δεν θα αποφέ-
ρει ουσιαστικό αποτέλεσµα, εάν η κύρια αιτία της φθοράς 
(στην περίπτωση αυτή η διείσδυση νερού στο σκυρόδε-
µα) δεν αντιµετωπισθεί κατάλληλα κατά τον σχεδιασµό 
και επιλογή της επισκευαστικής διαδικασίας. 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι δεν αρκεί η επι-
λογή ενός αξιόπιστου επισκευαστικού ή αντιοξειδωτικού 
υλικού. Εξίσου απαραίτητη είναι και η διασφάλιση της 
στεγανότητας και ανθυγρότητας της κατασκευής.

Η ενότητα που ξεκινά από το σηµείο αυτό περιλαµβάνει σειρά άρθρων για σηµαντικά θέµατα που 
αφορούν το κτίριο ή την οικοδοµή. 
Θεωρήσαµε σκόπιµο να συµπεριλάβουµε σε αυτήν, κάποια θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος που 
µας απασχολούν συχνά ή λιγότερο συχνά (όπως π.χ. ζηµιές από σεισµική δράση στην περιοχή του 
κτιρίου) καθώς πιστεύουµε ότι, θα φανούν χρήσιµα τόσο για τη διεύρυνση της γνώσης και αντίλη-
ψης του αναγνώστη όσο και για πρακτικούς λόγους (αναγνώριση προβληµάτων, πρόληψη, έγκαιρη 
αντιµετώπιση). 
Για περισσότερες πληροφορίες ή για σχετικά θέµατα που αφορούν το δικό σας σπίτι ή κτίριο, παρα-
καλούµε απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK όπου θα έχετε τη δυνατότητα να 
πάρετε εξειδικευµένες απαντήσεις στα θέµατα που σας απασχολούν. 
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ειδικά θέµατα

Το ξύλο, οι ξύλινες επιφάνειες, έπιπλα και αντικείµενα, 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των χώρων που κα-
τοικούµε, εργαζόµαστε, αναπαυόµαστε ή διασκεδάζου-
µε. Ο σωστός καθαρισµός, η προστασία και η τακτική 
συντήρηση των ξύλινων επιφανειών συµβάλλει στην 
αύξηση της ζωής του ξύλου και µας απαλλάσσει από 
δαπάνες για εκτεταµένες επισκευές ή και αντικατάσταση. 
Παράλληλα, συµβάλλει στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, των δασών και της ατµόσφαιρας. 
Οι ‘εχθροί’ του ξύλου πολλοί... Η υγρασία από τη βροχή, 
το χιόνι, το αγιάζι, απορροφάται µε ταχύ ρυθµό από 
ξύλα που δεν φέρουν κάποια µορφή προστασίας µε 
αποτέλεσµα αυτά να φουσκώνουν, ενώ παράλληλα 
καταστρέφει τις φυσικές ρητίνες που περιέχονται στη 
δοµή και τον φυσικό χρωµατισµό του ξύλου. Η θερ-
µότητα από τον ήλιο το στεγνώνει και το συρρικνώνει. 
Αυτοί οι καθηµερινοί υγροί και ξηροί (χρονικοί) κύκλοι 
που προκαλούν διόγκωση και συρρίκνωση αντίστοιχα, 
παραµορφώνουν το ξύλο και έχουν ως αποτέλεσµα 
αυτό να βγάζει σκλήθρα, να πετσικάρει, να ραγίζει και 
να αποχρωµατίζεται, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στις 
υπεριώδεις ακτίνες (UV) να σπάνε τη δοµή των κυττά-
ρων του και να υποβαθµίζουν την αρτιότητά του. Οι 
παράγοντες αυτοί σε συνδυασµό µε φυσικές και χηµι-
κές επιθέσεις φθείρουν τη λιγνίνη του ξύλου (η λιγνίνη 
είναι εκείνη η χηµική ουσία (κόλλα) που συγκρατεί τις 
ίνες του ξύλου συνδεδεµένες µεταξύ τους). Η υγρασία 
που επικάθεται στο ξύλο πολύ σύντοµα θα αποτελέσει 
µία φυσική πηγή τροφής για µούχλα, µύκητες, άλγη και 
µικροοργανισµούς που προκαλούν το µαύρισµα, πρα-
σίνισµα, γκριζάρισµα ή αποχρωµατισµό του. Επιπλέον, 
ξυλοφάγα έντοµα όπως είναι το σαράκι και οι τερµίτες, 
επιτίθενται σε απροστάτευτα ξύλα και κυριολεκτικά τα 
αποσυνθέτουν.
Αυτή η διαδικασία είναι ακόµη χειρότερη για τα ξύλινα 
δάπεδα ή επιφάνειες. Ως οριζόντιες επιφάνειες, τα ξύλινα 
δάπεδα, οι πέργκολες, κατακρατούν το νερό και το χιόνι 
για παρατεταµένες χρονικές περιόδους, προκαλώντας 

επιτάχυνση της ζηµιάς. Η υγρασία προσελκύει γύρη και 
συγκεντρώσεις από σπόρια µυκήτων που µπορεί να 
προκαλέσουν αποχρωµατισµό. Η έκθεση των οριζόντιων 
επιφανειών στην ηλιακή ακτινοβολία είναι κατά 40-50% 
περισσότερη από ότι σε αντίστοιχες κάθετες επιφάνειες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ιδιαίτερα µεγάλες θερµικές κατα-
πονήσεις στο ξύλο. Επιπλέον, τα ξύλινα δάπεδα υπόκεινται 
σε κυκλοφορία πεζών, φυσική φθορά και ευκολότερη 
επικάθηση ρύπων.

Αν το ξύλο δεν έχει καθαριστεί και προστατευθεί σωστά 
και µε τα κατάλληλα προϊόντα, τότε αυτό τελικά θα αρχί-
σει να σαπίζει και από ένα σηµείο και µετά θα πρέπει να 
το αντικαταστήσουµε µε κόστος σηµαντικά υψηλότερο 
απ’ ότι αυτό της κατάλληλης φροντίδας, προστασίας και 
συντήρησής του.

Σ Σ , Ο Α 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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ΣΟΒΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΒΑ

ειδικά θέµατα

Οι ζηµιές που συνήθως παρατηρούνται σε κάποια σοβατισµένη επιφάνεια  
είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Επιφανεια-
κές ρωγµές 
(συνήθως 

τριχοειδείς)

Φούσκωµα

‘∆οµικές 
ρωγµές’ 
(βαθιές, 
στη µάζα 

του σοβά)

ΞεφλούδισµαΑποκολλήσεις Ματίσεις
Έλλειψη 

σκληρότητας

Συνήθως συνθέτουν ένα δίκτυο από λεπτές και ρηχές 
ρωγµές και δεν εκτείνονται σε όλο το βάθος του σοβά. 
Οι ρωγµές αυτού του τύπου συµβαίνουν µέσα σε λίγες 
ώρες από το σοβάτισµα και δεν είναι ορατές παρά µόνο 
αν σε αυτές επικαθήσει υγρασία και σκόνη. Οι ρωγµές 
αυτού του τύπου έχουν µικρή σηµασία, δεν ανοίγουν 
ή κλείνουν µε τον χρόνο και µπορεί να καλυφθούν µε 
ένα κατάλληλης ποιότητας (ελαστοµερές) χρώµα. 

Η δοµή των ‘δοµικών ρωγµών’ αφορά συνήθως βα-
θύτερες ρωγµές (µερικές φορές διέρχονται από όλο το 
βάθος της µάζας του σοβά). Αυτές οι ρωγµές συνήθως 
προκύπτουν όταν χρησιµοποιείται µείγµα σοβά µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο, το οποίο αφήνεται να ξηραν-
θεί πολύ γρήγορα.
Οι ρωγµές που εντοπίζονται όταν ο σοβάς είναι ακόµη 
εργάσιµος (νωπός) σφραγίζονται µε τριβίδι, αλλά εµ-
φανίζονται πάλι αργότερα. Μία λύση για τη σφράγισή 
τους αποτελούν ειδικά, ρητινούχα σφραγιστικά που 
εµπεριέχουν κεραµικά σφαιρίδια, υαλοσφαιρίδια ή 
χαλαζιακά αδρανή. ∆ιαφορετικά αυτές καλύπτονται 
µε τη χρήση κατάλληλων σφραγιστικών ή βαφών (για 
τριχοειδείς ρωγµές). Οι ρωγµές αφυδάτωσης ή αλλιώς 
συρρίκνωσης προκύπτουν όταν µεγάλη ποσότητα νε-
ρού (υγρασίας) εξατµισθεί από τη µάζα του σοβά τις 

πρώτες ώρες µετά την εφαρµογή του. Το ίδιο ισχύει και 
για τις οριζόντιες ρωγµές που σχηµατίζονται στις γωνίες 
και µεταξύ κουφωµάτων. 
Οι σοβάδες συνήθως δηµιουργούν ρηγµατώσεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτές θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να επισκευάζονται και οι επιφάνειες να βά-
φονται µε τα κατάλληλα χρώµατα, ιδανικά µε ελαστο-
µερή. 
Σε περιπτώσεις πολλαπλών και εκτεταµένων ρωγµών 
του σοβά, προτείνεται µετά την τοπική επισκευή µε τα 
κατάλληλα επισκευαστικά προϊόντα, η ολική διάστρωση 
ρητινούχων κονιαµάτων σε πάχος 3mm περίπου, µε 
ταυτόχρονο εγκιβωτισµό αντιαλκαλικού υαλοπλέγµα-
τος και στη συνέχεια η ολική επίχριση µε παστώδεις ή 
εύκαµπτους τσιµεντοειδείς σοβάδες τελικής στρώσης.

E Α Ε Α ΕΣ Γ ΕΣ

ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΡΩΓΜΕΣ
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Υπάρχουν περιπτώσεις που ρωγµές που είναι ορα-
τές στον σοβά, οφείλονται σε ρηγµατώσεις που έχουν 
προκύψει στο δοµικό στοιχείο που καλύπτει ο σοβάς. 
Τα αίτια γι’ αυτό είναι διάφορα (π.χ. καθίζηση εδά-
φους, σεισµικές δονήσεις, κατασκευαστικές αστοχίες, 
αποκολλήσεις συγκολλητικών υλικών, µεγάλες συ-
στολοδιαστολές λόγω απότοµων θερµοκρασιακών 
µεταβολών κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται να 
ζητηθεί βοήθεια ειδικού, ώστε να εκτιµηθούν εκ νέου 
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τη στατική 
επάρκεια και τη δοµική συνοχή του κτιρίου. Ανάλογα 
µε το πόρισµα, ακολουθούν οι κατάλληλες επισκευές 
µε πιστοποιηµένα προϊόντα.

Μάτιση είναι ο όρος που δίνεται στην εµφάνιση ενός 
επιχρίσµατος τοίχου, όταν οι ενώσεις κονι αµάτων εί-
ναι σαφώς ορατές µέσα από τον σοβά. Αυτό προκα-
λείται κατά τη σύνδεση δύο στρώσεων όταν µεσο-
λαβεί χρόνος ωρίµανσης ωρών ή και ηµερών, λόγω 
της διαφοράς αναρρόφησης µετα ξύ των µονάδων 
τοιχοποιίας και κονιάµατος. Ενώ η µάτιση µπορεί να 
είναι αντιαισθητική, είναι απίθανο να οδηγήσει σε πε-
ραιτέρω ρωγµές.
Για την αποφυγή του προβλήµατος, αλλά και για την 
αντιµετώπισή του, είναι απαραίτητη η χρήση ρητινού-
χων στόκων εξοµάλυνσης και σπατουλαρίσµατος 
τοι χοποιίας.

‘∆ΟΜΙΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ’

MATΙΣΕΙΣ
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Τα σκασίµατα είναι κωνικά θραύσµατα που εµφανίζο-
νται στην επιφάνεια του σοβά αφήνοντας οπές, οι οποί-
ες ποικίλλουν σε µέγεθος. Προκαλούνται από την πα-
ρουσία προσµείξεων σωµατιδίων στο µείγµα το οποίο, 
αντιδρώντας µε την υγρασία φουσκώνει προκαλώντας 
κοιλότητες στον σοβά. Μόλις η αιτία του αναδυόµενου 
σκασίµατος αφαιρεθεί, η οπή µπορεί να πληρωθεί µε 
ένα σφραγιστικό (εύκαµπτο, ελαστοµερές ή άλλου τύ-
που) και στη συνέχεια να βαφεί η επιφάνεια. 

Η αποκόλληση του σοβά γίνεται συχνά αντιληπτή 
από τον ήχο κούφιου που ακούµε όταν η επιφάνεια 
χτυπηθεί ελαφρά. Ο σοβάς έχει την τάση να κάµπτεται 
και να αποκολλάται από τον τοίχο, επειδή το εξωτερι-
κό µέρος του που είναι εκτεθειµένο στον αέρα, συρ-
ρικνώνεται µε διαφορετικό ρυθµό από το µέρος του 
σοβά που είναι σε επαφή µε το τοίχωµα. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για υπερβολικά παχιά στρώµατα σοβά.
Μικρές περιοχές αποκόλλησης δεν είναι σηµαντικές, 
αλλά οι µεγαλύτερες περιοχές πρέπει να αφαιρού-
νται και να αντικαθίστανται. Επειδή η αποκόλληση 
είναι συνήθως αποτέλεσµα ανεπαρκούς προε-
τοιµασίας του υποστρώµατος, είναι σηµαντικό να βε-
βαιωθούµε ότι οι τοίχοι έχουν τη σωστή περιεκτικότη-
τα σε υγρασία και ότι η πρόσφυση µεταξύ του σοβά 
και του τοίχου είναι όσο ισχυρότερη γίνεται. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε:
•  αλό καθαρισμό της σκόνης ή ελαιωδών ρύπων 

από τις επιφάνειες,
•  Χρήση ρητινών (γαλακτωµάτων) πρόσφυσης, ακο-

λουθώντας τη διαδικασία που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή,

•  Εφαρµογή ‘πεταχτού’ πριν το σοβάτισµα ή σοβά µίας 
στρώσης. 

ΣΚΑΣΙΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
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Καµία επισκευή... δεν είναι αδύνατη!
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Καµία επισκευή...
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ΡΩΓΜΕΣ
ειδικά θέµατα

è Ρωγµές σε πρωτεύοντα δοµικά στοιχεία (φέρων οργανισµός)
Ρωγµές σε πρωτεύοντα δοµικά στοιχεία είναι αυτές που προκύπτουν από λάθος σχεδιασµό, κακή κατασκευή 
ή υπερφόρτωση και είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο το κτίριο (επηρεάζοντας τη στατικότητά του) και τους 
ενοίκους του. 

è Ρωγµές σε δευτερεύοντα δοµικά στοιχεία
Ρωγµές σε δευτερεύοντα δοµικά στοιχεία είναι αυτές που είναι δυνατόν να προκύψουν από εσωτερικά (στο 
κτίριο) ασκούµενες πιέσεις στα υλικά κατασκευής του κτιρίου. Συνήθως οι ρωγµές αυτού του τύπου δεν θέ-
τουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κτιρίου. Παρόλα αυτά, αλλοιώνουν την εικόνα του, δηµιουργούν αίσθηση 
κακοτεχνίας και µεταφέρουν µια αίσθηση ανασφάλειας στους ενοίκους του. 

Γραφική απεικόνιση τύπου ρωγµών

TYΠΟΙ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

KANONAΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΡΩΓΜΩΝ (σε mm)

Ρωγµές σε κολόνες σκυρο-

δέµατος εξαιτίας διάβρωσης 

σιδηρού οπλισµού  

(ρωγµές παράλληλες  

µε τις µπάρες οπλισµού).

Ρωγµές σε κολόνες 

σκυροδέµατος εξαιτίας 

προσβολής από  

θειώδεις ρύπους. 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Ρωγµές σε κολόνες  

σκυροδέµατος  

εξαιτίας αλκαλικών  

στοιχείων στο µείγµα  

του σκυροδέµατος. 

Ρωγµές σε κολόνες  

σκυροδέµατος εξαιτίας 

συρρίκνωσης  

του σκυροδέµατος.

Ρωγµές σε κολόνες 

σκυροδέµατος εξαιτίας 

επιβάρυνσης (φορτίο) 

στην πλάκα. 

Κόψε εδώ



Οι ρωγµές σε πλάκα σκυροδέµατος είναι δυνατόν να προ-
κληθούν από διάφορες αιτίες όπως είδαµε σε προηγούµενη 
ενότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις η ρωγµή ή οι ρωγµές αυτές 
τέµνουν εγκάρσια την πλάκα και προκαλούν ζηµιές τόσο σε 
αυτήν όσο και στα υπερστρώµατά της από σοβά και χρώµα. 
Η εισροή υγρασίας δια µέσω της ρωγµής είναι πολύ πιθα-
νόν να διαβρώσει τον σιδηρό οπλισµό της πλάκας, να γίνει 
δίοδος για ατµοσφαιρικούς ή βιοµηχανικούς ρύπους που 
προκαλούν την ενανθράκωση και αποσάθρωσή της. Η 
σοβατισµένη και βαµµένη (πιθανότατα µε λευκό χρώµα) 
επιφάνεια (ταβάνι) στην κάτω επιφάνεια της πλάκας παρου-
σιάζει τότε απορρόφηση υγρασίας και επακόλουθη απο-
σάθρωση µε χαρακτηριστικό χρώµα (κοκκινωπό ή ώχρα) 
που προέρχεται από τον διαβρωµένο σιδηρό οπλισµό.

Αν εντοπίσουµε τέτοιο πρόβληµα οι κινήσεις που συνήθως 
πρέπει να κάνουµε είναι οι ακόλουθες: Ελέγχουµε την πλά-
κα σκυροδέµατος στο πάνω µέρος της για να εντοπίσουµε 
πιθανή ρηγµάτωσή της. Αν πάνω στην πλάκα υπάρχει τοπο-
θετηµένη στρώση τσιµεντοκονίας, ίσως κριθεί απαραίτητο να 
αφαιρέσουµε την τσιµεντοκονία και να τοποθετήσουµε νέα.
Επιπλέον, αν υπάρχει επένδυση µε πλακίδια ή κάποιο άλλο 
υλικό, ιδανικά, την αφαιρούµε και αφού αντιµετωπίσουµε 
το πρόβληµα σε όλο το εύρος του, επανατοποθετούµε την 

επένδυση (εάν είναι επιθυµητό).
Αν αυτό δεν είναι δυνατόν φροντίζουµε τουλάχιστον µετά το 
πέρας των εργασιών επισκευής των ρωγµών να αδιαβροχο-
ποιήσουµε την επένδυση αφού πρώτα αφήσουµε αρκετό 
χρόνο για να εξατµισθεί η υγρασία που έχει εγκλωβισθεί 
στην πλάκα ή τα υποστρώµατά της (η θερµή περίοδος του 
έτους είναι ιδανική για τέτοιες εργασίες). Αρχικά, από την 
πάνω πλευρά της πλάκας, καθαρίζουµε και αποµακρύ-
νουµε τα σαθρά σηµεία από την πλάκα και τη ρωγµή που 
θα εντοπίσουµε. Ανοίγουµε ελαφρά µε κατσαβίδι ή άλλο 
εργαλείο (στενή σπάτουλα) τη ρωγµή σε όλο της το µήκος. 
Στη συνέχεια, επισκεπτόµαστε το κάτω µέρος της πλάκας 
σκυροδέµατος (συνήθως ταβάνι του κάτω από αυτήν ορό-
φου). Αποµακρύνουµε τον αποσαθρωµένο ή κουφωµένο 
σοβά από την επιφάνειά της, µέχρι η πλάκα σκυροδέµατος 
να γίνει ορατή. (Εντοπίζουµε τα σηµεία που ο σοβάς έχει 
κουφώσει χτυπώντας τον ελαφρά. Ο ήχος του κουφωµένου 
σοβά είναι διαφορετικός σε σχέση µε συµπαγή επιφάνεια 
σοβά χωρίς ζηµιά).
 
Εντοπίζουµε σε αυτή τη ρωγµή ή τις ρωγµές που έχουν 
µεταφέρει την υγρασία από πάνω προς τα κάτω και αφού 
αποµακρύνουµε τα σαθρά σηµεία και ανοίξουµε ελαφρά 
τη ρωγµή, καθαρίζουµε επιµελώς και σφραγίζουµε σε όλο 

ΡΩΓΜΕΣ
ειδικά θέµατα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

KANONAΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΡΩΓΜΩΝ (σε mm)
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Κόψε εδώ



Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων 71

το µήκος της µε τον εποξειδικό στόκο D-38 (σελ. 232) της 
DUROSTICK. Επανερχόµαστε στο πάνω µέρος της πλάκας 
και εγχέουµε στη ρωγµή, έως κορεσµού, την υγρή ενέσιµη 
εποξειδική ρητίνη D-33 (σελ. 232) της DUROSTICK. 
Όταν η εποξειδική ρητίνη στερεοποι ηθεί, στεγανοποιούµε 
την επιφάνεια µε το ελαστοµερές στεγανωτικό DS-220 
(σελ. 240), µε το πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών 
HYDROSTOP-PU (σελ. 255) ή µε το στεγανωτικό ταρατσών 
2 συστατικών µε βάση την πολυουρία WATERPROOF 500 
(σελ. 268) της DUROSTICK. 
Στην περίπτωση που πρόκειται να τοποθετηθεί εκ νέου επέν-
δυση πάνω από τη στεγανοποιητική στρώση, τότε επιλέγου-

µε κάποιο τσιµεντοειδές στεγανωτικό, όπως τα  D-1 (σελ. 
228), D-1 FLEX (σελ. 228), HYDROSTOP WATERTANK  
(σελ. 256), HYDROSTOP ROOF (σελ. 255), ή HYDRO-
STOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (σελ. 254) της DUROSTICK. 
Τέλος, επισκεπτόµαστε και πάλι την κάτω επιφάνεια της 
πλάκας και προχωρούµε στο επανασοβάτισµά της, ιδα-
νικά, µε το εύκαµπτο επισκευαστικό κονίαµα MEGAFIX 
(σελ. 257) της DUROSTICK. Αφού το υλικό έχει στεγνώσει 
καλά, ασταρώνουµε µε AQUAFIX (σελ. 227) ή ΑΣΤΑΡΙ 
∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272) και βάφουµε την επιφάνεια µε 
το πλαστικό χρώµα πολυτελείας SUPER (σελ. 264) ή µε 
το οικολογικό πλαστικό χρώµα  SUPER ECO (σελ. 264).

ΡΩΓΜΕΣ
ειδικά θέµατα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Σε περίπτωση που έχουµε  εντοπίσει 
στο πάνω µέρος της πλάκας ρωγµές, οι οποίες όµως 
δεν είναι τόσο βαθιές ώστε να οδηγήσουν την υγρα-
σία στο κάτω µέρος της, τότε, αφού τις καθαρίσουµε 
και τις ανοίξουµε ελαφρά, τις ‘γεµίζουµε’ µε  διάλυµα 
DS-220 (σελ. 240) µε νερό (σε αναλογία 1:1), ή 
HYDROSTOP-PU (σελ. 255), ώστε αυτό να εισχωρήσει 
στο βάθος της ρωγµής. Στη συνέχεια, στεγανο ποιούµε 
τη ρωγµή µε το ίδιο υλικό, χωρίς αραίωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Πολύ σηµαντικό! Οι ρωγµές που εµ-
φα νίζονται σε πλάκα σκυροδέµατος, ανάλογα µε το 
είδος, το εύρος, ή το πλήθος και τη θέση τους, είναι πι-
θανόν να επηρεάσουν τη στατική επάρκεια της πλάκας.

Για τον λόγο αυτό και για τη διάλυση των όποιων 
 αµφιβολιών, καλό είναι όταν τις εντοπίζουµε και πριν 
προχωρήσουµε στην αποκατάσταση του προβλήµα-
τος, να θέτουµε το πρόβληµα υπόψη κάποιου ειδικού 
(µηχανικού) και να λαµβάνουµε τη σύµφωνη γνώµη 
του για τις απαραίτητες ενέργειες και τη σωστή σειρά 
εφαρµογής τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3: Τα βήµατα που περιγράφονται παρα-
πάνω αποτελούν µία συνήθη τακτική επίλυσης ενός 
τέτοιου προβλήµατος. ∆ύναται να διαφοροποιηθούν, 
ανά περίπτωση, ανάλογα µε τις τεχνικές ιδιαιτερότη-
τες και συνθήκες του προβλήµατος. 



ΡΩΓΜΕΣ
ειδικά θέµατα

è�Εµφανείς Ζηµιές 
Εάν υπάρχουν τέτοιου είδους ζηµιές, είναι εύκολη η 
εισχώρηση υγρασίας και ρύπων µε βέβαιη τη βαθµιαία 
ενανθράκωση και αποσάθρωση του σκυροδέµατος. 
Αναµφίβολα η κτιριακή δοµή θα απαιτήσει επισκευές 
µέσα σε λίγα χρόνια από την κατασκευή της. 
Οι αιτίες για την πρόκληση και εµφάνιση των ζηµιών θα 
πρέπει να εντοπισθούν και να αποκατασταθούν πριν 
προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια 
προστασίας της κατασκευής. 
Συχνά, η στεγανοποίηση των πλακών σκυροδέµατος 
πραγµατοποιείται επιφανειακά. Έτσι, το ελαττωµατικό 
σκυρόδεµα κάτω από το στρώµα στεγανοποίησης, δεν 
έχει υποστεί την κατάλληλη προετοιµασία αποκατά-
στασης των ατελειών (σφράγισης - σταθεροποίησης 
του υποστρώµατος) που προϋπήρχαν στην πλάκα του 
σκυροδέµατος. Οι κύριες αιτίες αυτών των ελαττωµάτων 
είναι γενικά λόγω ανεπάρκειας στον σχεδιασµό ή και 
στις πρακτικές κατασκευής.

è�’Μικροατέλειες’ 
Είναι συνήθως πολύ λεπτά κενά που προκαλούνται 
από µεγάλους τριχοειδείς πόρους που προκύπτουν 
από τη χρήση χαµηλής αντοχής σκυροδέµατος µε 
υψηλή αναλογία νερού προς τσιµέντο.
Τριχοειδείς ρωγµές υπάρχουν γενικά στο σκυρόδεµα 
και η παρουσία τους µπορεί να οφείλεται σε διάφο-
ρους λόγους. 
∆εν αποτελούν σοβαρή απειλή για φθορά και υπο-
βάθµιση των αντοχών του σκυροδέµατος αρχικά, δε-
δοµένου ότι κατά κανόνα είναι επιφανειακές και επίσης 

είναι ασυνεχείς. Με την πάροδο του χρόνου όµως και 
λόγω διακυµάνσεων της θερµοκρασίας, αλλαγών 
στις καιρικές συνθήκες, όπως επίσης και αλλαγών στις 
συνθήκες φόρτωσης (εναπόθεσης βαρών στα φέροντα 
δοµικά στοιχεία), αυξάνουν σε βάθος, µήκος και πλάτος. 
Αυτή η συνθήκη, σε συνδυασµό και µε άλλες λεπτές 
ρωγµές, δηµιουργεί συνεχή δίοδο για την υγρασία, 
χλωριούχα, θειικά και άλλα χηµικά από το περιβάλ-
λον, τα οποία εισέρχονται και εκκινούν τη διάβρωση 
του χάλυβα στο σκυρόδεµα, έχοντας παράλληλα και 
άλλες επιβλαβείς αντιδράσεις.

Εν κατακλείδι, τόσο οι εµφανείς ζηµιές όσο και οι ‘µικροατέλειες’ του σκυροδέµατος είναι επιβλαβείς για την ‘υγεία’ 
των κτιρίων, καθώς µπορεί να προκαλέσουν υποβάθµιση του σκυροδέµατος, ανάλογα µε την έκταση της παρου-
σίας τους, τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο και τη συντήρηση που γίνεται κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ωστόσο, οι εµφανείς ζηµιές (λόγω του µεγέθους τους) µπορεί να προκαλέσουν 
ταχύτερη επιδείνωση και µεγαλύτερη ζηµιά στην κατασκευή από ότι οι ‘µικροατέλειες’.
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Αρχιτεκτονικές Ζηµιές σε κτίριο µετά από σεισµό
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στις αρχιτεκτονικές ζηµιές σε δάπεδα, όψεις κτιρίων, τοιχοποιία και ταβάνια, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Χωρίς η καταγραφή να εξαντλεί τις διαφορετικές περιπτώσεις αρχιτεκτονικών (µη δοµικών) βλαβών που εµφα-
νίζονται σε ένα κτίριο µετά από κάποιο σεισµό, θα προσπαθήσουµε παρακάτω να παραθέσουµε τις σηµαντι-
κότερες από αυτές: 

ΧΡΩΜΑΣΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ειδικά θέµατα

 1. Κάθετες ρωγµές στην πάνω ή κάτω πλευρά κασω-
µάτων παραθύρων, ή στο πάνω µέρος πορτών

 2. ∆ιαγώνιες ρωγµές στις γωνίες των κασωµάτων 
πορτών ή παραθύρων 

 3. ∆ιαγώνιες ρωγµές σε γωνίες της τοιχοποιίας 

 4. Κάθετες ρωγµές στο µέσο της τοιχοποιίας και στις 
γωνίες της 

 5. Ρωγµή στη βάση της οριζόντιας δοκού 

 6. ∆ιαγώνιες ‘χιαστί’ ρωγµές στην τοιχοποιία 

 7. Ρωγµή περιµετρικά της τοιχοποιίας ανάµεσα 
 σε κολόνες και δοκούς

 8. Αποκολλήσεις σοβάδων σε σηµεία της τοιχοποιίας 
που καλύπτουν υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές εγκα-
ταστάσεις 

 9. Ρωγµές στον σοβά της οροφής

 10. Αποκόλληση σοβά περιµετρικά στα εσωτερικά 
κασώµατα πορτών - παραθύρων

 11. Αποκολλήσεις σοβάδων από ψευδοκατασκευές 
(µεταλλικές, ξύλινες ή από άλλο υλικό) 

 12. Ρωγµές σε ενώσεις φύλλων γυψοσανίδας ή 
τσιµεντοσανίδας σε τοιχοποιία κατασκευασµένη από 
αυτά τα υλικά 

 13. Ρηγµατώσεις σε κολόνες και δοκούς  
 14. Ρηγµατώσεις σε πλάκες σκυροδέµατος

 15. Ρηγµατώσεις στις ενώσεις διαφορετικών δοµικών 
στοιχείων και υλικών (π.χ. ξύλο µε πέτρα, µέταλλο µε 
σοβά κ.ά.) 

 16. Αποκολλήσεις σοβά από επιφάνεια σκυροδέµατος

 17. Αποκολλήσεις και ρηγµατώσεις πλακιδίων από κά-
θετες ή οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικά ή εξωτερικά 

 18. Ζηµιά (ρηγµάτωση, ή αποκόλληση) σε εφαρµο-
γή εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας 

 19. Αποκολλήσεις πρόσθετων αρχιτεκτονικών στοι-
χείων (κορνίζες κ.ά.) 

 20. Αποκολλήσεις επενδύσεων και άλλων διακο-
σµητικών υλικών επικολληµένων στην τοιχοποιία 

 21. Αποκολλήσεις ενώσεων οριζοντίων και καθέ-
των επιφανειών (κοίλα λούκια κ.ά.) 
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ΣΕΙΣΜΟΣ: ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ειδικά θέµατα

Υλικά αποκατάστασης ζηµιών από σεισµό
Τα υλικά που συνήθως χρησιµοποιούνται για την επισκευή ζηµιών από σεισµό είναι ενισχυµένα τσιµεντοειδή κονιάµατα 

(συνήθως εύκαµπτα), ταχύπηκτα τσιµεντοκονιάµατα, εποξειδικοί στόκοι και ρητίνες, µηχανικά αγκύρια (στηρικτικά) κ.ά. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι πριν προβούµε στην οποιαδήποτε 
επισκευή θα πρέπει να είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε το εύρος και το βάθος 
της βλάβης που έχει προκληθεί (π.χ. σε περίπτωση ρωγµών θα χρειασθεί να 
ανοίξουµε τη ρωγµή για να διαπιστώσουµε το βάθος που έχει προχωρήσει η 
ζηµιά). Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουµε το υπόστρωµα να είναι καθαρό και 
σταθερό. Θα πρέπει να αποµακρύνουµε επιµελώς τα στοιχεία που έχουν απο-
σαθρωθεί, τα ξένα σώµατα, σκόνες ή άλλα υλικά και να φροντίσουµε µε δια-
βροχή της προς επισκευή επιφάνειας. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη 
η εφαρµογή σε αυτήν ειδικών ασταριών, προκειµένου να δηµιουργήσουµε τις 
κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για το επισκευαστικό που θα ακολουθήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση εµφάνισης 
«χιαστί» ρωγµών σε 
τοιχοποιία, συστήνεται  
να απευθυνθούµε σε ειδικό 
Μηχανικό, προκειµένου 
να κριθεί εάν θα 
πραγµατοποιηθεί ενίσχυση 
- επισκευή τοπικά, ολική 
αποκατάσταση ή άλλου 
είδους παρέµβαση για 
επίλυση του προβλήµατος.

(συνήθως εύκαµπτα), ταχύπηκτα τσιµεντοκονιάµατα, εποξειδικοί στόκοι και ρητίνες, µηχανικά αγκύρια (στηρικτικά) κ.ά. (συνήθως εύκαµπτα), ταχύπηκτα τσιµεντοκονιάµατα, εποξειδικοί στόκοι και ρητίνες, µηχανικά αγκύρια (στηρικτικά) κ.ά. (συνήθως εύκαµπτα), ταχύπηκτα τσιµεντοκονιάµατα, εποξειδικοί στόκοι και ρητίνες, µηχανικά αγκύρια (στηρικτικά) κ.ά. 
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Αποκατάσταση τριχοειδών ρωγµών σε επιχρίσµατα
Η παρουσία τριχοειδών ρωγµών σε επίχρισµα τοι-
χοποιίας κατασκευασµένης από τούβλο, σκυρόδεµα, 
πέτρα, στοιχεία ποροµπετόν, γυψοσανίδες, τσιµεντο-
σανίδες ή άλλο υλικό, µε αίτιο την επίδραση σεισµού 
σε αυτήν, αποτελεί σύνηθες φαινόµενο µεγαλύτερης 
ή µικρότερης έκτασης. 

Σωστό είναι το πρόβληµα να εντοπίζεται 
και να επιλύεται κατά το δυνατόν άµεσα 
στο πλαίσιο αποκατάστασης και επισκευ-
ής της τοιχοποιίας, αφού προηγηθεί η 
αποκατάσταση άλλων σοβαρότερων 
ζηµιών που πιθανόν έχει προ-
ξενήσει σε αυτήν ο σεισµός. 

Σε περίπτωση που το 
πρόβληµα είναι τοπικό 
ή µικρής έκτασης, αυτό 
µπορεί να επισκευασθεί 
µε κατάλληλα σφρα-
γιστικά- επισκευαστικά 
υλικά (ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ 
(σελ. 272), SUPER FLEX 
POWDER (σελ. 265). 

Σε περίπτωση όµως που οι ρωγµές 
καλύπτουν µεγάλη επιφάνεια, προτείνε-
ται η θωράκιση των επιχρισµάτων µε το 
WATERPROOF MORTAR (σελ. 269), το 
εύκαµπτο κονίαµα στεγανοποίησης τοιχοποιίας 
και στη συνέχεια η επαναβαφή τους µε το στεγανωτικό 
ελαστοµερές χρώµα D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 
236) ή το θερµοκεραµικό χρώµα THERMOELASTIC 
COLOUR (σελ. 266). 

Στην περίπτωση που η τοιχοποιία έχει πολλά επισκευ-
ασµένα σηµεία (µερεµέτια) και εφόσον διαπιστωθεί 
η σταθερότητα της επιφάνειας, προτείνεται συνολικό 
επανασοβάτισµά της µε το καινοτόµο εύκαµπτο επι-
σκευαστικό κονίαµα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX 

(σελ. 257) της DUROSTICK. ∆ηµιουργεί έναν ισχυρό 
και υδαταπωθητικό µανδύα προστασίας στην τοιχο-
ποιία, ο οποίος την προστατεύει από την εµφάνιση 
ρηγµατώσεων στην περίπτωση µελλοντικού σεισµού 
χαµηλής έντασης. 
Μην ξεχνάµε επίσης και µία ακόµη τεχνική λύση, η οποία 

παρέχει εκτός από αντιρηγµατική προστασία και 
ηχοµόνωση, στεγάνωση, θερµική αναβάθµιση 

και αντικραδασµική προστασία. Πρόκειται 
για την πολυχρηστική πάστα dB 

BLOCK (σελ. 237), την οποία 
εφαρµόζουµε σε όλη 

την επιφάνεια σε πάχος 
2-3mm και στη συνέχεια 
είτε βάφουµε µε ένα ελα-
στοµερές χρώµα όπως 

το D-80 HYDROSTOP 
ELASTIC (σελ. 236) ή το 

THERMOELASTIC 
COLOUR (σελ. 266) σε 

εκατοντάδες αποχρώ-
σεις είτε επιχρίουµε µε 
έναν εύκαµπτο σοβά 

τελικής στρώσης όπως 
είναι ο HYDROSTOP 

PLASTER ELASTIC (σελ. 
254), ο HYDROSTOP ACRYLIC 

PLASTER FINE (σελ. 254), ή ο HYDROSTOP 
SILICONE PLASTER (σελ. 255). 

Για απόλυτα λείο φινίρισµα, οι εσωτερικές 
επιφάνειες, σπατουλάρονται µετά από 2-3 ηµέ-

ρες µε τον ελαστοµερή στόκο STUCOFIX ELASTIC 
PUTTY (σελ. 264) και την επόµενη ηµέρα, βάφονται µε 
το οικολογικό πλαστικό χρώµα SUPER ECO (σελ. 264) 
της DUROSTICK σε εκατοντάδες αποχρώσεις. Εναλ-
λακτικά, εφαρµόζεται απευθείας επάνω στην επιφάνεια 
του dB BLOCK η πατητή σε µορφή πάστας DS-258 
DECO MICRO FLEX (σελ. 242) ή το διακοσµητικό 
τσιµεντοκονίαµα DS-259 DECO MICRO RESIN (σελ. 
243), για τη δηµιουργία ξεχωριστών τεχνοτροπιών. 

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ειδικά θέµατα

παρέχει εκτός από αντιρηγµατική προστασία και 
ηχοµόνωση, στεγάνωση, θερµική αναβάθµιση 

BLOCK
εφαρµόζουµε σε όλη 

την επιφάνεια σε πάχος 

το 
ELASTICELASTIC

THERMOELASTIC 
COLOUR 

τελικής στρώσης όπως 
είναι ο

PLASTER ELASTIC

ELASTIC
THERMOELASTIC 

εύκαµπτο κονίαµα στεγανοποίησης τοιχοποιίας 
και στη συνέχεια η επαναβαφή τους µε το στεγανωτικό 

SILICONE PLASTER 
Για απόλυτα λείο φινίρισµα, οι εσωτερικές 

επιφάνειες, σπατουλάρονται µετά από 2-3 ηµέ
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ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Η προσθήκη 1lt βελτιωτικού γαλακτώµατος D-20 (σελ. 230)  
στο νερό ανάµειξης για κάθε σακί σοβά, αυξάνει την πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα, τη στεγανότητα και την ευκαµψία του.

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ειδικά θέµατα

Αποκατάσταση ρωγµών σοβά περιορισµένης έκτασης

Η καταπόνηση που δέχεται η τοιχοποιία µίας κατασκευ-
ής εξαιτίας ενός σεισµού είναι πολύ πιθανό να οδηγή-
σει, µεταξύ άλλων, στη δηµιουργία διαφόρων µεγεθών 

πλάτους και έκτασης ρωγµών στο επίχρισµά της (σοβά). 
Για την αποκατάσταση του προβλήµατος, εφόσον βε-
βαιωθούµε για τη σταθερότητα της επιφάνειας, θα χρει-
ασθεί να διευρύνουµε τη ρωγµή για να διαπιστώσουµε 
το βάθος στο οποίο αυτή προχωρά.
Αν το βάθος και το πλάτος της παραµένει στα όρια του 
επιχρίσµατος και δεν προχωρά στο δοµικό του υπό-

στρωµα (τούβλο, σκυρόδεµα, πέτρα, ποροµπετόν, 
άλλο), τότε η ρωγµή µπορεί να αποκατασταθεί µε 

το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό που έχουµε 
στη διάθεσή µας, αφού πρώτα γίνει επιµελής 
καθαρισµός και κατάλληλη προετοιµασία του 
υποστρώµατος. 

Μεταξύ των υλικών που έχουµε στη διάθεσή µας, 
ανάλογα µε το βάθος και το εύρος της ρωγµής, 

 είναι και τα ακόλουθα: SUPER FLEX POWDER 
(σελ. 265) για ρωγµές βάθους έως και 15mm, 
D-66 REPAIR (σελ. 235) για ρωγµές βάθους 
έως και 30mm.

Σε περίπτωση που η σεισµική καταπόνηση της τοιχο-
ποιίας έχει ως αποτέλεσµα τη µερική αποκόλληση επι-
χρίσµατος σε ένα ή περισσότερα σηµεία του, τότε, η 
αποκατάσταση της ζηµιάς γίνεται εύκολα και γρή-
γορα µε την εφαρµογή του κατάλληλου επισκευ-
αστικού D-32 (ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός 
σοβάς, σελ. 232) ή D-42 ONE COAT (υδαταπω-
θητικός σοβάς µίας στρώσης, σελ. 233), αφού προη-
γηθεί αποµάκρυνση όλων των σαθρών σηµείων και 
επιµελής καθαρισµός της προς επισκευή επιφάνειας.

στρωµα (τούβλο, σκυρόδεµα, πέτρα, ποροµπετόν, 

Αποκατάσταση αποκολληµένων  
επιχρισµάτων σε µικρές επιφάνειες  
(όχι σε πλήρες βάθος µέχρι το δοµικό στοιχείο)



Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων 77

Αποκατάσταση επιφανειών όπου το επίχρισµα 
έχει αποκολληθεί πλήρως και έχει αποκαλυφθεί το υπόστρωµά του

Συνήθως, σε περιπτώσεις ισχυρού σεισµού, σαθρού 
επιχρίσµατος ή συνδυασµού των δύο αυτών παρα-
µέτρων, είναι δυνατόν να παρατηρήσουµε πλήρη 
αποκόλληση του επιχρίσµατος σε µεγάλα µέρη της 
σοβατισµένης επιφάνειας σε σηµείο που να έχει γίνει 
ορατό το υπόστρωµά της.
Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ελέγξουµε προσε-
κτικά όλη την επιφάνεια του σοβά για ύπαρξη σαθρών 
σηµείων και να τα αφαιρέσουµε από την επιφάνεια. 
Ιδανικά βέβαια, σε ανάλογες περιπτώσεις, ο σοβάς θα 
πρέπει να αφαιρείται πλήρως από την επιφάνεια 
και αυτή να σοβατίζεται από την αρχή. 
Για τον σκοπό αυτό και αφού έχουµε 
κάνει την απαραίτητη προεργασία 
(καθαρισµό και σταθεροποίηση της 
επιφάνειας µε διαβροχή µε νερό 
ή διάλυµα γαλακτώµατος {D-20 
µε νερό σε αναλογία 1:1 (σελ. 
230) ή DUROSTOP 
(1:2) (σελ.  249) 
ή DUROMAX 
(1:5) (σελ. 248)}, 
έχουµε στη 
διάθεσή µας 
πολλές και δι-
αφορετικές λύσεις 
που συµπεριλαµβάνουν: 
èΣοβάτισµα µε παραδοσιακά 
υλικά και µέθοδο (πεταχτό - βασική 
στρώση - τελική στρώση). 
Ενισχύουµε τα παραδοσιακά υλικά µε βελ- τιωτικό 
γαλάκτωµα {DUROMAX (σελ. 248), D-20 (σελ. 230), 
DUROSTOP (σελ. 249)} και ίνες πολυπροπυλενίου 
DUROFIBRE (σελ. 245). 
èΣοβάτισµα µε βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα σοβά 
και παραδοσιακή µέθοδο (πεταχτό - βασική στρώση 
- τελική στρώση) {D-40 (σελ. 233) & D-41 (σελ. 233) 
ή HYDROSTOP PLASTER ELASTIC (σελ. 254) ή 
MEGAFIX (σελ. 257)}. 

èΣοβάτισµα µε βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα σοβά 
και σοβά µίας στρώσης (πεταχτό - µία στρώση) D-42 
ONE COAT (σελ. 233). 
èΕξοµάλυνση σε µία στρώση µε τον ρητινούχο τσιµε-
ντόστοκο για πάχη έως 20mm GRANULAR (σελ. 253). 

èΕάν θέλουµε να επιτύχουµε εκτός από αντιρηγµα-
τική προστασία και ηχοµόνωση, στεγάνωση, θερµική 
αναβάθµιση και αντικραδασµική προστασία, µετά τα 
στάδια του πεταχτού και της βασικής στρώσης, χρησι-

µοποιούµε την πολυχρηστική πάστα dB BLOCK 
(σελ. 237) σε πάχος 2-3mm και τέλος είτε 

βάφουµε µε ελαστοµερές χρώµα D-80 
HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236) ή 

µε THERMOELASTIC COLOUR 
(σελ. 266) είτε επιχρίουµε µε εύ-
καµπτο σοβά τελικής στρώσης 

HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC (σελ. 254), 

HYDROSTOP 
ACRYLIC
 PLASTER FINE 
(σελ. 254) ή 
HYDROSTOP 

SILICONE
 PLASTER (σελ. 255). 

Για απόλυτα λείο φινίρισµα, οι 
εσωτερικές επιφάνειες, σπατου-

λάρονται µετά από 2-3 ηµέρες µε 
τον ελαστοµερή στόκο STUCOFIX 

ELASTIC PUTTY (σελ. 264) και την 
επόµενη ηµέρα, βάφονται µε το οικολογικό πλαστικό 
χρώµα SUPER ECO (σελ. 264) της DUROSTICK σε 
εκατοντάδες αποχρώσεις. Εναλλακτικά, εφαρµόζεται 
απευθείας επάνω στην επιφάνεια του dB BLOCK η 
πατητή σε µορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX 
(σελ. 242) ή το διακοσµητικό τσιµεντοκονίαµα DS-259 
DECO MICRO RESIN (σελ. 243), για τη δηµιουργία 
ξεχωριστών τεχνοτροπιών.

ELASTIC
HYDROSTOP 

ACRYLIC
 PLASTER FINE

HYDROSTOP 
SILICONE

 PLASTER

εσωτερικές επιφάνειες, σπατου
λάρονται µετά από 2-3 ηµέρες µε 

τον ελαστοµερή στόκο 
ELASTIC PUTTY

DUROSTOP
(σελ.  249)

-
αφορετικές λύσεις 
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ΣΕΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & TOIXOΠΟΙΙΑ

ειδικά θέµατα

Έλεγχος, επισκευή και αποκατάσταση συνήθους τοιχοποιίας οπτοπλινθοδοµής 
(τοίχος µε τούβλα) µε παρουσία ρωγµών σε σηµεία σύνδεσης µε τον φέροντα οργανισµό

Το µέγεθος της ζηµιάς που έχει προκληθεί από σεισµό, 
κατά µήκος της σύνδεσης της οπτοπλινθοδοµής (τοίχος µε 
τούβλα) µε τον φέροντα οργανισµό (κολόνα ή δοκάρι από 
σκυρόδεµα, πέτρα ή άλλο υλικό) µπορεί να είναι τοπικού 
(σύνηθες) ή ολικού (λιγότερο σύνηθες) χαρακτήρα. 
Ανοίγουµε τη ρωγµή σε όλο το βάθος του σοβά ώστε να 
διαπιστώσουµε αν εσωτερικά κατά µήκος της ρωγµής 
έχουµε θραύσεις (σπασµένα τούβλα). 
Αν διαπιστώσουµε κάτι τέτοιο, τότε είµαστε υποχρεωµένοι 
να αφαιρέσουµε τον σοβά και να προχωρήσουµε στην 
αποκατάσταση των σπασµένων τούβλων ή, σε κάποιες 
περιπτώσεις, σε ανακατασκευή της τοιχοποιίας. 
Η συγκόλληση των τούβλων που θα αντικαταστήσουν 
τα σπασµένα τούβλα είναι σωστό να γίνει µε ένα ισχυρό 
συνδετικό τσιµεντοκονίαµα, όπως είναι η ενισχυµένη λάσπη 
χτισίµατος D-31 (σελ. 231) της DUROSTICK. 
Κατόπιν και αφού έχουµε αφαιρέσει κατά µήκος της γραµµής 
σύνδεσης οπτοπλινθοδοµής και φέροντος οργανισµού 
τον σοβά σε όλο του το βάθος και σε πλάτος τουλάχιστον 
15cm εκατέρωθεν αυτής, επιχρίουµε εξαρχής την περιοχή 
µε τον ινοπλισµένο σοβά βασικής στρώσης D-40 (σελ. 233) 

εγκιβωτίζοντας σε αυτόν λωρίδα (25cm) του υαλοπλέγ-
µατος οπλισµού σοβάδων DS-1090 (σελ. 239). Ιδανικά, η 
διαδικασία ακολουθείται και στις δύο όψεις της τοιχοποιίας. 
Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε στη σοβατισµένη επιφάνεια, 
σοβά τελικής στρώσης που µπορεί να είναι ο υδαταπωθη-
τικός σοβάς τελικής στρώσης D-41 (σελ. 233) ή για ακόµη 
µεγαλύτερη ευκαµψία, το υδαταπωθητικό, εύκαµπτο, 
επισκευαστικό κονίαµα MEGAFIX (σελ. 257). 
H επαναβαφή του επισκευασµένου σηµείου, ή ακόµη πιο 
σωστά, όλης της επιφάνειας του συγκεκριµένου τοίχου, 
ανάλογα µε τη θέση του, εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρί-
ου, µπορεί να γίνει µε επιλογή του κατάλληλου χρώµατος 
από την ευρεία γκάµα χρωµάτων που η DUROSTICK 
έχει στη διάθεσή σας.
Εάν θέλουµε να επιτύχουµε εκτός από αντιρηγµατική 
προστασία και ηχοµόνωση, στεγάνωση, θερµική ανα-
βάθµιση και αντικραδασµική προστασία, µετά τα στάδια 
του πεταχτού και της βασικής στρώσης, εφαρµόζουµε την 
πολυχρηστική πάστα dB BLOCK (σελ. 237) και ολοκλη-
ρώνουµε την εφαρµογή, όπως περιγράφηκε στη σελίδα 
77 αυτού του εντύπου.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ 
& ΠΑΣΤΩΔΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ



ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ 
& ΠΑΣΤΩΔΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ
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Kόλλες & αρµόστοκοι

...για µια ζωή!
www.durostick.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που µετά από σεισµό παρατηρήσουµε 
στα επιχρίσµατα της τοιχοποιίας του κτιρίου ρωγµές σε 
σχήµα χιαστί ή υπό γωνία στο οριζόντιο επίπεδο, τότε, 
για να είµαστε σίγουροι για την αποτελεσµατικότητα των 
ενεργειών επισκευής και αποκατάστασης των ζηµιών, 
αλλά κυρίως για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει, πριν 
προβούµε σε οποιαδήποτε επέµβαση, να ζητήσουµε 
τη γνώµη µηχανικού επί του θέµατος. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως, η διάνοιξη 
των ρωγµών είναι πολύ πιθανόν να αποκαλύψει 
θραύση ή ρηγµάτωση του υποκείµενου στο επί-
χρισµα δοµικού στοιχείου (τούβλο, ποροµπετόν, 
σκυρόδεµα, άλλο), οπότε θα πρέπει στη συνέχεια να 
γίνει η αποκατάσταση της ζηµιάς µε αποµάκρυνση 
των στοιχείων που έχουν υποστεί θραύση 
και τοποθέτηση νέων µε χρήση κα-
τάλληλων συνδετικών κονιαµά- 
των: {D-31 για τούβλο (σελ. 231), 
D-10 για συγκόλληση στοιχείων 
ποροµπετόν (σελ. 228)}. 
Η αποκατάσταση ρωγµών σε 
στοιχεία σκυροδέµατος, αλλά 
και τα σηµεία του που έχουν 
υποστεί θραύση, αντιµετωπίζο-
νται κατά περίπτωση και ανάλογα 
µε το µέγεθος της ζηµιάς.
Η κάλυψη των ρωγµών αρκετές φορές 
µπορεί να γίνει µε ρητινενέσεις, ακολουθώντας 
συγκεκριµένες διαδικασίες εφαρµογής {D-33 (σελ. 232) 
& D-38 (σελ. 232)}. 
Η αποκατάσταση σκυροδέµατος που έχει υποστεί 
θραύση είναι απαραίτητο να γίνεται µε ενισχυµένα 
ειδικά τσιµεντοκονιάµατα παρασκευασµένα για να επι-
τελούν ανάλογες εργασίες {D-55 (σελ. 234), DUROFIX 
(σελ. 245), DS-240 (σελ. 240), DS-244 POWER 
MORTAR RESIN (σελ. 240) ή DS-245 POWER 
MORTAR RAPID (σελ. 241)}. 
Στη συνέχεια, προχωρούµε στην τοποθέτηση σε αυτό 
νέου επιχρίσµατος {D-40 (σελ. 233) & D-41 (σελ. 233) 

ή του µίας στρώσης υδαταπωθητικού 
σοβά D-42 ONE COAT (σελ. 233)} 

µε εγκιβωτισµό σε αυτόν υαλοπλέγµατος 
οπλισµού σοβά DS-1090 (σελ. 239). 

Τέλος, προχωρούµε στο αστάρωµα και τη βαφή της 
επιφάνειας µε χρώµα της επιλογής µας από την ευρεία 
γκάµα χρωµάτων της DUROSTICK.
 
Εάν θέλουµε να επιτύχουµε εκτός από αντιρηγµατική 
προστασία και ηχοµόνωση, στεγάνωση, θερµική ανα-
βάθµιση και αντικραδασµική προστασία, µετά τα στάδια 
του πεταχτού και της βασικής στρώσης, εφαρµόζουµε 
την πολυχρηστική πάστα dB BLOCK (σελ. 237) και 
ολοκληρώνουµε την εφαρµογή, όπως περιγράφηκε 
στη σελίδα 77 αυτού του εντύπου.

Έλεγχος, επισκευή και αποκατάσταση έντονων ρωγµών σε επιχρίσµατα υπό γωνία ή χιαστί 
που παραπέµπουν σε θραύση τοιχοποιίας

των στοιχείων που έχουν υποστεί θραύση 
και τοποθέτηση νέων µε χρήση κα-
τάλληλων συνδετικών κονιαµά-

νται κατά περίπτωση και ανάλογα 

ών αρκετές φορές 

ή του 
σοβά 

µε εγκιβωτισ

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & TOIXOΠΟΙΙΑ

ειδικά θέµατα
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Σε αρκετές περιπτώσεις η σεισµική δράση σε κάποιο κτίριο 
έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση µικρότερων ή µεγαλύ-
τερων ζηµιών σε επενδύσεις εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων από διάφορα υλικά (πλακίδια, µάρµαρα, πέτρες, 
γρανίτες, διακοσµητικά τούβλα κ.ά.). 

Οι ζηµιές αυτές µπορεί να αφορούν σε ρηγµατώσεις ή 
αποκολλήσεις των στοιχείων της επένδυσης, καθώς και 
αποσαθρώσεις των αρµών σύνδεσης των στοιχείων της. 
Οι περιπτώσεις αυτές µπορεί να χρήζουν ολικής ή τοπικής 
αποκατάστασης της ζηµιάς. Σε κάποιες περιπτώσεις αν 
διαπιστωθεί ότι η ζηµιά έχει προχωρήσει στην τοιχοποιία 
που φέρει την επένδυση, ίσως κριθεί απαραίτητο αυτή να 
αφαιρεθεί, στη συνέχεια, να αντιµετωπισθεί η ζηµιά στην 
τοιχοποιία και κατόπιν να γίνει επανατοποθέτησή της (της 
ίδιας ή κάποιας νέας επένδυσης). 
Αν η ζηµιά εντοπίζεται σε εξωτερική τοιχοποιία και αφορά 

επένδυση από µάρµαρο, γρανίτη, πέτρα ή άλλο υλικό, 
θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί κατά την αποκα-
τάστασή της. Πιθανή αστοχία στην επισκευή µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιά ή ακόµη και τραυµατισµό διερχοµένων 
από το σηµείο. 
Αν η επένδυση στην τοιχοποιία (µάρµαρα, ή γρανίτες) 
βρίσκεται σε ύψος πάνω από 2,5 µέτρα, τότε, σύµφωνα 
µε τη σχετική νοµοθεσία αυτή θα πρέπει (συν τοις άλλοις) 
να έχει µηχανική στήριξη (µε τζινέτια ή άλλο στηρικτικό). 
Η διαδικασία της αποκατάστασης της επένδυσης σε τοιχο-
ποιία που έχει πληγεί από σεισµό πρέπει να γίνεται ως εξής: 
Αποµακρύνουµε από την επένδυση τα στοιχεία που έχουν 
πληγεί (έχουν παρουσιάσει ρωγµές, έχουν αποκολληθεί 
µερικώς ή ολικώς). 
Στην περίπτωση που υπάρχει ρηγµάτωση ή αποσάθρωση 
συνδετικού υλικού αρµών της επένδυσης, αφαιρούµε το 
υλικό αυτό σε όλο το βάθος του αρµού. 

Επισκευή και αποκατάσταση επενδύσεων (πέτρα, πλακίδιο, µάρµαρο, διακοσµητικά τούβλα) 
σε κάθετες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ειδικά θέµατα
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Στη συνέχεια, αφαιρούµε υπολείµµατα συγκολλητικού 
από το υπόστρωµα της επένδυσης και την πίσω πλευρά 
των στοιχείων της που έχουν αποκολληθεί και πρόκειται 
να επαναχρησιµοποιηθούν (π.χ. πλακίδια). Καθαρίζουµε 
επιµελώς τις προς συγκόλληση επιφάνειες, αποµακρύνο-
ντας σαθρά σηµεία, σκόνες και ξένα σώµατα. 

Αν στην επένδυση (ειδικά σε περιπτώσεις εξωτερικών κά-
θετων επιφανειών) υπάρχει στεγάνωση του υποστρώµατός 
της, τότε επαναλαµβάνουµε τη στεγάνωση {D-1 (σελ. 228) 
µε προσθήκη βελτιωτικού γαλακτώµατος D-20 (σελ. 230)}, 
ή D-1 FLEX (σελ. 228), µε τρόπο ώστε να δηµιουργηθεί 
σταθερή σύνδεση µε την προϋπάρχουσα µη βλαφθείσα 
στεγάνωση. 

Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο συγκολ-
λητικό υψηλών προδιαγραφών {Νο37 (σελ. 275), GOLD 

(σελ. 253), ELASTIC (σελ. 251), D-23 (για µάρµαρα) (σελ. 
231), D-5 (για πέτρες) (σελ. 233)} συγκολλούµε τα στοιχεία 
της επένδυσης, ανάλογα µε την περίπτωση και τον τύπο 
της. Έπειτα,  αρµολογούµε µε τον κατάλληλο αρµόστοκο 
{ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟ-
ΣΤΟΚΟΣ (σελ. 274), ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΙΣ (σελ. 271), D-4 
(για πέτρες) (σελ. 232)}. 

Ιδανικά, αδιαβροχοποιούµε την επένδυση για να την προ-
στατεύσουµε από τη διείσδυση υγρασίας και ρύπων {D-22 
(για µάρµαρα και γρανίτες) (σελ. 230), D-29 SPOT FREE 
(σελ. 231) ή NANO PROOF MARMO DS-275 (σελ. 258) 
για αδιαβροχοποίηση και ελαιοαπωθητική προστασία επι-
φανειών πλακιδίων, γρανιτών και µαρµάρων, RENOLIT 
(σελ. 261) ή NANO PROOF CERAMIC DS-270 (σελ. 
258) για πήλινες και πέτρινες επιφάνειες}.
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Οι ζηµιές που µπορεί να προκληθούν από σεισµό, αν και 
λιγότερο σύνηθες, είναι πιθανόν να αφορούν τα εσωτερικά 
ή εξωτερικά (ταράτσα, βεράντα) δάπεδα ενός κτιρίου. 
Μιλώντας για δάπεδα στα οποία υπάρχουν 
τοποθετηµένες επενδύσεις διαφόρων τύπων 
και ειδών, είναι πιθανό να παρατηρή-
σουµε ρηγµατώσεις και αποκολλήσεις 
µεγαλύτερης ή µικρότερης κλίµακας. 
Όπως και για τις επενδύσεις κάθετων 
δοµικών στοιχείων και τοιχοποιιών καλό 
είναι να αναζητήσουµε τη γνώµη κάποιου 
ειδικού που θα αξιολογήσει τη ζηµιά και 
θα αποφανθεί αν αυτή έχει προχωρήσει σε 
βάθος πέραν αυτού της επένδυσης (ο έλεγχος 
ίσως απαιτήσει την αφαίρεση µερικών στοιχείων της). 
Σε τέτοια περίπτωση ίσως κριθεί σκόπιµο να αφαιρεθεί 
µέρος ή και το σύνολο της επένδυσης, να επισκευασθεί 
το υπόστρωµα (συνήθως πλάκα σκυροδέµατος) και στη 
συνέχεια να γίνει επανατοποθέτηση της παλαιάς ή νέας 
επένδυσης µε εφαρµογή -ή όχι- σε αυτήν στρώσης τσιµε-
ντοκονίας ρύσεων. Η αποκατάσταση της ζηµιάς σε όλο το 
εύρος της πλάκας (ρηγµάτωση, αποκόλληση, αποσάθρωση) 
θα πρέπει να γίνει απαραίτητα πριν προχωρήσουµε σε 
επένδυση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία στην επιφάνειά της. 
Οι ραγισµένες και αποσαθρωµένες τσιµεντοκονίες (αν 
υπάρχουν) θα πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθί-
στανται µε νέες.
Η διαδικασία τοποθέτησης νέας επένδυσης στο δάπεδο 
ή αποκατάστασης της ήδη υπάρχουσας, προϋποθέτει 
την κατάλληλη προεργασία που συµπεριλαµβάνει τη 
σταθεροποίηση και στη συνέχεια τη στεγανοποίησή του 
(ειδικά αν ο χώρος βάλλεται από υγρασία (π.χ. µπάνιο, 
ταράτσα, βεράντα κ.ά.). Στεγανοποίηση µε D-1 FLEX 
(σελ. 228) ή D-1 (σελ. 228), κατόπιν τη συγκόλλησή 
του µε το κατάλληλο συγκολλητικό -ιδανικά υψηλών 
προδιαγραφών- (Πλήρης σειρά συγκολλητικών 
πλακιδίων, γρανιτών, µαρµάρων, πετρών κ.ά. 
της DUROSTICK), αρµολόγηση µε τον κατάλληλο 
αρµόστοκο {ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΙΣ (σελ. 271) και επο-

ξειδικός αρµόστοκος DUROPOXY (σελ. 248), 
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟ-
ΣΤΟΚΟΣ της DUROSTICK (σελ. 274)} και στη συνέχεια 
αδιαβροχοποίηση των τσιµεντοειδών αρµόστοκων µε 
D-16 HYDROSTOP (σελ. 229) ή και ολόκληρης της 
επιφάνειας, εάν πρόκειται για απορροφητική.
D-22 για µάρµαρα και γρανίτες (σελ. 230), D-29 SPOT 
FREE (σελ. 231) ή NANO PROOF MARMO DS-275 
για πλακίδια, γρανίτες και µάρµαρα (σελ. 258), RENOLIT 
(σελ. 261) ή D-17 HYDROSTOP (σελ. 230) για πέτρες 
και διακοσµητικά τούβλα).
Στην περίπτωση που η ζηµιά της επένδυσης δεν είναι 
µεγάλη, δεν έχει προχωρήσει πέραν της επένδυσης στην 
πλάκα, τότε, αφαιρούµε τα στοιχεία που έχουν πάθει ζηµιά, 
τα αντικαθιστούµε µε νέα, τα οποία συγκολλούµε µε το 
κατάλληλο συγκολλητικό της DUROSTICK, ανάλογα µε 
το υλικό επένδυσης. {DUROSTICK Νο37 (σελ. 275), 
D-5 (για πέτρες) (σελ. 233). Στη συνέχεια, αρµολογούµε 
την επιφάνεια που έχει επισκευασθεί {ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΙΣ 
(σελ. 271) και εποξειδικός αρµόστοκος DUROPOXY 
(σελ. 248), ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ της DUROSTICK (σελ. 274)} και, 
ιδανικά, αδιαβροχοποιούµε την επιφάνεια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε εξωτερικές επιφάνειες δηµιουργού-
µε απαραίτητα αρµούς διαστολής περιµετρικά και ανά 
16-20m2 επιφάνειας. 

Επισκευή και αποκατάσταση επενδύσεων (πέτρα, πλακίδιο, µάρµαρο)  
σε δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά 

ΣΕΙΣΜΟΣ: EΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ειδικά θέµατα

Μιλώντας για δάπεδα στα οποία υπάρχουν 
τοποθετηµένες επενδύσεις διαφόρων τύπων 
και ειδών, είναι πιθανό να παρατηρή-

ειδικού που θα αξιολογήσει τη ζηµιά και 
θα αποφανθεί αν αυτή έχει προχωρήσει σε 
βάθος πέραν αυτού της επένδυσης (ο έλεγχος ξειδικός αρµόστοκος 



Αποκατάσταση και ενίσχυση ρηγματωμένης 
επιφάνειας φέρουσας τοιχοποιίας

Τρία αναγνωρισμένα προϊόντα της 
DUROSTICK σας την παρέχουν!

Υπάρχει λύση;

D-33
Eνέσιμη 

εποξειδική 
ρητίνη

2 συστατικών

Συνιστάται για 
την επισκευή 

ρωγμών σε 
γέφυρες, υπόγειες 

σήραγγες, 
φράγματα, 

κολόνες, δοκάρια 
που ρηγματώνουν 

από υπερφόρτωση, 
σεισμό κ.ά.

Ιδανικό για την 
επισκευή κολόνων 

και τοιχίων ως 
επισκευαστικός 

μανδύας. 

D-38
Eποξειδικός 
οικοδομικός 

στόκος - κόλλα 
2 συστατικών

DS-240
Ταχύπηκτο, 

επισκευαστικό, 
μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα

Κατάλληλος για 
σφράγιση ρωγμών 

όπου θα εφαρμοστεί 
η ενέσιμη εποξειδική 

ρητίνη D-33. 
Kατάλληλος επίσης 

για τη στερέωση 
μεταλλικών μανδυών 

σε κολόνες από 
σκυρόδεμα.

Ο συνδυασμός των παραπάνω 
προϊόντων για την αποκατάσταση 
ρωγμών σε στοιχείο σκυροδέματος 
περιγράφεται σε σχετικό άρθρο  
στη σελίδα 86 αυτού του εντύπου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε  την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK  στο 210 55 16 500  
ή µε e-mail στο technical@durostick.gr
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Σε περίπτωση σεισµού υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα δηµιουργίας µικρο-
ρωγµών σε στοιχεία σκυροδέµατος. Aφού η ζηµιά ελεγθεί από µηχανικό 
και εάν οι ρωγµές είναι αρκετά µικρές (πλάτος = 0,1 έως 1mm), η τεχνική για 
να αποκατασταθεί η αρχική αντοχή εφελκυσµού του ραγισµένου στοιχείου 
είναι µε ένεση υπό πίεση εποξειδικής ρητίνης D-33 (σελ. 232).
Η διαδικασία έχει ως εξής: 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σαθρά σηµεία, σκόνες, 
λάδια και λιµνάζοντα νερά.
Αφαιρούµε εκατέρωθεν της ρωγµής σαθρά σηµεία και απαλλάσσουµε το 
σκυρόδεµα από τη σκόνη µε πεπιεσµένο αέρα. Σφραγίζουµε µε εποξειδικό 
στόκο D-38 (σελ. 232) κατά µήκος της ρωγµής, τοποθετώντας ακροφύσια ανά 
25cm. Οι κατακόρυφες ρωγµές θα πρέπει να γεµίζονται χρησιµοποιώντας το 
πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 (σελ. 248) της DUROSTICK, από 
το κατώτατο υψοµετρικό σηµείο προς τα επάνω, εκχέοντας την D-33 (σελ. 
232). Σφραγίζουµε µε τάπα το ακροφύσιο και προωθούµε τη ρητίνη στο 
επόµενο (ακροφύσιο) κ.ο.κ 
Μεγαλύτερες ρωγµές επιτρέπουν µεγαλύτερες αποστάσεις µεταξύ των 
ακροφυσίων, ανάλογα µε το πλάτος του στοιχείου σκυροδέµατος. Αυτή η 
τεχνική είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των δοµικών στοιχείων, όπως 
δοκάρια, κολόνες, τοιχία από σκυρόδεµα, καθώς και γενικότερα κατασκευές 
από σκυρόδεµα. 
Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της ρηγµατωµένης επιφάνειας, 
εφόσον χρειάζεται επιπεδωτική στρώση επικάλυψης, γίνεται µε το κατάλληλο 
ενισχυµένο τσιµεντοειδές επισκευαστικό σκυροδέµατος.

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ειδικά θέµατα

Επισκευή µικρού πλάτους και περιορισµένου µήκους ρωγµών σε στοιχεία σκυροδέµατος

Σε δύο σηµεία θα πρέπει, ωστό-
σο, να δοθεί η δέουσα προσοχή 
σε τέτοιου είδους επισκευή:
(i)  Σε περίπτωση απώλειας του 
δεσµού µεταξύ των ράβδων οπλισµού 
και σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρό-
δεµα σε άµεση επαφή µε τον οπλισµό 
έχει κονιορτοποιηθεί, η σκόνη αυτή θα 
δηµουργήσει φράγµα που θα εµπο-
δίσει τη σωστή διάχυση, αλλά και την 
πρόσφυση (συγκόλληση) του επο-
ξειδικού υλικού και τον κορεσµό της 
περιοχής από αυτή, πράγµα που είναι 
το ζητούµενο.
Για τον λόγο αυτό πριν ξεκινήσει η 
διαδικασία επισκευής, η περιοχή της 
ρωγµής που πρόκειται να επισκευα-
σθεί θα πρέπει να καθαρίζεται σωστά 
µε αέρα ή νερό υπό πίεση (στην πε-
ρίπτωση του νερού θα πρέπει να πε-
ριµένουµε να στεγνώσει καλά) πριν 
από την έγχυση εποξειδικού υλικού.
(ii) Έχει διαπιστωθεί ότι ρωγµές µικρό-
τερες από περίπου 0,75mm, δύσκολα 
µπορούν να δεχθούν έγχυση υπό πί-
εση. Για τον λόγο αυτό τέτοιου τύπου 
ρωγµές δεν θα πρέπει να επισκευάζο-
νται µε αυτήν τη µέθοδο.
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Οι σεισµικές δυνάµεις που ασκούνται στον φέροντα οργανισµό ενός κτιρί-
ου είναι δυνατόν, µεταξύ άλλων, να προκαλέσουν αποκολλήσεις µικρής 
κλίµακας από στοιχεία σκυροδέµατος, όπως κολόνες, δοκάρια, πλάκες, 
τοιχία κ.ά. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις η αποκόλληση έχει προχω-
ρήσει σε βάθος ώστε να έχει αποκαλυφθεί µέρος του σιδηρού οπλισµού 
του σκυροδετηµένου στοιχείου. Αφού η ζηµιά ελεγχθεί από µηχανικό, ο 
οποίος θα δώσει και τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την αποκατάστασή 
της, προχωρούµε στο επόµενο στάδιο της επισκευής. 
Αν η αποκόλληση έχει προχωρήσει σε βάθος και έχει αποκαλυφθεί µέρος 
του σιδηρού οπλισµού, τότε, αποµακρύνουµε από την περιοχή πιθανά 
σαθρά σηµεία, καθαρίζουµε επιµελώς και προστατεύ ουµε τον οπλισµό. 
Η διαδικασία έχει ως εξής: 
Με συρµατόβουρτσα, ηλεκτρικό σβουράκι ή RUST REMOVER της 
DUROSTICK (σελ. 263), αποµακρύνουµε επιµελώς τη σκουριά που 
πιθανόν έχει σχηµατισθεί στις ράβδους του οπλισµού. 
Σε έντονα ενανθρακωµένη επιφάνεια, αποµακρύνουµε τη σκουριά µε 
µηχανικά µέσα. Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε µε πινέλο σε όλη την επι-
φάνεια του σιδηρού οπλισµού, καθώς και γύρω από αυτή, αναστολέα 
διάβρωσης RUST FREE POWDER (σελ. 263). Προτού στεγνώσει, συνεχί-
ζουµε επισκευάζοντας και επιπεδώνοντας την επιφάνεια µε το κατάλληλο 
ενισχυµένο τσιµεντοειδές επισκευαστικό σκυροδέµατος {D-55 (σελ. 234), 
DUROFIX (σελ. 245), DS-244 POWER MORTAR RESIN (σελ. 240), DS-
245 POWER MORTAR RAPID (σελ. 241), DS-240 (σελ. 240) ή DS-247 
(σελ. 241) της DUROSTICK}. 

Επισκευή περιορισµένων επιφανειών στοιχείων σκυροδέµατος κατόπιν αποκόλλησης 
και αποκάλυψης οπλισµού. Επίσης, προστασία σιδηρού οπλισµού.
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Η αντιµετώπιση ζηµιών που έχουν προκληθεί από σεισµό 
εκτός φέροντος οργανισµού του κτιρίου δεν απαιτεί απα-
ραίτητα την εµπλοκή µηχανικού στη φάση του ελέγχου και 
της επιλογής λύσεων για την αποκατάστασή τους. 

Υιοθετούµε την κατάλληλη στρατηγική κάθε φορά, που 
συµπεριλαµβάνει και τα προϊόντα-υλικά που πρόκειται να 
χρησιµοποιήσουµε, ανάλογα µε:
• Το είδος του δοµικού στοιχείου,
• Τα υλικά από τα οποία έχει κατασκευασθεί,
• Το εύρος της ζηµιάς,
• Τις αισθητικές και λειτουργικές µας απαιτήσεις για το απο-

τέλεσµα της επισκευής και αποκατάστασής του.

Η επισκευή ρηγµατώσεων σε στοιχεία από σκυρόδεµα µπο-
ρεί να γίνει µε χρήση εποξειδικών {D-33 (σελ. 232), D-38 
(σελ. 232)} όπως εξηγήσαµε και σε άλλο σηµείο της ενότητας 
αυτής. Μπορεί να γίνει και µε τη χρήση ενισχυµένων ειδικών 
τσιµεντοκονιαµάτων που φέρουν ανάλογη προδιαγραφή 
για την εργασία αυτή {D-55 (σελ. 234), DUROFIX (σελ. 245), 
DS-240 (σελ. 240), DS-244 POWER MORTAR RESIN 
(σελ. 240), DS-245 POWER MORTAR RAPID (σελ. 241) 
ή DS-247 (σελ. 241)}. 
Η επισκευή και αποκατάσταση σοβατισµένων επιφανει-
ών στις οποίες είτε έχουν δηµιουργηθεί ρηγµατώσεις είτε 
αποσαθρώσεις και αποκολλήσεις, γίνονται µε σειρά ειδι-

κών επισκευαστικών υλικών (προϊόντων) που καλύπτουν 
οποιοδήποτε σχετικό ζητούµενο, ανάλογα µε την περίπτω-
ση και το εύρος τη ζηµιάς. {D-32 (σελ. 232), D-42 ONE 
COAT (σελ. 233), D-66 REPAIR (σελ. 235), SUPER FLEX 
POWDER (σελ. 265)}.
Εάν οι ρηγµατώσεις είναι πολλές και ο σοβάς είναι καλά 
αγκυρωµένος (δεν έχει κουφώσει), τότε, συνιστάται η καθο-
λική επικάλυψη της τοιχοποιίας µε MEGAFIX (σελ. 257), ή 
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC (σελ. 254), αφού έχει 
διαπιστωθεί ότι το χρώµα είναι σταθερό. 
Εάν υπάρχουν σε σηµεία µερικές αποσαθρώσεις ή και 
ξεφλουδίσµατα στο χρώµα, τρίβουµε την επιφάνεια µε πα-
τόχαρτο Νο60 και στη συνέχεια εφαρµόζουµε το εύκαµπτο 
κονίαµα MEGAFIX (σελ. 257) σε δύο στρώσεις (µία για 
την κάλυψη των ρηγµατώσεων και µία για να φινίρουµε 
και να δηµιουργήσουµε ασπίδα προστασίας µε µεγάλη δι-
άρκεια ζωής). Ολοκληρώνουµε την επισκευή µε βαφή του 
 τοιχίου µε ελαστοµερή, στεγανωτικά χρώµατα, όπως το 
D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236) ή το THERMO-
ELASTIC COLOUR (σελ. 266) της DUROSTICK. 
Εάν θέλουµε να επιτύχουµε εκτός από αντιρηγµατική 
προστασία και ηχοµόνωση, στεγάνωση, θερµική αναβάθ-
µιση και αντικραδασµική προστασία, εφαρµόζουµε την 
πολυχρηστική πάστα dB BLOCK (σελ. 237) και ολοκλη-
ρώνουµε την εφαρµογή, όπως περιγράφηκε στη σελίδα 
75 αυτού του εντύπου. 

Επισκευή τοιχίων, δαπέδων και λοιπών κατασκευών εκτός φέροντος οργανισµού

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΤΟΙΧΙΑ

ειδικά θέµατα
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Θα πρέπει να γνωρίζουµε  
ότι ακόµη και αν τα κεραµίδια 

που έχουν τοποθετηθεί  
ήταν αδιαβροχοποιηµένα,  
η αδιαβροχοποιητική τους  

δράση διαρκεί έως και 8 χρόνια.

Επισκευή και αποκατάσταση δοµικών στοιχείων σκεπής (αποκολληµένα ή και ρηγµατωµένα 
κεραµίδια, αποκολλήσεις σε επαφή µε τοίχους, καµινάδες κ.ά.) 

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΣΚΕΠΕΣ

ειδικά θέµατα

Η επίδραση κάποιου σεισµού είναι δυνατόν να 
προκαλέσει µικρότερη ή µεγαλύτερη ζηµιά 
στην κεραµοσκεπή ενός κτιρίου, καθώς και 
στις συνδέσεις αυτής µε εφαπτόµενα δοµικά 
στοιχεία (π.χ. τοιχοποιία, ντερέδες, καµινάδες 
κ.ά.). Αφού ελέγξουµε τις ζηµιές που έχουν 
προκύψει, συγκολλούµε τα αποκολληµένα και 
αντικαθιστούµε τα ρηγµατωµένα ή σπασµένα 
κεραµίδια µε νέα, µε το ισχυρό συνδετικό 
κονίαµα ειδικά παρασκευασµένο για τον 
σκοπό αυτό PERLAFIX (σελ. 259).
Τα κεραµίδια που βρίσκονται στους κορ-
φιάδες της σκεπής ή σε άλλα σηµεία της και 
χρήζουν συγκόλλησης, θα πρέπει ιδανικά 
να τοποθετούνται µε χρήση εξειδικευµέ-
νων για τον σκοπό αυτό συγκολλητικών 
PERLAFIX (σελ. 259). Σε περίπτωση που 
χρησιµοποιείται παραδοσιακό χαρµάνι συ-
γκόλλησης θα πρέπει να ενισχύεται µε ειδικά 
βελτιωτικά γαλακτώµατα {DUROMAX (σελ. 
248), D-20 (σελ. 230), DUROSTOP (σελ. 249) 
ή βελτιωτική πολυµερική ρητίνη σε µορφή 
πούδρας RESIN POWDER (σελ. 262)} και 
ίνες πολυπροπυλενίου DUROFIBRE (σελ. 
245). Στη συνέχεια, στεγανοποιούµε το υλικό 
συγκόλλησης µε το επαλειφόµενο τσιµεντοει-

δές στεγανωτικό D-9 (σελ. 236) ή µε DUROFLEX 
POWDER (σελ. 246). Για την αποφυγή ζηµιών 

από τον παγετό στα κεραµίδια (η υγρασία που 
διεισδύει σε αυτά όταν παγώσει προκαλεί 
το ράγισµα και σπάσιµό τους), φροντίζουµε 

απαραίτητα, µετά την επισκευή, να τα αδιαβρο-
χοποιούµε {D-59 (σελ. 234) ή NANO PROOF 

CERAMIC DS-270 (σελ. 258)}. 
Στα σηµεία επαφής της κεραµοσκεπής µε άλλα 
δοµικά στοιχεία (τοιχοποιία, καµινάδες, ντε ρέδες 
κ.ά.) που πιθανόν λόγω του σεισµού να έχουν 

δηµιουργηθεί αποκολλήσεις, φροντίζουµε να 
αποκαταστήσουµε τη ζηµιά µε τσιµεντοειδές επι-
σκευαστικό υψηλών προδιαγραφών D-55 (σελ. 

234) και στη συνέχεια εφαρµόζουµε το εύκαµπτο 
τσιµεντοειδές σφραγιστικό και στεγανωτικό 
DUROFLEX POWDER (σελ. 246).

Η επίδραση κάποιου σεισµού είναι δυνατόν να δές στεγανωτικό 
POWDER 

από τον παγετό στα κεραµίδια (η υγρασία που 
διεισδύει σε αυτά όταν παγώσει προκαλεί 
το ράγισµα και σπάσιµό τους), φροντίζουµε 

απαραίτητα, µετά την επισκευή, να τα αδιαβρο

CERAMIC DS-270
Στα σηµεία επαφής της κεραµοσκεπής µε άλλα 
δοµικά στοιχεία (τοιχοποιία, καµινάδες, ντε

δηµιουργηθεί αποκολλήσεις, φροντίζουµε να 

απαραίτητα, µετά την επισκευή, να τα αδιαβρο
χοποιούµε 

CERAMIC DS-270
προκύψει, συγκολλούµε τα αποκολληµένα και 

χρήζουν συγκόλλησης, θα πρέπει ιδανικά σκευαστικό υψηλών προδιαγραφών 
234)
τσιµεντοειδές σφραγιστικό και στεγανωτικό 

αποκαταστήσουµε τη ζηµιά µε τσιµεντοειδές επι
σκευαστικό υψηλών προδιαγραφών 

φιάδες της σκεπής ή σε άλλα σηµεία της και 
χρήζουν συγκόλλησης, θα πρέπει ιδανικά 

. Στη συνέχεια, στεγανοποιούµε το υλικό 
συγκόλλησης µε το επαλειφόµενο τσιµεντοει-

γκόλλησης θα πρέπει να ενισχύεται µε ειδικά 
(σελ. 



Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων90

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΣΚΕΠΕΣ

ειδικά θέµατα

Επισκευή και αποκατάσταση σηµείων αποκόλλησης  
της σκεπής σε επαφή µε τοίχους, καµινάδες, ντερέδες κ.ά. 

Επισκευή περιµετρικά κουφωµάτων

Τα σηµεία επαφής της κεραµοσκεπής ενός κτιρίου µε 
άλλα δοµικά στοιχεία του, σε περίπτωση σεισµού είναι 
επιρρεπή σε ζηµιές, συνήθως αποκολλήσεις ή ρηγ-
µατώσεις, οι οποίες καλό είναι να αντιµετωπίζονται και 
να αποκαθίστανται άµεσα, καθώς αποτελούν σηµεία 
διείσδυσης υγρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος 
στο εσωτερικό της σκεπής. Kατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται 

σε κίνδυνο η ξυλοκατασκευή της, αλλά και τα δοµικά 
στοιχεία του κτιρίου που βρίσκονται κάτω από αυτή. 
Οι ζηµιές αυτές αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά µε 
ισχυρά εύκαµπτα επισκευαστικά, σφραγιστικά κονιάµατα 
µε αξιόπιστη στεγανωτική δράση επί των ενώσεων 
αυτών, όπως είναι το DUROFLEX POWDER (σελ. 
246), χρώµατος κεραµιδί, της DUROSTICK.

Η καταστροφική δύναµη του σεισµού σε κάποιες περι-
πτώσεις µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ανεπαίσθητη 
έως και πολύ µεγάλη µετακίνηση κουφωµάτων (πορτών 
και παραθύρων) του κτιρίου, γεγονός που δηµιουργεί 
την ανάγκη για επισκευή και αποκατάστασή τους. 
Αφού διασφαλισθεί ότι τα κουφώµατα είναι στη σωστή 
θέση (αντικείµενο εργασίας ειδικού τεχνίτη), η επόµενη 
κίνησή µας είναι η αποκατάσταση των ζηµιών που 
πιθανά έχουν προκύψει (ρηγµατώσεις, αποκολλήσεις 
σοβά) και στη συνέχεια η σφράγισή τους περιµετρικά, 
εσωτερικά και εξωτερικά. 
Η εργασία αυτή είναι πολύ σηµαντική τόσο για λόγους 
αισθητικής όσο περισσότερο για λόγους δηµιουργίας 
αποτελεσµατικού φράγµατος έναντι της διείσδυσης 
υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους, βελτιώνοντας 
σηµαντικά το µικροκλίµα τους. 
Η αποκατάσταση των ρωγµών στα επιχρίσµατα γίνεται 
µε ειδικά εύκαµπτα, µη συρρικνούµενα, τσιµεντοειδή 
σφραγιστικά {SUPER FLEX POWDER (σελ. 265), D-66 
REPAIR (σελ. 235)} ή µε ΑΦΡΟΣΤΟΚΟ (σελ. 272).
Η αποκατάσταση του αποκολληµένου σοβά γίνεται µε 
τον ταχύπηκτο επισκευαστικό σοβά D-32 (σελ. 232), αφού 
τον ενισχύσουµε µε βελτιωτική ρητίνη D-20 (σελ. 230). 
Στη συνέχεια, προχωρούµε στην επιµελή σφράγιση 
περιµετρικά των κουφωµάτων στην επαφή τους µε 
την τοιχοποιία. 

Η σφράγιση αυτή µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά µε τη 
χρήση διαφόρων υλικών σφράγισης {DS POLYMER 
32 αποχρώσεων (σελ. 239), DUROFLEX-PU (σελ. 
246), ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ (σελ. 271), SUPER FLEX 
POWDER (σελ. 265)}, τα οποία ολοκληρώνουν απο-
τελεσµατικά το έργο και διασφαλίζουν τη διάρκεια της 
καλής λειτουργίας της σφράγισης, χωρίς αστοχίες και 
ζηµιές, σε βάθος χρόνου.

κτίζεις; συντηρείς;

        επισκευάζεις; 
ανακαινίζ

εις
;

∆ΙΝΕΙ ΛΥΣΗ
ΣΤΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ!

Εδώ
υπάρχει λύση!
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ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ενέργειας έως και 30%

Η έξυπνη και   
οικονοµική λύση!

Είναι εύκολο... Κάντο ακόµα και µόνος σου!

ΜΕΙΩΣΗ της θερµοκρασίας κατά 20%
το καλοκαίρι



ΧΡΩΜΑ...
...ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

Αναµφίβολα, η εικόνα ενός σωστά συ-
ντηρηµένου και φροντισµένου χώρου, 
εσωτερικά ή και εξωτερικά, γίνεται άµεσα 

ορατή στις επιφάνειες των τοίχων, των δαπέδων, 
των ξύλινων και µεταλλικών κατασκευών ή επεν-
δύσεων, αλλά και αντικειµένων που συνθέτουν την 
‘προσωπικότητά’ του. Αναδεικνύουν βεβαίως την 
αισθητική και το καλό γούστο του ιδιοκτήτη του. 
H εικόνα αυτή είναι κατά κύριο λόγο συνδεδεµένη 
µε τη βαφή και τους χρωµατισµούς των επιφανειών, 
την καλή τους κατάσταση, χωρίς φθορές, ζηµιές 
και αλλοιώσεις. 
 
Επίσης, είναι συνδεδεµένη µε το αισθητικό ταί-
ριασµα των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν 
τον εσωτερικό χώρο ή εντάσσονται αρµονικά π.χ. 

µία κατοικία στο -φυσικό ή αστικό- εξωτερικό 
περιβάλλον της. 

Η συντήρηση (βαφή) µε χρώµα αποτελεί µία 
σηµαντική ενέργεια και επιλογή µας. Γίνεται για 
λειτουργικούς σκοπούς, προστασίας των δοµικών 
στοιχείων ή αντικειµένων από την άµεση επαφή 
µε την περισσότερο ή λιγότερο φθοροποιό δράση 
του περιβάλλοντος, την υγρασία, την έντονη ηλιο-
φάνεια, τον παγετό, τους ατµοσφαιρικούς ρύπους. 
Γίνεται επίσης και για λόγους διακόσµησης και αισθη-
τικής, για να ενισχύσουµε την καλή µας διά θεση και 
αυτή των ανθρώπων που φιλοξενούµε σε αυτούς. 
Αφιερώνουµε λοιπόν στο χρώµα ολόκληρη δια-
κριτή ενότητα, η οποία ελπίζουµε να σας παρέχει 
χρήσιµη και ουσιαστική ενηµέρωση. 
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Η έξυπνη και   
οικονοµική λύση!
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&
ΧΡΩΜΑ

Πληροφορίες, συµβουλές και έξυπνες λύσεις  
για τη βαφή επιφανειών    

T
ricks

ips

H DUROSTICK, είναι µία σύγχρονη ελληνική βιοµηχανία 

που από το 1988 οπότε και δραστηριοποιείται στην 

ευρύτερη αγορά της δόµησης, παράγει προϊόντα - 

λύσεις για τον ενηµερωµένο επαγγελµατία και τον 

‘ανήσυχο’ ιδιώτη που ‘πιάνουν’ τα χέρια του.

Ό,τι αφορά την κατασκευή, την επισκευή, τη συντή-

ρηση, την ανακαίνιση και τη διακόσµηση, αποτελεί 

πεδίο ενεργούς δράσης για την DUROSTICK. 

Προσανατολίζει την παραγωγή της έτσι ώστε να διαθέ-
T
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&
τει απολύτως χρήσιµα προϊόντα, ικανά να καλύψουν 

κάθε εφαρµογή. 

Εξέχουσα θέση στην γκάµα των 350 και πλέον προ-

ϊόντων της, κατέχουν τα χρώµατα. 

Η DUROSTICK από ιδρύσεώς της, παράγει και διαθέτει 

ολοκληρωµένες σειρές προϊόντων για την προετοιµασία 

και τη βαφή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αλλά 

και προϊόντα για την προστασία, τη συντήρηση και τη 

διακόσµηση ξύλινων και µεταλλικών επιφανειών.

Στις επόµενες σελίδες του εντύπου που κρατάτε στα 

χέρια σας, επιτρέψτε µας να σας µεταφέρουµε στοι-

χεία από τη µακρόχρονη εµπειρία µας στον χώρο 

των χρωµάτων.

Πληροφορίες που έχουµε την πίστη ότι θα σας φανούν 

χρήσιµες και θα σας οδηγήσουν µε ασφάλεια σε ένα 

εξαιρετικής αισθητικής και αντοχής τελικό αποτέλεσµα.
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ΧΡΩΜΑ

Πριν τη βαφή
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Η DUROSTICK διαθέτει µία ξεχωριστή, πλήρη σειρά 
προϊόντων που αφορά τα οικοδοµικά χρώµατα 
εξωτερικών όψεων κτιρίων. Όσο σηµαντική είναι 
η επιλογή του χρώµατος, ανάλογα µε τη φύση 
και τη θέση της επιφάνειας, εξίσου σηµαντική, 
είναι και η προετοιµασία των υποστρωµάτων, 
πριν τη βαφή.

Προετοιµασία υποστρώµατος 
Οι επιφάνειες από µπετόν και µαρµαροσοβά πρέπει να 
είναι στεγνές, απαλλαγµένες από σαθρά σηµεία, σκόνες, 
λίπη, λάδια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ηµέρες 
από την κατασκευή τους.  
Για νέες επιφάνειες από µπετόν, φροντίζουµε να 
αφαιρέσουµε λάδια ξυλοτύπων (εάν υπάρχουν) µε 
βιοδιασπώµενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΟ. Στη συνέχεια, επαλείφουµε 2 επιστρώσεις 1mm 
µε τον αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER της 
DUROSTICK, σηµεία ακάλυπτου οπλισµού (εάν υπάρχουν). 
Αφού στεγνώσει, καλύπτουµε τα σηµεία µε επισκευαστικό 
κονίαµα DUROFIX ή µε θιξοτροπικό επισκευαστικό ταχείας 
πήξης DS-245 POWER MORTAR RAPID της DUROSTICK. 
Tέλος, ασταρώνουµε µε AΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ αραιωµένο 
µε THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit. 
Για νέες επιφάνειες από µαρµαροσοβά, τρίβουµε µε 
πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουµε µε ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 
100%, µικροµοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX ή AΣΤΑΡΙ 
∆ΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK.
Πρασινισµένες ή µαυρισµένες επιφάνειες, κα-
θώς και επιφάνειες µε µούχλα, αφού καθαριστούν 
µε DUROSTICK D-95 CLEANER, ξεπλυθούν επιµελώς 
και στεγνώσουν, ασταρώνονται µε AΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ή 
µικροµοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICΚ.
Για στοκάρισµα, εφαρµόζουµε STUCOFIX πολτό, 
STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR 
της DUROSTICK ή και συνδυασµό αυτών, ανάλογα µε τις 

Προετοιµασία εξωτερικών όψεων κτιρίων
Οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων είναι εκτεθειµένες στους ατµοσφαιρικούς 

ρύπους, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καιρικές συνθήκες γενικότερα.

ΧΡΩΜΑ

ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισµα επιθυ-
µούµε. Ακολουθεί αστάρωµα της τοιχοποιίας. 
Για ήδη βαµµένες σταθερές επιφάνειες, αρκούν 2 
επιστρώσεις µε χρώµα της επιλογής σας της DUROSTICK. 
Λερωµένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια, 
καθαρίζονται µε βιοδιασπώµενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN 
(για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται µε ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ-
ΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.
Ξεφλουδισµένες επιφάνειες, αφού αφαιρεθούν τα 
σαθρά σηµεία, ασταρώνονται µε ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% 
ή µικροµοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.
Έντονα ρηγµατωµένες επιφάνειες από µαρµα-
ροσοβά, σφραγίζονται µε ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ 
επιφάνειες από µπετόν µε επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
D-55 της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται. 
Ιδανικά, σε επιφάνειες µε έντονες συστολοδιαστολές, 
συνιστάται η εφαρµογή του εύκαµπτου, υδαταπωθητικού 
σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ή του εύκαµπτου, 
επισκευαστικού τσιµεντοκονιάµατος πολλαπλών χρήσεων 
MEGAFIX της DUROSTICK.
Για πλήρωση αρµών περιµετρικά σε κάσες πορ-
τών και παραθύρων, χρησιµοποιούµε εσωτερικά τον 
βαφόµενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελαστοµερές 
σφραγιστικό DUROFLEX-PU ή το πολλαπλών εφαρµογών 
σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER 32 αποχρώ-
σεων της DUROSTICK.
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Η DUROSTICK διαθέτει µία ξεχωριστή, πλήρη 
σειρά προϊόντων που αφορά τα οικοδοµικά 
χρώµατα εσωτερικών τοίχων και οροφών. Όσο 
σηµαντική είναι η επιλογή του χρώµατος, ανά-
λογα µε τη θέση και τη χρήση της επιφάνειας, 
εξίσου σηµαντική, είναι και η προετοιµασία των 
υποστρωµάτων, πριν τη βαφή.

Προετοιµασία υποστρώµατος 
Οι επιφάνειες από µπετόν και µαρµαροσοβά πρέπει να 
είναι στεγνές, απαλλαγµένες από σαθρά σηµεία, σκόνες, 
λίπη, λάδια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ηµέρες 
από την κατασκευή τους. 
Για νέες επιφάνειες από µαρµαροσοβά, τρίβου-
µε µε πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουµε µε A’ YΛΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ή ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή µικροµοριακό 
σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.
Πρασινισµένες ή µαυρισµένες επιφάνειες, καθώς 
και επιφάνειες µε µούχλα, αφού καθαριστούν µε 
DUROSTICK D-95 CLEANER, ξεπλυθούν επιµελώς και 
στεγνώσουν, ασταρώνονται µε AΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ ή 
µικροµοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICΚ.
Για στοκάρισµα, εφαρµόζουµε STUCOFIX πολτό, 
STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR 
της DUROSTICK ή και συνδυασµό αυτών, ανάλογα µε 
τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισµα 
επιθυµούµε. Ακολουθεί αστάρωµα της τοιχοποιίας. 
Για ήδη βαµµένες σταθερές επιφάνειες, αρκούν 2 
επιστρώσεις µε χρώµα της επιλογής σας της DUROSTICK. 
Λερωµένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια, 
καθαρίζονται µε βιοδιασπώµενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN 
(για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται µε ΑΣΤΑΡΙ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.
Ξεφλουδισµένες επιφάνειες, αφού αφαιρεθούν τα 
σαθρά σηµεία, ασταρώνονται µε ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% 

Προετοιµασία εσωτερικών τοιχοποιιών 
Οι εσωτερικές τοιχοποιίες και οροφές ‘προκρίνουν’ την επιλογή χρωµάτων 

ανθεκτικών, µε δυνατότητα εύκολου καθαρισµού, διατήρησης  
των αποχρώσεών τους και οµοιόµορφου αισθητικά αποτελέσµατος.

ή µικροµοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.
Έντονα ρηγµατωµένες επιφάνειες από µαρµα-
ροσοβά, σφραγίζονται µε ταχύπηκτο σοβά D-32, ή µε 
το εύκαµπτο κονίαµα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX 
της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται.
Για πλήρωση αρµών περιµετρικά σε κάσες πορ-
τών και παραθύρων, χρησιµοποιούµε εσωτερικά τον 
βαφόµενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή το πολλαπλών εφαρ-
µογών σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER 32 
αποχρώσεων της DUROSTICK.
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Συγκεντρώστε τα  
εργαλεία της δουλειάς
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Υπολογίστε την ποσότητα  
του χρώµατος  
που θα χρειαστείτε.
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Συµπερασµατικά λοιπόν...
è Θα πρέπει να παρασκευάζουµε ή να έχουµε στη 

διάθεσή µας έτοιµη ποσότητα χρώµατος ικανή για 
την ολοκλήρωση της βαφής του συνόλου µίας 
ενιαίας επιφάνειας, ώστε να αποφεύγουµε την πε-
ρίπτωση δηµιουργίας διχρωµιών ή µατίσεων σε 
αυτήν µετά το πέρας της εφαρµογής. 

 
è Η αναλογία αραίωσης του χρώµατος µε νερό ή 

διαλυτικό θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τις 
οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του 
χρώµατος. 
Σε διαφορετική περίπτωση επηρεάζονται αρνητικά 
ιδιότητες, όπως: η καλυπτικότητα, η πρόσφυση του 
χρώµατος και η απόχρωση. 
Αναφορικά µε την εφαρµογή χρώµατος σε εξωτε-
ρική επιφάνεια, για να αυξήσουµε την αντοχή των 
ευαίσθητων οργανικών χρωστικών στην έκθεσή 
τους στην UV ακτινοβολία, προτείνουµε η τελική 
εφαρµογή του χρώµατος να γίνεται χωρίς αραίω-
ση. Για την αποφυγή αποχρωµατισµών, ιδανικά, 
προτιµήστε για εξωτερική χρήση αποχρώσεις UV 
Resistant.

è Η βαφή µίας επιφάνειας περιλαµβάνει απαραίτητα 
την προεργασία που γίνεται στο υπόστρωµά της. 

 Η καλή κατάσταση του υποστρώµατος (σταθερό-
τητα, πρόσφυση, καθαριότητα, επιπεδότητα) απο-
τελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της 
εφαρµογής, επηρεάζει το τελικό αισθητικό αποτέ-
λεσµα και τη διατήρησή της στον χρόνο, µε τα ελά-
χιστα δυνατά προβλήµατα. 

è Αν το υπόστρωµα είναι ασταθές, το ίδιο ασταθή 
θα είναι και όποια επιπλέον στρώµατα εφαρµο-
γών (βαφής στην περίπτωσή µας) γίνουν πάνω σε 
αυτό. Η εφαρµογή θα κινδυνεύει κάθε στιγµή να 
πάθει ζηµιά και θα χρειασθεί τοπική ή ολική απο-
κατάσταση. 

è ροντίζουμε να δημιουργούμε πάντοτε σταθερά 
υποστρώµατα πριν την εφαρµογή βαφής σε αυτά. 

è Αφού έχουµε αποµακρύνει σαθρά σηµεία και 
σκόνη, παλαιές µη σταθερές βαφές, ή άλλα ξένα 
σώµατα, ασταρώνουµε µε ειδικά αστάρια, ώστε να 
δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να προχωρήσουµε στη βαφή της επιφάνειας. 
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Η προεργασία µίας επιφάνειας (υπόστρωµα βαφής) 
µε την εφαρµογή σε αυτήν κατάλληλου ασταριού 
διασφαλίζει: 
è Τη σταθερότητα του υποστρώµατος βαφής,
è Την αύξηση των ιδιοτήτων πρόσφυσης του υπο-

στρώµατος,
è Τη µείωση των ‘χεριών’’ τελι κής βαφής, 

è Το οµοιόµορφο αποτέλεσµα της τελικής επιφάνει-
ας, λόγω σταθερής απορροφητικότητας του υπο-
στρώµατος στο σύνολό του, 

è Την αποφυγή δηµιουργίας εξανθηµάτων (πεταλί-
δες) µετά το πέρας της εφαρµογής (εφαρµογή σε 
επιφάνειες από σοβά). 

Τα αστάρια ως προϊόντα ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες: 
•Αστάρια βάσης νερού •Αστάρια βάσης διαλύτη

Συνήθης πρακτική –στο µέτρο του δυνατού– είναι να χρησιµοποιούµε τα αστάρια βάσης νερού σε εξωτερι-
κές και εσωτερικές επιφάνειες και τα αστάρια βάσης διαλύτη σε εξωτερικές επιφάνειες (λόγω οσµής). Στην 
περίπτωση που χρειασθεί να τα εφαρµόσουµε εσωτερικά φροντίζουµε ώστε ο χώρος κατά τη διάρκεια της 
εφαρµογής και µέχρι το στέγνωµά του να αερίζεται επαρκώς. 

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Τα αστάρια της DUROSTICK
Αστάρια για επιφάνειες από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, µοριοσανίδες, ποροµπετόν, 
ξύλο, µέταλλο κ.ά. 
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∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα αστάρια  
και τα χρώµατα της DUROSTICK στο κανάλι µας στο YouTube
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ΧΡΩΜΑ

Όταν ανοίξουµε το δοχείο του χρώµατος για να βάψουµε, το 
χρώµα αποκτά πυκνότερη από την αρχική υφή, καθώς εξατµίζο-
νται οι διαλύτες που αυτό περιέχει στη σύνθεσή του.
•
κάνουµε ‘εργάσιµο’, να δουλεύεται σωστά και µε ευκολία, 
προσθέτουµε το κατάλληλο σε κάθε χρώµα διαλυτικό (σε υδατο-
διαλυτά χρώµατα προσθέτουµε νερό), σε αναλογία αραίωσης όχι 
µεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στις οδηγίες της συσκευα-
σίας του χρώµατος. 
•
χρώµα.
•
σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι πολύ υψηλές ή οι πολύ χαµηλές 

θερµοκρασίες επηρεάζουν την πυκνότητα του χρώµατος και µας 
ξεγελούν ως προς την κατάλληλη ποσότητα διαλυτικού που 
πρέπει να προστεθεί σε αυτό. 
•
εφαρµογής του. Η πυκνότητα θα πρέπει να διαφέρει, για παρά-
δειγµα, ανάλογα µε το αν το χρώµα θα εφαρµοσθεί µε πινέλο, 

• -
τικού ανοιχτό, γιατί ως πτητικό υλικό 
εξατµίζεται πολύ γρήγορα. 
•
υλικού, καθαρίζονται και τα εργαλεία 
εφαρµογής του.

∆ιαλύτες πλαστικών, ακρυλικών, εποξειδικών συστηµάτων 
& βερνικοχρωµάτων, ασταριών διαλύτου, βελατούρας διαλύτου κ.ά.

Επιλέξτε την απόχρωση που σας ταιριάζει...

1 2 3 4 5 6

Το χρώµα στον χώρο µπορεί να καθορίσει την αίσθη-
ση του σχήµατός του, του µεγέθους του, ακόµα και 
της διάθεσής µας. Η επιλογή του είναι σηµαντική και 
πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Παράγοντες που επη-
ρεάζουν την επιλογή του χρώµατος είναι τόσο η προ-
σωπικότητά µας όσο και ο χαρακτήρας που θέλουµε 
να δώσουµε στον χώρο.
Τα ψυχρά χρώµατα, οι αποχρώσεις του µπλε και του 
πράσινου, προσδίδουν ηρεµία. 
Τα θερµά χρώµατα, οι αποχρώσεις του κόκκινου και 
του κίτρινου, προσδίδουν ζεστασιά.
Όταν η επίπλωση χαρακτηρίζεται από ποικιλία χρω-
µάτων, καλό θα είναι να µην χρησιµοποιούνται πολ-
λά χρώµατα στους τοίχους. 

λλος ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής χρω-
µάτων είναι η φωτεινότητα του χώρου. Σε δωµάτια 
µε άπλετο φως, οι φωτεινές αποχρώσεις δείχνουν 
άτονες. Σε δωµάτια σχετικά σκοτεινά, οι ανοιχτές απο-
χρώσεις τα φωτίζουν. Επίσης, οι ανοιχτές αποχρώσεις 
κάνουν τον χώρο να φαίνεται µεγαλύτερος.

è   Αν θέλετε να ‘µεγαλώσετε’ έναν χώρο, επιλέξτε 
ανοιχτές αποχρώσεις (σχ. 1). 

è   Αν θέλετε να ‘µικρύνετε’ έναν χώρο, βάψτε αρκε-
τές από τις επιφάνειές του µε σκούρες αποχρώσεις 
(σχ. 2).

è    Για να ‘ψηλώσετε’ ένα ταβάνι βάψτε το λευκό (σχ. 2), 
ενώ για να το ‘χαµηλώσετε’, επιλέξτε µια σκούρα 
απόχρωση (σχ. 3).

è   Αν θέλετε να ‘φαρδύνετε’ ένα δωµάτιο, επιλέξτε 
ανοιχτές αποχρώσεις για τις µεγάλες πλευρές του 
και πιο σκούρες για τις µικρές (σχ. 4).

è   Αν τώρα, θέλετε να ‘στενέψετε’ ένα δωµάτιο, βάψ-
τε µε σκούρες αποχρώσεις τις µεγάλες πλευρές 
του και µε ανοιχτές τις µικρότερες (σχ. 5). Τα σκού-
ρα χρώµατα, εκτός από το ότι ‘µικραίνουν’ τον χώ-
ρο, τραβούν την προσοχή στην επιφάνεια όπου 
εφαρµόζονται. 

è   Αν θέλετε να ‘φέρετε’ έναν τοίχο πιο κοντά, βάψτε 
τον πιο σκούρο από τους υπόλοιπους (σχ. 6).



Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εµπειρία χρωµατίζοντας επιφάνειες.  
Συνδυάστε χρώµατα και αποχρώσεις.  
Περάστε τον χρόνο σας ευχάριστα και δηµιουργικά.  
Πειραµατιστείτε µε χρώµατα και συνδυασµούς  
στον δικό σας χώρο! Ταιριάξτε τα µε την επίπλωση, 
τα χαλιά και τις κουρτίνες.

Η εφαρµογή διατίθεται σε 
λογισµικό ANDROID & iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!  

•Χρωµατίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες 
•Επιλέξτε συνδυασµούς χρωµάτων  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας  
•∆είτε προϊόντα  
•Παρακολουθήστε videos εφαρµογών  
•Βρείτε σηµεία πώλησης χρωµάτων DUROSTICK  
•Επικοινωνήστε µε την DUROSTICK. 

Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 

Η εφαρµογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Κατεβάστε την εφαρµογή

w
w
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gr

https://www.durostick.gr/
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Eντοπίσαµε το πρόβληµα...

Βρήκαµε τη λύση!
∆ίνουµε λύσεις στα πιο συνηθισµένα προβλήµατα της οικοδοµής σας!

Είναι πολύ σηµαντικό πριν την εκκίνηση µίας εργασίας συντή-
ρησης ή επισκευής κάποιου δοµικού στοιχείου ή επιφάνειας 
να έχει γίνει σωστή αξιολόγηση των αιτιών που έχουν προκα-
λέσει τη ζηµιά ή φθορά και η κατά το δυνατόν αντιµετώπισή 
τους πριν ξεκινήσει η εφαρµογή. 

Η επιλογή των επισκευαστικών υλικών θα πρέπει να γίνει µε 
τρόπο ώστε αυτά να είναι συµβατά µε το υπόστρωµα στο οποίο 
θα τοποθετηθούν. Επιπλέον, να υπάρχει αξιολόγηση για τη ‘συ-
µπεριφορά‘ τους σε βάθος χρόνου, σε σχέση µε τις συνθήκες 
περιβάλλοντος και άλλους παράγοντες που επικρατούν στο ση-
µείο, χώρο της επισκευής/συντήρησης. 

Yποστρώµατα 
Η προετοιµασία της κάθε οικοδοµικής εφαρµογής, ιδιαίτερα δε 
σε ό,τι αφορά συντήρηση και επισκευή οικοδοµικών στοιχείων, 
η ύπαρξη ή η δηµιουργία κατάλληλων υποστρωµάτων επί 
των οποίων θα γίνει η εφαρµογή, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα 
για την επιτυχία της, αλλά και για τη διάρκειά της στον χρόνο 
(την ωφέλιµη ζωή της). 

Είτε λοιπόν εφαρµόζουµε κάποιο στεγανωτικό, σφραγιστικό, 
χρώµα ή οποιοδήποτε άλλο επισκευαστικό υλικό, θα πρέπει 
απαραίτητα να προετοιµάζουµε κατάλληλα την επιφάνεια ή το 
δοµικό στοιχείο επί του οποίου αυτό θα εφαρµοσθεί.
Η σωστή προετοιµασία πριν από την επισκευή ή συντήρηση 
ενός δοµικού στοιχείου συµπεριλαµβάνει: 
• ην απομάκρυνση όλων των σαθρών σημείων που πιθανόν 
υπάρχουν στην περιοχή εφαρµογής, σε όσο εύρος και βάθος 
χρειάζεται. 
• ον επιμελή καθαρισμό της περιοχής από ρύπους, σκόνη, λά-
δια ή ξένα σώµατα που πιθανόν υπάρχουν σε αυτήν. 
• ην επισκευή και εξομάλυνση της επιφάνειας με τα κατάλλη-
λα επισκευαστικά υλικά αν αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. σε 
περιπτώσεις βαφής της επιφάνειας). 
• η σταθεροποίηση, στο κατάλληλο βάθος, της επιφάνειας με 
ειδικά αστάρια ή άλλα υλικά τα οποία ενισχύουν τις ιδιότητες 
πρόσφυσης του υποστρώµατος που θα δεχθεί την εφαρµογή. 
• ην τήρηση των οδηγιών χρήσης των προϊόντων όσον αφο-
ρά τις θερµοκρασίες και τους χρόνους εφαρµογής, τη διαδικα-
σία παρασκευής τους, τις σωστές αναλογίες ανάµειξης µε νερό 
ή κάποιο άλλο υλικό, αν αυτό προβλέπεται.

Οι απαραίτητες ενέργειες που προηγούνται 
µίας οικοδοµικής εφαρµογής 



Eντοπίσαµε το πρόβληµα...
Eντοπίσαµε το πρόβληµα...

Βρήκαµε τη λύση!
∆ίνουµε λύσεις στα πιο συνηθισµένα προβλήµατα της οικοδοµής σας!
προβλήµατα της οικοδοµής σας!
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Προβλήµατα σε εξωτερική τοιχοποιία
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1.1
Έντονη υγρασία εµφανής µε µαυρίλες και αποσαθρωµένα σηµεία  
σε επίπεδο εδάφους, σε εξωτερικό τοίχο ισογείου

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• Αναπήδηση βροχής • Ανερχόμενη από το έδαφος υγρασία

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία και καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια σε όλο  
το εύρος και ύψος στο οποίο εµφανίζεται η ζηµιά.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή  
µε ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• Εάν υπάρχει ρωγμή στην ένωση τοιχίου δαπέδου, σφραγίζουμε με το ελαστομερές 
πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246), αφού προηγηθεί αστάρωµα µε 
PRIMER-PU (σελ. 260).
• Εφαρμόζουμε το εύκαμπτο τσιμεντοειδές DUROFLEX POWDER (σελ. 246) ή το εύκαµπτο, 
ινοπλισµένο, επαλειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα D-1 FLEX (σελ. 228), σε δύο στρώσεις µε 
διαφορά 2-3ών ωρών µεταξύ τους, ιδανικά σε ύψος 15-30cm από το έδαφος ή και περισσότερο, 
ανάλογα µε το εύρος της ζηµιάς. Σε κάθε περίπτωση, η στεγάνωση πρέπει να επεκταθεί 
τουλάχιστον 20-30cm παραπάνω από τα όρια της υφιστάµενης ζηµιάς. 
• ην επόμενη μέρα ασταρώνουμε τα επισκευασμένα σημεία και προχωρούμε στην επαναβαφή, 
µερική ή ολική, της επιφάνειας µε  ακρυλικό χρώµα υψηλών απαιτήσεων 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
(σελ. 277), µε υβριδικό πολυουρεθανικό-ακρυλικό χρώµα DUROPAINT-PU (σελ. 248), µε 
στεγανωτικό ελαστοµερές χρώµα D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236), µε χρώµα υψηλών 
απαιτήσεων AKΡΥΛΙΚΟ 100% (σελ. 270) ή µε το υψηλής αντοχής 100% ακρυλικό χρώµα για 
προστασία από µούχλα ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ (σελ. 277). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το πρόβληµα εντοπίζεται σε ανιούσα υγρασία, 
συµβουλευόµαστε και το ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΛΥΣΗ 1.10.

1.2 Τριχοειδείς ρωγµές σε εξωτερική τοιχοποιία από σοβά (≤ 0,6mm)

ΛΥΣΗ

• Εφόσον διαπιστωθεί η σταθερότητα της επιφάνειας, απομακρύνουμε τα τυχόν σαθρά σημεία  
και καθαρίζουµε καλά την επιφάνεια σε όλο το εύρος της.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή  
µε ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• Επαναβάφουμε την επιφάνεια, ιδανικά, με στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα D-80 
HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236) ή µε θερµοκεραµικό ενεργειακό χρώµα THERMOELASTIC 
COLOUR (σελ. 266) που καλύπτουν απόλυτα τις τριχοειδείς ρωγµές και δεν ευνοούν την 
επανεµφάνισή τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση όµως έντονης παρουσίας ρωγµών, πριν την εφαρµογή ασταριού 
και χρώµατος, προστατεύουµε την επιφάνεια µε την εφαρµογή του εύκαµπτου κονιάµατος 
στεγανοποίησης τοιχοποιίας WATERPROOF MORTAR (σελ. 269), για να σχηµατίσουµε  
µία αδιαπέραστη από την υγρασία ασπίδα προστασίας.

1.3 Τριχοειδείς και άλλες µεγαλύτερες ρωγµές σε εξωτερική τοιχοποιία από σοβά

ΛΥΣΗ Α’

• Εφόσον διαπιστωθεί η σταθερότητα της επιφάνειας, καθαρίζουμε καλά, απομακρύνουμε τα 
σαθρά σηµεία (εάν υπάρχουν) και ανοίγουµε αν χρειάζεται τις ρωγµές (όχι τις τριχοειδείς).
• ιαβρέχουμε τοπικά και επισκευάζουμε τις ρωγμές με χρήση ειδικών επισκευαστικών υλικών 
SUPER FLEX POWDER (σελ. 265) ή D-66 REPAIR (σελ. 235) ή για µεγαλύτερο εύρος 
ρηγµατωµένης επιφάνειας µε το εύκαµπτο κονίαµα πολλαπλών χρήσεων ΜΕGAFIX (σελ. 257).
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ΛΥΣΗ Α’

• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή µε 
ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• Επαναβάφουμε την επιφάνεια, ιδανικά, με στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα D-80 
HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236) ή µε θερµοκεραµικό ενεργειακό χρώµα THERMOELASTIC 
COLOUR (σελ. 266) που καλύπτουν απόλυτα τις τριχοειδείς ρωγµές και δεν ευνοούν την 
επανεµφάνισή τους.

ΛΥΣΗ Β’

Αν το εύρος και το πλήθος των ρωγµών είναι µεγάλο και έχει κουφώσει ο σοβάς, τότε: 
• Αφαιρούμε το σύνολο του ρηγματωμένου σοβά συμπεριλαμβανομένης και  
της βασικής του στρώσης.
• Απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία και καθαρίζουμε την επιφάνεια.
• ιαβρέχουμε με νερό ή σταθεροποιούμε την επιφάνεια με ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων 
D-20 (σελ. 230) ή µε DUROSTOP (σελ. 249), σε αναλογία αραίωσης µε νερό 1:1. 
• Επανασοβατίζουμε την επιφάνεια με τη χρήση των έτοιμων σοβάδων D-40 (σελ. 233)  
και D-41 (σελ. 233) ή µε τον υδαταπωθητικό σοβά µίας στρώσης D-42 ONE COAT (σελ. 233) 
και οπλίζουµε τη βασική στρώση µε το υαλόπλεγµα σοβάδων DS-1090 (σελ. 239). 
• Εφαρμόζουμε το εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX (σελ. 257) είτε τον 
εύκαµπτο, υδαταπωθητικό, τσιµεντοειδή σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC (σελ. 254), 
δηµιουργώντας έναν υδαταπωθητικό και εύκαµπτο µανδύα προστασίας γύρω από αυτή.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή  
µε ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• Επαναβάφουμε την επιφάνεια, ιδανικά, με στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα D-80 
HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236), µε θερµοκεραµικό ενεργειακό χρώµα THERMOELASTIC 
COLOUR (σελ. 266) ή µε το αυτοκαθαριζόµενο σιλικονούχο χρώµα για σοβά και µπετόν WALL 
PRO NANO PAINT (σελ. 268).

1.4 
Ρωγµές σε αρµούς µεταξύ κασωµάτων και σοβά τοιχοποιίας 
γύρω από κασώµατα (πορτών & παραθύρων)

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε με ειδική σπάτουλα αφαίρεσης σφραγιστικών τα παλιά και φθαρμένα ή 
κατεστραµµένα σφραγιστικά. 
• αθαρίζουμε καλά τον αρμό, απομακρύνοντας ξένα σώματα και σκόνες.
• Επισκευάζουμε τις ρωγμές με χρήση ειδικών επισκευαστικών υλικών SUPER FLEX POWDER 
(σελ. 265) ή D-66 REPAIR (σελ. 235).
• Εφαρμόζουμε στον αρμό το ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων 
DS POLYMER (σελ. 239) σε φύσιγγα, µε το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ 
βαρέως τύπου (σελ. 273). Eναλλακτικά, εσωτερικά, σφραγίζουµε µε σιλικονούχο βαφόµενο 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ (σελ. 271). Αν κρίνουµε απαραίτητο χρησιµοποιούµε χαρτοταινία στα όρια 
του αρµού για τη σαφή οριοθέτηση του σφραγιστικού, την οποία αφαιρούµε µετά την εφαρµογή.
• ετά από 0’ από την εφαρμογή του σφραγιστικού λειαίνουμε με βρεγμένο δάχτυλο  
ή σφουγγάρι.
• άφουμε με στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236).

1.5 Θρυµµατισµένος - αποσαθρωµένος σε σηµεία (επιφανειακά), τσιµεντοειδής σοβάς

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε όλα τα σαθρά σημεία, ξένα σώματα, σκόνες, λάδια κλπ.
• αθαρίζουμε καλά και διαβρέχουμε την επιφάνεια.
• Αν η αποσάθρωση του σοβά δεν έχει προχωρήσει σε βάθος (είναι επιφανειακή), επισκευάζουμε 
µε τον ταχύπηκτο σοβά D-32 (σελ. 232), ενισχυµένο µε βελτιωτική ρητίνη κονιαµάτων
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ΛΥΣΗ

D-20 (σελ. 230), ή µε το εύκαµπτο κονίαµα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX (σελ. 257).
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• άφουμε την επιφάνεια, ιδανικά, με το υβριδικό πολυουρεθανικό ακρυλικό χρώμα 
DUROPAINT-PU (σελ. 248), µε στεγανωτικό ελαστοµερές χρώµα D-80 HYDROSTOP ELASTIC 
(σελ. 236), µε χρώµα υψηλών απαιτήσεων AKΡΥΛΙΚΟ 100% (σελ. 270) ή µε το υψηλής αντοχής 
100% ακρυλικό χρώµα για προστασία από µούχλα ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ (σελ. 277).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις εκτεταµένης ζηµιάς επιφανειακά, συστήνεται η ολική προστασία 
της τοιχοποιίας από την εισχώρηση υγρασίας στον σοβά µελλοντικά, µε το εύκαµπτο κονίαµα 
στεγανοποίησης WATERPROOF MORTAR (σελ. 269), πριν το αστάρωµα και τη βαφή.

1.6
Εξωτερική τοιχοποιία µε φυσική φθορά λόγω παλαιότητας και προσβολής της 
από υγρασία

ΛΥΣΗ Α’

Ανάλογα µε το εύρος της φθοράς, το οποίο θα πρέπει να εκτιµηθεί όπως και η σταθερότητα της 
επιφάνειας, έχουµε στη διάθεσή µας µια σειρά από λύσεις:
• Επανασοβατίζουμε την επιφάνεια με το εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX 
(σελ. 257) είτε µε τον εύκαµπτο, υδαταπωθητικό, τσιµεντοειδή σοβά HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC (σελ. 254), δηµιουργώντας έναν µανδύα προστασίας γύρω από αυτή. 
• ροετοιμάζουμε με ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272) και επαναβάφουµε την επιφάνεια µε 
στεγανωτικό ελαστοµερές χρώµα D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236), µε θερµοκεραµικό 
ενεργειακό χρώµα THERMOELASTIC COLOUR (σελ. 266) ή µε υβριδικό πολυουρεθανικό-
ακρυλικό χρώµα DUROPAINT-PU (σελ. 248). 

ΛΥΣΗ Β’

• Εφαρμόζουμε σε όλη την επιφάνεια την πολυχρηστική πάστα dB BLOCK (σελ. 237)  
σε πάχος 2-3mm. 
• Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τελικό επίχρισμα έτοιμου προς χρήση παστώδους σοβά 
HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE (σελ. 254), ή HYDROSTOP SILICONE PLASTER 
(σελ. 255), ή του εύκαµπτου, υδαταπωθητικού, τσιµεντοειδούς σοβά HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC (σελ. 254) ή και βάφουµε µε το ελαστοµερές χρώµα D-80 HYDROSTOP ELASTIC 
(σελ. 236). Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουµε την επιφάνεια έναντι της υγρασίας, ηχορύπανσης, 
απώλειας θέρµανσης, ρηγµάτωσης και την αναβαθµίζουµε αισθητικά.

ΛΥΣΗ Γ’

Αξιολογούµε εάν υπάρχει θερµοµόνωση στους τοίχους και αν όχι, τότε, προχωρούµε στην 
πλήρη θερµοµόνωση, αλλά και αισθητική αναβάθµιση της επιφάνειας µε εφαρµογή σε αυτήν 
του ολοκληρωµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης ΤΗΕRMOSEAL (σελ. 178-179), 
πιστοποιηµένο κατά ETAG 004.

1.7
Μερική ή ολική αποσάθρωση σοβά εξωτερικού τοίχου µέχρι βάθους σοβά 
βασικής στρώσης

ΛΥΣΗ

Αν η ζηµιά στη σοβατισµένη επιφάνεια έχει προχωρήσει σε βάθος, στο επίπεδο του σοβά βασικής 
στρώσης ή και βαθύτερα, επισκευάζουµε µε τον υδαταπωθητικό σοβά µίας στρώσης D-42 ONE 
COAT (σελ. 233) που πιάνει τα κατάλληλα πάχη και επιπλέον αποδίδει τελική υφή συµβατή 
µε αυτήν του υπάρχοντος σοβά τελικής στρώσης της επιφάνειας. Η εφαρµογή του εύκαµπτου 
κονιάµατος στεγανοποίησης τοιχοποιίας WATERPROOF MORTAR (σελ. 269), πριν τη βαφή, 
δηµιουργεί µία αδιαπέραστη από την υγρασία ασπίδα προστασίας του επιχρίσµατος. Τέλος, 
προετοιµάζουµε µε ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272) και βάφουµε την επιφάνεια µε στεγανωτικό 
ελαστοµερές χρώµα D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236).



Οδηγός Eπισκευών & AνακαινίσεωνΟδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων114

1.8
Αποσάθρωση σοβά και σπασίµατα σε εξωτερικές γωνίες της τοιχοποιίας από σοβά 
ή σκυρόδεµα, σε γείσα µπαλκονιών, σε σκαλοπάτια, σε κολόνες ή δοκάρια που 
το σκυρόδεµα έχει αποκολληθεί και έχει εµφανισθεί ο σιδηρός οπλισµός κ.ά.

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε επιμελώς όλα τα σαθρά και αποκολλημένα σημεία και καθαρίζουμε  
καλά την επιφάνεια. 
• Αν έχει γίνει ορατός ο σιδηρός οπλισμός, της κολόνας ή του δοκαριού, αρχικά απομακρύνουμε 
τυχόν σκουριά με συρματόβουρτσα ή χρήση του RUST REMOVER (σελ. 6 ) και στη συνέχεια 
εφαρμόζουμε τον τσιμεντοειδή αναστολέα διάβρωσης οπλισμού RUST FREE POWDER  
(σελ. 6 ), αφού πρώτα διαβρέξουμε επιμελώς την επιφάνεια του σκυροδέματος.
• Ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς επιλέγουμε ένα από τα επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα  
D-55 (σελ. ) για πάχη έως , DS-245 POWER MORTAR RAPID (σελ. ) για πάχη έως 

, DUROFIX (σελ. ) ή DS-244 POWER MORTAR RESIN (σελ. 0) για πάχη έως 6 . 
Σε εκτεταμένες επιφάνειες οπλίζουμε με το υαλόπλεγμα σοβάδων DS-1090 (σελ. ).
• Ολοκληρώνουμε την επισκευή με το εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων  
ΜΕGAFIX (σελ. ). 
• ροετοιμάζουμε με ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. ) και βάφουμε την επιφάνεια, ιδανικά, με 
στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 6), με χρώμα υψηλών 
απαιτήσεων AKΡΥΛΙΚΟ 100% (σελ. 0) ή με το υψηλής αντοχής 00  ακρυλικό χρώμα για 
προστασία από μούχλα ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ (σελ. ).

1.9 Εµφάνιση µούχλας και βρωµιάς σε εξωτερική τοιχοποιία

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τη μούχλα με βούρτσα (στο μέτρο του δυνατού) και κατόπιν χρησιμοποιούμε 
το ειδικό σπρέι καθαρισμού μούχλας D-95 CLEANER (σελ. ). επλένουμε με άφθονο νερό 
και αφήνουμε να στεγνώσει καλά η επιφάνεια.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. ) ή  
με ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. ).
• άφουμε την επιφάνεια με χρώμα της επιλογής μας, όπως το υβριδικό πολυουρεθανι κό
ακρυλικό χρώμα DUROPAINT-PU (σελ. ), το χρώμα υψηλών απαιτήσεων 10 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ (σελ. ), το ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σελ. 0) ή το υψηλής αντοχής 00  ακρυλικό 
χρώμα για προστασία από μούχλα ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ (σελ. ).  

1.10 Εµφάνιση υγρασίας σε τοιχοποιία λόγω ανιούσας υγρασίας 

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

• Στάθμη υδροφόρου ορίζοντα 
• Ελλιπής στεγάνωση κατά τη φάση θεμελίωσης ή σκυροδέτησης

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε σαθρά σημεία (εφόσον υπάρχουν) και καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια. 
Εάν παρατηρήσουμε ότι η υγρασία έχει προσβάλλει και τον σοβά (βασική ή και τελική στρώση) 
απομακρύνουμε μέχρι να βρούμε σταθερό και υγιές υπόστρωμα. 
• Εφαρμόζουμε το HYDROSTOP WALL (σελ. 6) με τη μέθοδο των διατρημάτων ή του 
εμποτισμού (σελ. 6 ), ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.
• Στη συνέχεια, επισκευάζουμε τις στρώσεις σοβά είτε με D-32 (σελ. ) είτε με D-40 (σελ. ) 
ως ‘πεταχτό’ και D-42 ONE COAT (σελ. ), ανάλογα με το πάχος εφαρμογής της επισκευής, 
ενισχυμένα με βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων D-20 (σελ. 0).  
• Ασταρώνουμε και βάφουμε όπως στην προηγούμενη λύση.

ροβλήματα σε εξωτερική τοιχοποιία

Η έξυπνη λύση στην ανερχόµενη υγρασία!
HYDROSTOP Wall

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυµα  

µε µεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Προστατεύει   

έναντι της ανερχόµενης υγρασίας µε την τεχνική  

της έγχυσης του υλικού σε τοιχοποιίες.

Βασικά πλεονεκτήµατα
u∆εν διαβρώνει τον οπλισµό του σκυροδέµατος

uΥψηλή υδροφοβία των δοµικών στοιχείων

u∆εν εµποδίζεται η διαπνοή µετά την εφαρµογή

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.durostick.gr
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u∆εν εµποδίζεται η διαπνοή µετά την εφαρµογή

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.durostick.gr

https://www.durostick.gr/
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Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυµα, µε µεγάλη 
διεισδυτική ικανότητα. Προστατεύει έναντι της ανερχό-
µενης υγρασίας µε την τεχνική της έγχυσης του υλικού 
σε τοιχοποιίες.

Το HYDROSTOP WALL χρησιµοποιείται για τη δηµι-
ουργία υδρόφοβου οριζόντιου φράγµατος έναντι της 
ανερχόµενης υγρασίας, σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από 
σκυρόδεµα, µε τη µέθοδο των διατρηµάτων. Εφαρµό-
ζεται και σε περιπτώσεις υγρασίας της τοιχοποιίας µε τη 
µέθοδο του εµποτισµού.

Προετοιµασία επιφάνειας
Εφαρµόζεται µε τη µέθοδο των διατρηµάτων (οπών) µε 
έγχυση του υλικού χωρίς πίεση ή µε πίεση. Ανάλογα µε 
τη σύσταση και την απορροφητικότητα της τοιχοδοµής 
καθορίζονται οι αποστάσεις και τα σηµεία που θα δια-
νοιχτούν τα διατρήµατα (οπές).
1. Xωρίς πίεση: Στην τοιχοποιία ανοίγονται διατρή-
µατα διαµέτρου 16mm, σε απόσταση 15-20cm µεταξύ 
τους και υπό γωνία 30°- 45°. Τα διατρήµατα ανοίγονται σε 
δύο επίπεδα (ένα πάνω-ένα κάτω) και σε βάθος έως 5cm 
µικρότερο από το συνολικό πάχος της τοιχοδοµής. Μία 
επάλειψη της τοιχοδοµής και στις δύο πλευρές µε D-1 
(σελ. 228), ‘εµποδίζει’ τη διαρροή του HYDROSTOP 
WALL. Ακολουθεί καθαρισµός των διατρηµάτων µε 
πεπιεσµένο αέρα. 
Η έγχυση του υλικού γίνεται µέχρι κορεσµού της τοιχο-
ποιίας µε φυσική ροή.

2. Με πίεση: Η µέθοδος αυτή συνιστάται για τοιχοποιίες 
που είναι σε µεγάλο βαθµό ή πλήρως εµποτισµένες µε 
νερό. Ανοίγονται διατρήµατα διαµέτρου 12-18mm, σε 
απόσταση 10-18cm µεταξύ τους, οριζόντια ή υπό γωνία 
30°. Σε τοιχοποιίες χαµηλής απορροφητικότητας διανοί-
γονται διατρήµατα σε δύο επίπεδα. Η εφαρµογή γίνεται 
µε χρήση συσκευής ενέσεων, µέχρι διαρροής του υλικού 
από την επιφάνεια του τοίχου.  
Και στις δύο περιπτώσεις (µετά την εφαρµογή του 
HYDROSTOP WALL) τα διατρήµατα (οπές) αφήνονται για 

Υγρασία 
σε εξωτερική 
τοιχοποιία

Υγρασία 
σε εσωτερική 
τοιχοποιία

...και για την ανερχόµενη υγρασία
 η  DUROSTICK έχει ΛΥΣΕΙΣ! 

Στην περιοχή των διατρηµάτων,  εφαρ-
µόστε και στις δύο πλευρές της τοιχοδο-
µής D-1, ‘εµποδίζοντας’ τη διαρροή του 
HYDROSTOP WALL.

DUROSTICK D-1
EΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΙΧΙΩΝ,  
∆ΑΠΕ∆ΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ
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τουλάχιστον 24 ώρες και στη συνέχεια σφραγίζονται µε 
ταχύπηκτο επισκευαστικό D-11 SUPER FAST (σελ. 229) 
ή DS-247 (σελ. 241) της DUROSTICK.

3. Εµποτισµός: Η τοιχοποιία πρέπει να είναι απαλ-
λαγµένη από σαθρά σηµεία και σκόνες. Εφαρµόζεται 
χωρίς αραίωση µέχρι κορεσµού, σε τουλάχιστον 3 
επάλληλες επιστρώσεις. Η κάθε επίστρωση ακολουθεί 
όσο η προηγούµενη παραµένει ακόµη νωπή (νωπό σε 
νωπό). Σε περιπτώσεις ύπαρξης υδροστατικής πίεσης 
το HYDROSTOP WALL λειτουργεί σαν αστάρι (διπλή 
επάλειψη), προκειµένου να ακολουθήσει η εφαρµο-
γή του στεγανωτικού κονιάµατος D-1 (σελ. 228) της 
DUROSTICK.

θο οι
εφαρμογής

Τι είναι η ανερχόµενη υγρασία;

Η ανερχόµενη υγρασία αποτελεί µία από τις 
µεγαλύτερες προκλήσεις σε υφιστάµενες κα-
τασκευές. Χρήζει ειδικής αντιµετώπισης, καθώς 
ξεκινά από το έδαφος και επεκτείνεται έως την 
τοιχοποιία (εµποτίζει το δοµικό στοιχείο). 
 Η εµφάνισή της σε κατοικήσιµους χώρους δηµιουργεί 
φθορές και προβλήµατα, εσωτερικά και εξωτερικά. 
 Εσωτερικά: δηµιουργία αντιαισθητικής εικόνας 
(ίχνη αλάτων, φούσκωµα χρώµατος έως και αποσά-
θρωση επιχρισµάτων), αλλά και ανάπτυξη µούχλας 
και δυσάρεστες οσµές. 
Εξωτερικά: αλλοίωση των υλικών και ειδικότερα 
αποσάθρωση των επιχρισµάτων, ενανθράκωση του 
σκυροδέµατος και πιθανή οξείδωση του οπλισµού του. 

D-11 
SUPER FAST

TAXYΠΗΚΤΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ- 
ΚΟΝΙΑΜΑ

DS-247
TAXYΠΗΚΤΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ME
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ
∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ

Σφράγιση διατρηµάτων µε
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ
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Προβλήµατα σε εσωτερική τοιχοποιία

2.2

2.4

2.3

2.5

2.6

2.12.7
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2.1 
Εµφάνιση µούχλας και µαύρων στιγµάτων σε εσωτερική τοιχοποιία συνήθως στα 
χαµηλότερα ή υψηλότερα σηµεία της

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τη μούχλα με βούρτσα (στο μέτρο του δυνατού) και κατόπιν χρησιμοποιούμε 
το ειδικό σπρέι καθαρισµού µούχλας D-95 CLEANER (σελ. 237). Ξεπλένουµε µε άφθονο νερό 
και αφήνουµε να στεγνώσει καλά η επιφάνεια.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή µε 
ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• άφουμε την επιφάνεια με χρώμα της επιλογής μας, όπως το ακρυλικό χρώμα για προστασία 
από µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275) ή το χρώµα υψηλών απαιτήσεων 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σελ. 270).

2.2 Αποσάθρωση σοβά (σε µικρό ή µεγαλύτερο εύρος) εσωτερικής τοιχοποιίας

ΛΥΣΗ

• ροσπαθούμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα. 
• Απομακρύνουμε, αν χρειασθεί, όλο τον σοβά στην περιοχή του προβλήματος. Στην περίπτωση 
αυτή θα προηγηθεί στρώση ‘πεταχτού’ µε σοβά βασικής στρώσης D-40 (σελ. 233). 
• Επανασοβατίζουμε την επιφάνεια με τον υδατοαπωθητικό σοβά μίας στρώσης D-42 ONE 
COAT (σελ. 233) που πιάνει τα κατάλληλα πάχη και επιπλέον αποδίδει τελική υφή συµβατή µε 
αυτήν του υπάρχοντος σοβά τελικής στρώσης της επιφάνειας. 
• Αν επιθυμούμε, έπειτα, να δώσουμε λεία υφή στην τοιχοποιία, μπορούμε να εφαρμόσουμε 
τον στόκο σπατουλαρίσµατος POWDER COAT (σελ. 259) ή για απόλυτα λεία επιφάνεια, τον 
υπέρλεπτο στόκο σπατουλαρίσµατος STUCOFIX-P (σελ. 264). 
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή µε 
ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• άφουμε με χρώμα υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής, όπως είναι το πλαστικό χρώμα 
πολυτελείας SUPER (σελ. 264) ή το οικολογικό χρώµα υψηλής ποιότητας SUPER ECO (σελ. 264).

2.3
Εµφάνιση υγρασίας, υγρών στιγµάτων και µούχλας στο εσωτερικό µέρος 
εξωτερικής τοιχοποιίας (συνήθως εµφανίζονται στα χαµηλότερα ή υψηλότερα 
σηµεία της τοιχοποιίας)

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

• γροποιήσεις της εσωτερικής υγρασίας του χώρου (συμπύκνωση υδρατμών) 
• Eισροή υγρασίας διαμέσου του τοίχου ή της πλάκας 

ΛΥΣΗ Α’

• Αφού εντοπίσουμε την αιτία και προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, καθαρίζουμε επιμελώς 
την περιοχή µε το ειδικό σπρέι καθαρισµού µούχλας D-95 CLEANER (σελ. 237). Ξεπλένουµε µε 
άφθονο νερό και αφήνουµε να στεγνώσει καλά η επιφάνεια.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή µε 
ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• ροχωρούμε στη βαφή της επιφάνειας, ιδανικά, με το ακρυλικό χρώμα για προστασία από 
µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275).
• ροντίζουμε ο χώρος να αερίζεται σωστά, ώστε να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις των 
υδρατµών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, έχουµε την επιλογή τοποθέτησης στον χώρο συλλέκτη 
υγρασίας WATERTRAP (σελ. 269) ή αφυγραντήρα.

ΛΥΣΗ Β’

Σε περίπτωση ριζικής αντιµετώπισης του προβλήµατος σε συνδυασµό µε την προτεινόµενη  
ΛΥΣΗ Α΄, συστήνεται η εφαρµογή στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας του συστήµατος 
εξωτερικής θερµοµόνωσης TΗΕRMOSEAL (σελ. 178-179), το οποίο έχει πιστοποιηθεί βάσει του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ETAG 004. 

2.2

2.4

2.3

2.5

2.6

2.12.7
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Προβλήµατα σε εσωτερική τοιχοποιία

ΛΥΣΗ Β΄

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε θερµική θωράκιση της τοιχοποιίας (άρα εκµηδενισµό του 
φαινόµενου συµπύκνωσης υδρατµών εσωτερικά), στεγάνωση, λόγω της υδαταπωθητικότητας 
των τελικών επιχρισµάτων του συστήµατος TΗΕRMOSEAL (άρα εκµηδενισµό της πιθανότητας 
εισροής υγρασίας διαµέσου του τοίχου), αλλά και ολική αισθητική αναβάθµιση εξωτερικά.

ΛΥΣΗ Γ΄

Στην περίπτωση που δεν µπορούµε να προβούµε στη ΛΥΣΗ Β΄ για διάφορους λόγους (αδυναµία 
επέµβασης στην εξωτερική τοιχοποιία, αρχιτεκτονικοί περιορισµοί, αδυναµία προσθήκης πάχους 
υλικών στην εξωτερική πλευρά κλπ.) προτείνονται εσωτερικά της τοιχοποιίας τα εξής: 
• αθαρίζουμε επιμελώς την περιοχή με το ειδικό σπρέι καθαρισμού μούχλας D-95 CLEANER 
(σελ. 237). Ξεπλένουµε µε άφθονο νερό και αφήνουµε να στεγνώσει καλά η επιφάνεια.
• Εφαρμόζουμε την πολυχρηστική πάστα dB BLOCK (σελ. 237) σε πάχος 2-3mm.
• Εφαρμόζουμε στόκο σπατουλαρίσματος σε πάστα STUCOFIX ELASTIC PUTTY (σελ. 264).
• άφουμε με οικολογικό πλαστικό χρώμα SUPER ECO (σελ. 264) ή µε ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275). 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε, µε µικρό πάχος εφαρµογής, ηχοµόνωση, θερµοµόνωση, 
στεγάνωση, αντιρηγµατική προστασία, αλλά και αισθητική αναβάθµιση εσωτερικά.

2.4 Σπασίµατα σε εσωτερικές γωνίες της τοιχοποιίας από σοβά

ΛΥΣΗ

• Απαμακρύνουμε επιμελώς όλα τα σαθρά και αποκολλημένα σημεία και καθαρίζουμε  
καλά την επιφάνεια. 
• Επισκευάζουμε με τον ταχύπηκτο σοβά D-32 (σελ. 232), ενισχυµένο µε ακρυλικό γαλάκτωµα 
κονιαµάτων D-20 (σελ. 230).
• Αν επιθυμούμε, έπειτα, να δώσουμε λεία υφή στην τοιχοποιία, μπορούμε να εφαρμόσουμε 
τον στόκο σπατουλαρίσµατος POWDER COAT (σελ. 259) ή για απόλυτα λεία επιφάνεια, τον 
υπέρλεπτο στόκο σπατουλαρίσµατος STUCOFIX-P (σελ. 264).
• Ασταρώνουμε με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) και βάφουµε µε πλαστικό 
χρώµα πολυ τελείας SUPER (σελ. 264) ή µε πλαστικό χρώµα υψηλής αντοχής EXTRA (σελ. 252).

2.5 Ρηγµάτωση εσωτερικής τοιχοποιίας στο σηµείο ένωσής της µε κολόνα ή δοκάρι

ΛΥΣΗ

•  Απομακρύνουμε με επιμέλεια τα σαθρά σημεία σε όλη την έκταση της ζημιάς.
• ροχωρούμε σε διάνοιξη της ρωγμής και καθαρισμό της (εφόσον δεν είναι τριχοειδής). 
Εφόσον δεν διαπιστωθεί αποκόλληση τούβλων, αναλόγα με την έκταση της ζημιάς, επισκευά
ζουμε την εσωτερική τοιχοποιία ως εξής   
• Σε εκτεταμένες ζημιές (σε βάθος και μέγεθος επιφάνειας προβλήματος), όπου έχει  
αποκαλυφθεί και το δοµικό στοιχείο, αρχικά σταθεροποιούµε το υπόστρωµα (τούβλο, 
σκυρόδεµα, άλλο) µε ακρυλικό γαλάκτωµα κονιαµάτων D-20 (σελ. 230) σε αναλογία αραίωσης 
με νερό . Εναλλακτικά, εφαρμόζουμε μία στρώση ‘πεταχτού’ σοβά με σοβά βασικής στρώσης 
D-40 (σελ. 233).
• Στη συνέχεια, επισκευάζουμε τη βασική στρώση σοβά με εφαρμογή του D-40 (σελ. 233), 
ενισχύοντάς τον µε ακρυλικό γαλάκτωµα κονιαµάτων D-20 (σελ. 230) και εγκιβωτισµό 
υαλοπλέγµατος σοβάδων DS-1090 (σελ. 239). Ως τελική στρώση σοβά προτείνεται η εφαρµογή 
του εύκαµπτου, επισκευαστικού σοβά τελικής στρώσης MEGAFIX (σελ. 257).
• Αν επιθυμούμε, έπειτα, να δώσουμε λεία υφή στην τοιχοποιία, μπορούμε να εφαρμόσουμε 
τον στόκο σπατουλαρίσµατος POWDER COAT (σελ. 259) ή για απόλυτα λεία επιφάνεια, τον 
υπέρλεπτο στόκο σπατουλαρίσµατος STUCOFIX-P (σελ. 264), ενισχυµένα σε κάθε περίπτωση 
µε ακρυλικό γαλάκτωµα κονιαµάτων D-20 (σελ. 230).
• Ασταρώνουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή µε 
ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
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ΛΥΣΗ
• άφουμε την επιφάνεια με χρώμα της επιλογής μας, όπως το ακρυλικό χρώμα για προστασία 
από µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275), µε πλαστικό χρώµα υψηλής 
αντοχής EXTRA (σελ. 252) ή µε οικολογικό πλαστικό χρώµα SUPER ECO (σελ. 264).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Σε ζημιές περιορισμένης έκτασης και βάθους, όπου έχει επηρεαστεί µόνο η τελική στρώση 
σοβά, προτείνεται η εφαρµογή του εύκαµπτου, επισκευαστικού κονιάµατος πολλαπλών 
χρήσεων MEGAFIX (σελ. 257) και στη συνέχεια τα επόµενα βήµατα (στοκάρισµα - εάν είναι 
επιθυµητό, αστάρωµα, βάψιµο), όπως περιγράφηκαν παραπάνω.
• Σε περιπτώσεις μικρών επιφανειακών ρωγμών, προτείνεται η εφαρμογή του τσιμεντοειδούς 
σφραγιστικού (για ρωγµές 1-15mm) SUPER FLEX POWDER (σελ. 265). Για τριχοειδείς ρωγµές και 
οπές χρησιµοποιούµε τον ελαφροβαρή, επισκευαστικό ακρυλικό στόκο ΑΦΡΟΣΤΟΚΟ (σελ. 272). 
Ακολουθούν τα επόµενα βήµατα (αστάρωµα, βάψιµο), όπως περιγράφηκαν παραπάνω.

2.6 
Κακή χύτευση σκυροδέµατος σε κολόνα - δοκάρι - τοιχίο που έχει 
ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µετά το ξεκαλούπωµα κενών και ‘φωλιών’ 
και σε κάποιες περιπτώσεις εµφάνιση του σιδηρού οπλισµού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε διαπίστωση ανάλογου προβλήµατος και σε περίπτωση που αυτό βρίσκεται σε δοµικό στοιχείο 
του φέροντος οργανισµού του κτιρίου (κολόνες, δοκάρια ή και σε πλάκα), είναι απολύτως 
σκόπιµο να ζητήσουµε τη γνώµη µηχανικού.
Η λήψη δείγµατος από τον φέροντα οργανισµό του κτιρίου (καρότο) πιθανόν να είναι απαραίτητη, 
ώστε να µας δώσει σαφέστερη εικόνα για τη στατικότητα του δοµικού στοιχείου. 
Ο λόγος που πρέπει κάποιος να µπαίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι, µεταξύ άλλων, ότι το 
πρόβληµα που οπτικά εντοπίσαµε µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλα σηµεία του δοµικού 
στοιχείου και πιθανόν να σχετίζεται µε: 
1. Εκτός προδιαγραφών ρευστότητα του σκυροδέµατος κατά τη χύτευσή του, 
2. Κακή δόνησή του ή άλλη αιτία. 
Αφού γίνουν αυτές οι ενέργειες και διασφαλισθεί η στατικότητα του στοιχείου, προχωράµε στην 
επισκευή του.

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουµε µε επιµέλεια τα σαθρά σηµεία σε όλη την έκταση της ζηµιάς.
• αθαρίζουμε και διαβρέχουμε ελαφρά για να αυξήσουμε την πρόσφυση της  
προς επισκευή επιφάνειας.
• Ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς επιλέγουμε ένα από τα επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα  
D-55 (σελ. 234) για πάχη έως 2cm, DS-245 POWER MORTAR RAPID (σελ. 241) ή  
DS-247 (σελ. 241)  για πάχη έως 4cm, DUROFIX (σελ. 245) ή DS-244 POWER MORTAR 
RESIN (σελ. 240) για πάχη έως 6cm.

2.7 Εµφάνιση υγρασίας σε τοιχοποιία λόγω ανιούσας υγρασίας

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

• Στάθμη υδροφόρου ορίζοντα
• Ελλιπής στεγάνωση κατά τη φάση θεμελίωσης ή σκυροδέτησης

ΛΥΣΗ

Για την αντιµετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας, ακολουθούµε όσα αναφέρθηκαν και στο 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 1.10. Έπειτα:
• Αν επιθυμούμε να δώσουμε λεία υφή στην τοιχοποιία, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον στόκο 
σπατουλαρίσµατος POWDER COAT (σελ. 259) ή για απόλυτα λεία επιφάνεια, τον υπέρλεπτο 
στόκο σπατουλαρίσµατος STUCOFIX-P (σελ. 264).
• Ασταρώνουμε με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) και βάφουµε µε χρώµα της 
επιλογής µας, όπως είναι το 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ (σελ. 277) ή το ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σελ. 270).
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Προβλήµατα στο µπάνιο
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3.2

3.33.1

3.7

3.6

3.5

3.4

3.23.1 3.3 3.7

3.1 Αποσάθρωση αρµόστοκων σε επένδυση µε πλακίδια

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

Πιθανόν η εισχώρηση υγρασίας και ρύπων λόγω µη αδιαβροχοποίησης των αρµών, να έχει 
οδηγήσει στη ρηγµάτωση και αποσάθρωσή τους

ΛΥΣΗ

• Αφαιρούμε με την ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (σελ. 276) τους παλαιούς αρµόστοκους. 
• αθαρίζουμε επιμελώς την περιοχή των αρμών. Για την περίπτωση που έχει εισχωρήσει 
υγρασία στα υποστρώµατα της επένδυσης, αφήνουµε κάποιο χρονικό διάστηµα (µερικές µέρες), 
ώστε αυτή να εκτονωθεί στην ατµόσφαιρα. 
• Eπαναρμολογούμε την επιφάνεια με  
ΕΥΚΑΜΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ (σελ. 274),  
εποξειδικό αρµόστοκο DUROPOXY (σελ. 248), αρµόστοκο ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η Λεπτόκοκκο  
(1-10mm) (σελ. 271) ή αρµόστοκο ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η Υπέρλεπτο (0-3mm) (σελ. 271).  
Στην περίπτωση των τσιµεντοειδών αρµόστοκων αδιαβροχοποιούµε τους αρµούς  
µε D-16 HYDROSTOP (σελ. 229).

3.2 Αποκολληµένα, ρηγµατωµένα ή κατεστραµµένα πλακίδια

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

Ένα ή περισσότερα πλακίδια δαπέδου ή τοίχου είναι δυνατόν να αποκολληθεί, να ραγίσει ή να 
καταστραφεί, λόγω εισχώρησης υγρασίας στο υπόστρωµα, αστοχίας συγκολλητικού υλικού, 
κραδασµών, δονήσεων, ή άλλη µηχανική καταπόνηση, σεισµό ή άλλη αιτία

ΛΥΣΗ

• Αφαιρούμε με προσοχή το αποκολλημένο πλακίδιο α και εάν πρόκειται να 
επανατοποθετήσουµε το συγκεκριµένο πλακίδιο, βεβαιωνόµαστε ότι έχει αποµακρυνθεί ο 
αρµόστοκος γύρω από αυτό και τα υπολείµµατα της παλιάς κόλλας από την κάτω πλευρά του, 
αλλά και από το υπόστρωµα. Σε αυτή τη διαδικασία µπορεί να βοηθήσει η ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ 
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (σελ. 276). Αφήνουµε λίγο χρόνο (κατά περίπτωση) να εκτονωθεί η υγρασία που 
πιθανόν υπάρχει στο υπόστρωµα. 
• Επικολλούμε τα αποκολλημένα πλακίδια (ή καινούργια που έχουμε) με εύκαμπτη, τσιμεντοειδή 
κόλλα πλακιδίων υψηλών προδιαγραφών, GOLD (σελ. 253). Εναλλακτικά και εφόσον δεν 
έχουµε καταφέρει να αποµακρύνουµε εντελώς τα υπολείµµατα της παλιάς κόλλας, επικολλούµε 
µε ρευστή αδιάβροχη κόλλα πλακιδίων No37 (σελ. 275).
• Eπαναρμολογούμε την επιφάνεια και αδιαβροχοποιούμε όπως και στην προηγούμενη λύση. 

3.3
Αστοχία σφράγισης ειδών υγιεινής και εµφανών υδραυλικών 
(π.χ. σιφόνια) στην επαφή τους µε την επένδυση και παρουσία µούχλας 
στην επιφάνεια ή και στη µάζα του σφραγιστικού

ΛΥΣΗ

• Αφαιρούμε με προσοχή το παλαιό σφραγιστικό. 
• αθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες που αυτό ήταν τοποθετημένο και τις αφήνουμε να στεγνώσουν. 
• Στη συνέχεια, σφραγίζουμε εκ νέου με υλικό της επιλογής μας που μπορεί να είναι η ανθεκτική 
στη µούχλα ΣΙΛΙΚΟΝΗ (σελ. 277). Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρµογή του ελαστοµερούς 
σφραγιστικού και συγκολλητικού νέας γενιάς DS POLYMER 32 αποχρώσεων (σελ. 239).

3.4 Εµφάνιση µούχλας και µαύρων στιγµάτων στο ταβάνι του µπάνιου ή της κουζίνας

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

Συνήθως προέρχεται από επικάθιση υγρασίας και υδρατµών που βρίσκονται στον χώρο και τη 
µη ύπαρξη ικανοποιητικού εξαερισµού του
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ΛΥΣΗ

• αθαρίζουμε επιμελώς την περιοχή για την εξόντωση των μυκήτων και των μικροοργανισμών 
µε το σπρέι καθαρισµού µούχλας D-95 CLEANER (σελ. 237), ξεπλένουµε καλά και αφήνουµε 
να στεγνώσει.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227).
• άφουμε την επιφάνεια με χρώμα της επιλογής μας, όπως το ακρυλικό χρώμα για προστασία 
από µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275).

Στην περίπτωση που το επίπεδο επάνω από το ταβάνι του µπάνιου /κουζίνας 
αποτελεί εξωτερικό χώρο (π.χ. ταράτσα), πιθανόν το πρόβληµα να οφείλεται στην ελλιπή 
θερµοµόνωση και υγροµόνωση εξωτερικά.
Αν επιλέξουµε να στεγανοποιήσουµε και να µονώσουµε ταυτόχρονα, εφαρµόζουµε το σύστηµα 
θερµοστεγάνωσης ταράτσας COOL ROOF (σελ. 190-191) (εάν είναι εφικτό) ή το ελαφροβαρές 
σύστηµα θερµοστεγάνωσης ταράτσας COOL ROOF LIGHT (σελ. 190-191).
Αν επιλέξουµε να στεγανοποιήσουµε εξωτερικά (σχετικό ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 4.1).

3.5 
Ξεφλούδισµα και αποσάθρωση χρώµατος, καθώς και εµφάνιση λεκέδων 
υγρασίας στις βαµµένες επιφάνειες (οροφή ή και τοίχος) του µπάνιου

ΛΥΣΗ

• ε χρήση στοκαδόρου ή φαρδιάς σπάτουλας απομακρύνουμε το απολεπισμένο χρώμα  
και τα σαθρά σηµεία. 
• Απομακρύνουμε σκόνη και ξένα σώματα από την επιφάνεια. 
• Σπατουλάρουμε (εάν χρειάζεται) με τον καλυπτικό στόκο POWDER COAT (σελ. 259).
• Ασταρώνουμε την επιφάνεια και βελτιώνουμε τις ιδιότητες πρόσφυσής της με τον μικρομοριακό 
σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227).
• άφουμε την επιφάνεια με χρώμα της επιλογής μας, όπως το ακρυλικό χρώμα για προστασία 
από µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275).

3.6 
Επιδιόρθωση ζηµιών σε επιφάνειες που έχουν προκληθεί από διαρροή εµφανών 
υδραυλικών στοιχείων (βρύσες, καζανάκια, σωλήνες κλπ.)

ΛΥΣΗ

• Αποκαθιστούμε τη βλάβη των υδραυλικών στοιχείων, με τη βοήθεια υδραυλικού.
• αθαρίζουμε καλά γύρω από την επιδιορθωμένη περιοχή. 
• Απομακρύνουμε σαθρά σημεία ή μούχλα που πιθανόν έχουν παραμείνει στην περιοχή 
και εφαρµόζουµε τo ειδικό για την αποµάκρυνση των µυκήτων και µικροοργανισµών σπρέι 
καθαρισµού µούχλας D-95 CLEANER (σελ. 237), ξεπλένουµε καλά και αφήνουµε να στεγνώσει.
• οποθετούμε νέες σφραγίσεις με ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών 
χρήσεων DS POLYMER 32 αποχρώσεων (σελ. 239) ή µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246).

3.7 Λέκιασμα	ή και	αποχρωματισμός	αρμών

ΛΥΣΗ Α’
Καθαρίζουµε τους αρµούς µε το ειδικό καθαριστικό BIOCLEAN ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ (σελ. 227) για να αποµακρύνουµε βρωµιές επιφανειακά. Αν το αποτέλεσµα 
καθαρισµού µας ικανοποιεί, αδιαβροχοποιούµε τους αρµούς µε D-16 HYDROSTOP (σελ. 229).

ΛΥΣΗ Β’

Αν το αισθητικό αποτέλεσµα µετά τον καθαρισµό δεν µας ικανοποιεί, µπορούµε να 
αποξηλώσουµε τους παλαιούς αρµόστοκους σε βάθος τουλάχιστον 3mm, µε την ΞΥΣΤΡΑ 
ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (σελ. 276), να καθαρίσουµε επιµελώς και να αρµολογήσουµε µε 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ (σελ. 274) ή µε εποξεδικό αρµόστοκο  
2 συστατικών DUROPOXY (σελ. 248), οι οποίοι δεν λεκιάζουν και δεν αποχρωµατίζονται. 
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4.12

4.1 Εισροή υγρασίας από µη στεγανοποιηµένη ταράτσα (πλάκα σκυροδέµατος)

ΠΙΘΑΝΗ 
ΑΙΤΙΑ

Παντελής έλλειψη στεγάνωσης ή µόνωσης και επιφάνεια πλάκας ταράτσας µε τριχοειδείς ή άλλες 
µεγαλύτερες ρωγµές

Καθαρίζουµε επιµελώς, αποµακρύνουµε σαθρά σηµεία, ξένα σώµατα, σκόνες. 

ΛΥΣΗ Α’

• Σταθεροποιούμε την επιφάνεια με μικρομοριακό αστάρι AQUAFIX (σελ. 227) ή  
µε ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272), αραιωµένο έως 30% µε THINNER 101 (σελ. 266).  
Στην περίπτωση του στεγανωτικού µε βάση την πολυουρία προετοιµάζουµε και σταθεροποιούµε 
µε εποξειδικό αστάρι νερού WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA (σελ. 269).
• Στεγανοποιούμε την ταράτσα εφαρμόζοντας
• Eλαστομερή, ακρυλικά στεγανωτικα ταρατσών, όπως το DS- 220 (σελ. 240), το Νο39 (σελ. 276) 
ή το TECHNOPROOF (σελ. 265). 
• ο πολυουρεθανικό στεγανωτικό HYDROSTOP-PU (σελ. 255) ή το στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών µε βάση την πολυουρία WATERPROOF 500 (σελ. 268).
•  Για κάλυψη αναγκών πιο έντονης χρήσης, βατότητας και καταπονήσεων, στεγανοποιούμε 
είτε µε το τσιµεντοειδές στεγανωτικό ταρατσών HYDROSTOP ROOF (σελ. 255) είτε µε το 
HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (σελ. 254). Τα τσιµεντοειδή στεγανωτικά τα ενισχύουµε µε 
υαλόπλεγµα οπλισµού DS-490 (σελ. 244) ή DS-4160 (σελ. 244).

ΛΥΣΗ Β’
Αν επιλέξουµε να στεγανοποιήσουµε και να µονώσουµε ταυτόχρονα, εφαρµόζουµε το σύστηµα 
θερµοστεγάνωσης ταράτσας COOL ROOF (σελ. 190-191) (εάν είναι εφικτό) ή το ελαφροβαρές 
σύστηµα θερµοστεγάνωσης ταράτσας COOL ROOF LIGHT (σελ. 190-191).

ΛΥΣΗ Γ’

Αν στην ταράτσα συντρέχουν λόγοι που ‘δεν επιτρέπουν’ την εφαρµογή συστηµάτων 
θερµοστεγάνωσης, η λύση βρίσκεται στο Σύστηµα Στεγανοποίησης Ταρατσών dB BLOCK +  
DS-220. Σύστηµα στεγανοποίησης µε πολλαπλά οφέλη (στεγάνωση, ηχοµόνωση, αντιρηγµατική 
και αντικραδασµική προστασία, ενεργειακή αναβάθµιση) µε χρήση της πολυχρηστικής 
πάστας dB BLOCK (σελ. 237) σε µία στρώση και επικάλυψή της µε το ελαστοµερές ακρυλικό 
στεγανωτικό ταρατσών (καουτσούκ) DS-220 (σελ. 240) σε 2 στρώσεις.

4.2
Ύπαρξη στεγανωτικής στρώσης (ασφαλτόπανα, τσιµεντοειδής, ελαστοµερής)  
µε λίγα ή περισσότερα σηµεία αστοχίας ή φυσικής φθοράς 

ΛΥΣΗ

• Αν η έκταση του προβλήματος δεν είναι μεγάλη, επισκευάζουμε τη ζημιά εφαρμόζοντας τοπικά 
το ελαστοµερές στεγανωτικό (καουτσούκ) DS-220 (σελ. 240). Επικαλύπτουµε κατά τουλάχιστον 
10cm την υπάρχουσα στεγάνωση.
• Αν το πρόβλημα είναι σε μεγάλη έκταση και δεν επιδέχεται τοπικής επισκευής, τότε, αφαιρούμε 
το σύνολο της παλαιάς στεγάνωσης. 
• Στη συνέχεια, απομακρύνουμε από την επιφάνεια, σαθρά σημεία, ξένα σώματα και σκόνη,  
τη σταθεροποιούµε και προχωρούµε στην επαναστεγάνωσή της µε τον τύπο στεγανωτικού  
που θα επιλέξουµε, όπως περιγράφεται στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 4.1.

4.3
Αποσπασµένα κοµµάτια σκυροδέµατος (από την πλάκα) και εµφάνιση σιδηρού 
οπλισµού της

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τα σπασμένα κομμάτια, σαθρά σημεία, σκόνη και ξένα σώματα  
από την περιοχή.
• Σε σημεία που έχει γίνει ορατός ο σιδηρός οπλισμός και παρουσιάζει οξείδωση, τρίβουμε με 
συρµατόβουρτσα ή αφαιρούµε τη σκουριά µε RUST REMOVER (σελ. 263) και επαλείφουµε µε
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ΛΥΣΗ

αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER (σελ. 263).
• Ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς επιλέγουμε ένα από τα επισκευαστικά, ρητινούχα 
τσιµεντοκονιάµατα: D-55 (σελ. 234) για πάχη έως 2cm, DS-245 POWER MORTAR RAPID 
(σελ. 241) για πάχη έως 4cm, DUROFIX (σελ. 245) ή DS-244 POWER MORTAR RESIN  
(σελ. 240) για πάχη έως 6cm. Eπισκευάζουµε την περιοχή καλύπτοντας τον σιδηρό οπλισµό  
και επιπεδώνουµε.
• Στεγανοποιούμε την επιφάνεια με τον τύπο του στεγανωτικού που θα επιλέξουμε, όπως 
περιγράφεται στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 4.1.

4.4
Αποκολληµένα ή ρηγµατωµένα κοίλα λούκια περιµετρικά της ταράτσας και 
άλλων στοιχείων σε αυτήν (π.χ. έξοδος καµινάδας)

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

Σύνηθες φαινόµενο, λόγω καθιζήσεων, κραδασµών, σεισµού, συστολοδιαστολών 
ή άλλων αιτιών

ΛΥΣΗ

• Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 
το πρόβληµα, επικαλύπτοντας την επιφάνεια και γεµίζοντας το κενό που έχει δηµιουργηθεί 
κατά την αποκόλληση, µε εύκαµπτο, τσιµεντοειδές σφραγιστικό και στεγανωτικό 2 συστατικών 
DUROFLEX POWDER (σελ. 246).
• Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως είναι απαραίτητη η ολική απομάκρυνση και κατασκευή τους 
από την αρχή µε τα επισκευαστικά, ρητινούχα, ινοπλισµένα τσιµεντοκονιάµατα D-55 (σελ. 234), 
DUROFIX (σελ. 245) ή DS-247 (σελ. 241), µε την προσθήκη ρητίνης DUROMAX (σελ. 248),  
σε αναλογία αραίωσης µε νερό 1:1.

4.5
∆ιαρροή υγρασίας απευθείας από την πλάκα (ή την επένδυση που είναι 
τοποθετηµένη σε αυτήν) και επακόλουθη δηµιουργία µούχλας και µαύρων 
στιγµάτων στα ταβάνια στην κάτω επιφάνεια της πλάκας 

ΠΙΘΑΝΗ
ΑΙΤΙΑ

Η πλάκα σκυροδέµατος που δεν έχει δεχθεί στην επιφάνειά της κάποια µορφή στεγάνωσης, αλλά 
και η επένδυση που πιθανά έχει τοποθετηθεί σε αυτήν, χωρίς πρόβλεψη για στεγανοποίηση 
του υποστρώµατος ή αδιαβροχοποίηση της τελικής επιφάνειας, είναι ευάλωτη σε διείσδυση 
υγρασίας. Η διείσδυση υγρασίας αφενός συµβάλλει στην αποσάθρωσή της και στην οξείδωση 
του σιδηρού οπλισµού της και αφετέρου, µεταφερόµενη στα εφαπτόµενα ή κοντινά σε αυτήν 
δοµικά στοιχεία, πλήττει και δηµιουργεί φθορές και ζηµιές σε αυτά.

ΛΥΣΗ

Πλάκα σκυροδέµατος µη στεγανοποιηµένη:
Πρέπει απαραίτητα να προβούµε σε στεγάνωση της ταράτσας (όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 4.1). 
Πλάκα σκυροδέµατος µε αστοχίες ή φθορές: 
Πρέπει απαραίτητα να προβούµε σε αποκατάσταση των ζηµιών (όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 4.2). 
Επενδυµένη επιφάνεια ταράτσας:
Σχετικό ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 6.1 και 6.9.
Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, µετά την αντιµετώπιση του προβλήµατος, 
επισκευάζουµε τις παράπλευρες ζηµιές στα δοµικά στοιχεία.

4.6

∆ιαρροή υγρασίας από την πλάκα (ή την επένδυση που είναι τοποθετηµένη σε 
αυτήν) και επακόλουθη απολέπιση και αποσάθρωση χρώµατος και σοβάδων στις 
µετόπες και στα γείσα της ταράτσας, αλλά και περιµετρικά στο πάνω µέρος της 
επιφάνειας του τοίχου του κάτω ορόφου από αυτήν

ΠΙΘΑΝΗ
ΑΙΤΙΑ

Όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 4.5.
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ΛΥΣΗ

Πλάκα σκυροδέµατος µη στεγανοποιηµένη:
Πρέπει απαραίτητα να προβούµε σε στεγάνωση της ταράτσας (όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - 
ΛΥΣΗ 4.1). 
Πλάκα σκυροδέµατος µε αστοχίες ή φθορές: 
Πρέπει απαραίτητα να προβούµε σε αποκατάσταση των ζηµιών (όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - 
ΛΥΣΗ 4.2).
Επενδυµένη επιφάνεια ταράτσας:
Σχετικό ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 6.4.
Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, µετά την αντιµετώπιση του προβλήµατος, 
επισκευάζουµε τις παράπλευρες ζηµιές στα δοµικά στοιχεία.

4.7
Αποκόλληση (και ανασήκωµα) στοιχείων της επένδυσης  
που είναι τοποθετηµένη στην ταράτσα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ & ΛΥΣΗ, όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 6.5.

4.8  Ραγισµένα πλακίδια της επένδυσης που είναι τοποθετηµένη στην ταράτσα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ & ΛΥΣΗ, όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 6.5.

4.9 Απουσία αρµών διαστολής - συστολής στην επενδυµένη επιφάνεια

ΛΥΣΗ

• ημιουργούμε αρμούς διαστολής περιμετρικά της επένδυσης, με χάραξη στην επαφή της με τα 
κάθετα δοµικά στοιχεία (τοίχους) και ανά 16-20m2 επιφάνειας της επένδυσης.
• Εφαρμόζουμε το ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246),  
αφού προηγηθεί αστάρωµα µε PRIMER-PU (σελ. 260) και τοποθέτηση κυψελωτού κορδονιού 
DS-265 (σελ. 243) εφόσον το βάθος είναι µεγάλο και πρέπει να ρυθµιστεί. 
• Ελέγχουμε παράλληλα αν οι αρμοί της επένδυσης παρουσιάζουν πιθανές ρηγματώσεις ή 
αποσαθρώσεις και αν χρειάζεται προχωρούµε στην επισκευή ή αντικατάστασή τους.

4.10
Αστοχία ή έλλειψη σφράγισης σε σηµεία συναρµογής διαφορετικών υλικών  
και εγκαταστάσεων στην ταράτσα (κάγκελα, κεραίες, στέγαστρα κλπ.)

ΛΥΣΗ

• αθαρίζουμε επιμελώς μεταξύ των στοιχείων της επένδυσης και των άλλων υλικών  
(κάγκελα µεταλλικά ή ξύλινα, βάσεις στήριξης συσκευών κ.ά.).
• Εφαρμόζουμε το ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246),  
αφού προηγηθεί αστάρωµα µε PRIMER-PU (σελ. 260).

4.11
Αστοχία αρµολόγησης πλακιδίων, µαρµάρων ή γρανιτοπλακών  
(ρηγµατωµένοι και αποσαθρωµένοι)

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

• Ακατάλληλο υλικό αρμολόγησης
• η πρόβλεψη για αδιαβροχοποίηση των αρμών
• υσική φθορά

ΛΥΣΗ Αντιµετωπίζουµε τη ζηµιά, όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 6.1.
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Προβλήµατα στην ταράτσα
4.12

Αποσαθρώσεις και φθορές σε γείσα και µετόπες ταράτσας ή και µπαλκονιών µε 
εµφάνιση σιδηρού οπλισµού σε κάποιες περιπτώσεις

ΛΥΣΗ

• άνουμε απαραίτητα έλεγχο για να εντοπίσουμε το αίτιο ή τα αίτια που έχουν προκαλέσει  
τη φθορά. 
• ροχωρούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών που έχουμε εντοπίσει. 
• Απομακρύνουμε από την προβληματική περιοχή σαθρά σημεία, σκόνες και ξένα σώματα. 
• Αν υπάρχει εμφανής σιδηρός οπλισμός, απομακρύνουμε με συρματόβουρτσα ή RUST 
REMOVER (σελ. 263) τη σκουριά (εάν υπάρχει) και στη συνέχεια εφαρµόζουµε στον σιδηρό 
οπλισµό, καθώς και γύρω από αυτόν, αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER (σελ. 263). 
• Επιλέγουμε για την αποκατάστασή τους ένα από τα επισκευαστικά, ρητινούχα, ινοπλισμένα 
τσιµεντοκονιάµατα: D-55 (σελ. 234) για πάχη έως 2cm, DS-245 POWER MORTAR RAPID 
(σελ. 241) ή DS-247 (σελ. 241) για πάχη έως 4cm , DUROFIX (σελ. 245) ή DS-244 POWER 
MORTAR RESIN (σελ. 240) για πάχη έως 6cm. 
• Ολοκληρώνουμε την επισκευή με τον ταχύπηκτο σοβά D-32 (σελ. 232) ή µε τον υδαταπωθητικό 
σοβά µίας στρώσης D-42 ONE COAT (σελ. 233), ενισχύοντάς τους µε πρόσµικτο βελτιωτικό 
γαλάκτωµα D-20 (σελ. 230). Σε εκτεταµένες ζηµιές, ενισχύουµε µε το υαλόπλεγµα οπλισµού 
σοβάδων DS-1090 (σελ. 239).
• Σταθεροποιούμε την επιφάνεια με χρήση του μικρομοριακού ασταριού AQUAFIX (σελ. 227) ή 
µε ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272).
• άφουμε την επιφάνεια, ιδανικά, με χρώμα υψηλών απαιτήσεων 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
(σελ. 277), µε στεγανωτικό ελαστοµερές χρώµα D-80 HYDROSTOP ELASTIC (σελ. 236) ή µε 
θερµοκεραµικό ενεργειακό χρώµα THERMOELASTIC COLOUR (σελ. 266) που καλύπτουν 
απόλυτα τις τριχοειδείς ρωγµές και δεν ευνοούν την επανεµφάνισή τους.

4.13
Αποκόλληση µαρµάρου σε εσωτερικό ή εξωτερικό τοίχο, τοιχίο 
ή δάπεδο της ταράτσας

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ & ΛΥΣΗ, όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 6.6.

4.14
Αποκόλληση τούβλων από στηθαία ή άλλα σηµεία που βρίσκονται 
στον χώρο της ταράτσας

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τα σπασμένα ή αποκολλημένα τούβλα και υπολείμματα συνδετικού υλικού ή 
και σοβά µε τον οποίο τα τούβλα πιθανόν να είχαν επιχρισθεί.
• τίζουμε στη θέση τους νέα τούβλα με ισχυρό συνδετικό κονίαμα (ινοπλισμένη λάσπη 
κτισίµατος) D-31 (σελ. 231) ή µε παραδοσιακό κονίαµα, ενισχυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου 
DUROFIBRE (σελ. 245) και βελτιωτικό πρόσµικτο γαλάκτωµα κονιαµάτων D-20 (σελ. 230), 
DUROSTOP (σελ. 249) ή DUROMAX (σελ. 248).
• Σοβατίζουμε ως ‘πεταχτό’ και βασική στρώση με D-40 (σελ. 233) και ολοκληρώνουµε µε σοβά 
τελικής στρώσης. Επιλέγουµε τον ταχύπηκτο επισκευαστικό σοβά D-32 (σελ. 232) ή το εύκαµπτο 
επισκευαστικό κονίαµα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX (σελ. 257). Ολοκληρώνουµε την 
εφαρµογή µε τη βαφή των στηθαίων µε ακρυλικά χρώµατα υψηλής ποιότητας, όπως  
το 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ (σελ. 277), το ελαστοµερές στεγανωτικό χρώµα D-80 HYDROSTOP 
ELASTIC (σελ. 236) ή το υβριδικό πολυουρεθανικό-ακρυλικό χρώµα DUROPAINT-PU (σελ. 248).

Σ  ντυπα και ρεαλιστικά ε γματα εφαρμογής στα καταστήματα-συνεργάτες της 
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 ώς να το κάνετε 
Με την επιλογή στεγανωτικού, βα-
σισμένη στις ανάγκες της ταράτσας 
που θέλετε να προστατεύσετε.
Η βέλτιστη επιλογή στεγανωτικού 
υλικού καθορίζεται σε κάθε περίπτω-
ση από διαφορετικούς παράγοντες, 
όπως: 
• Τη χρήση της (τοποθέτηση συσκευ-

ών, βατότητα, καταπονήσεις κλπ.) 
• Το υπόστρωμα (σκυρόδεμα, παλαιά 

στεγανωτική στρώση ή επένδυση, 
ασφαλτόπανα κλπ.) 

• Νέα κατασκευή ή έργο ανακαίνισης 
κλπ.

 πλ ον εκτεθειμ νη επιφάνεια ενός κτιρ ου  
είναι αναμφίβολα η ταράτσα του. 
Καταπονείται αδιάκοπα από την ηλιοφάνεια, 
τη βροχή, τον παγετό, τις θερμοκρασιακές με-

ταβολές, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών και τις μικροδονήσεις του 
 υποστρώματος. Σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον, το εκτεθειμένο σκυρόδεμα 
 γηράσκει, δημιουργεί στην επιφάνειά του αρχικά τριχοειδείς και στη συνέχεια μικρο-
ρωγμές που γίνονται ο εύκολος δρόμος για τη διείσδυση του νερού.
Μειώνεται η απόδοση του συστήματος θερμομόνωσης που μπορεί να υπάρχει, 
 εμφανίζεται μούχλα στα ταβάνια των υποκείμενων χώρων, ενώ αργά και σταθερά,  
το νερό διαβρώνει τον οπλισμό του σκυροδέματος.
Η αποκατάσταση των προβλημάτων είναι χρονοβόρα και εξαιρετικά δαπανηρή.

Σ  ντυπα και ρεαλιστικά ε γματα εφαρμογής στα καταστήματα-συνεργάτες της 

Γιατί 

να στεγανοποιήσετε 
µία ταράτσα;

Δε τε την εφαρμογή 
στο κανάλι μας 

στο

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω  η 

 ιαθ τει  Ελαστομερή 
Ακρυλικά, Πολυουρεθανικά, Τσιμε-
ντοειδή στεγανωτικά, αλλά και στε-
γανωτικά με βάση την Πολυουρία.
Τα επώνυμα, πιστοποιημένης ποιό-
τητας και αντοχής στεγανωτικά προ-
ϊόντα της DUROSTICK, διασφαλίζουν 
πλήρη στεγανότητα στις οριζόντιες 
επιφάνειες, καλύπτοντάς τις με μία 
ελαστική ή εύκαμπτη, αδιαπέραστη 
από το νερό μεμβράνη προστασίας, 
χωρίς αρμούς και ενώσεις.

Αρκετά από αυτά είναι πιστοποιημέ-
να και σημαίνονται ως υχρά
Όλα τα προϊόντα στεγανοποίησης 
της DUROSTICK κατατάσσονται ως 
προστατευτικά επιφανειών σκυρο-
δέματος κατά EN 1504-2.
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Προβλήµατα στο υπόγειο

5.1
5.9

5.3

5.2

5.8

5.6

5.4

5.5

5.35.1 5.4
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5.1
Παρουσία ρωγµών στους τοίχους, το δάπεδο ή το ταβάνι του υπογείου 
(1: από σοβά, 2: από σκυρόδεµα)

ΛΥΣΗ

• Εξετάζουμε αν είναι δυνατόν να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε την αιτία που έχει 
προκαλέσει το πρόβληµα.
Σοβάς 
• Οι ρωγμές στον σοβά, ανάλογα με το εύρος και την έκτασή τους, σφραγίζονται με χρήση ειδικών 
επισκευαστικών υλικών SUPER FLEX POWDER (σελ. 265), D-66 REPAIR (σελ. 235) ή µε 
εφαρµογή του ελαφροβαρούς επισκευαστικού ακρυλικού στόκου, ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ (σελ. 272).
• Στην περίπτωση που η ζημιά είναι εκτεταμένη θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο για ολική 
αφαίρεση και αντικατάσταση του σοβά µε εύκαµπτο κονίαµα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX 
(σελ. 257) ή µε τον υδαταπωθητικό σοβά µίας στρώσης D-42 ONE COAT (σελ. 233).
Σκυρόδεµα
Αν οι ρωγµές εντοπίζονται σε στοιχεία σκυροδέµατος και το εύρος τους είναι από 0,1-1mm, αυτές, 
µπορούν να επισκευαστούν µε ενέσιµη εποξειδική ρητίνη D-33 (σελ. 232) σε συνδυασµό µε 
εποξειδικό στόκο D-38 (σελ. 232) που διευκολύνει την εφαρµογή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτεταµένες ζηµιές στο σκυρόδεµα επιλέγουµε ένα από τα επισκευαστικά 
σκυροδέµατος: D-55 (σελ. 234), DUROFIX (σελ. 245), DS-240 (σελ. 240), DS-244 POWER 
MORTAR RESIN (σελ. 240), DS-245 POWER MORTAR RAPID (σελ. 241) ή DS-247(σελ. 
241), ανάλογα µε το πάχος εφαρµογής και τις αντοχές που πρέπει να προσδώσουµε για την 
αντιµετώπιση των ζηµιών.

5.2 Αποσαθρωµένοι - αποκολληµένοι σοβάδες σε τοίχο του υπογείου 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΑΙΤΙΑ

Υγρασία που έχει εισχωρήσει στη µάζα του σοβά

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε, αν χρειασθεί, όλο τον σοβά στην περιοχή του προβλήματος.
• Στεγανοποιούμε το υπόστρωμα με επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης D-1 (σελ. 
228), µε εύκαµπτο, ινοπλισµένο, επαλειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα D-1 FLEX (σελ. 228) 
ή µε επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών HYDROSTOP WATERTANK 
PROFESSIONAL (σελ. 256).
• Επανασοβατίζουμε την επιφάνεια με τη χρήση των έτοιμων σοβάδων D-40 (σελ. 233) και  
D-41 (σελ. 233), µε τον υδαταπωθητικό σοβά µίας στρώσης D-42 ONE COAT (σελ. 233) ή  
µε παραδοσιακό σοβά, ενισχυµένο µε πρόσµικτο βελτιωτικό γαλάκτωµα κονιαµάτων D-20  
(σελ. 230) και ίνες πολυπροπυλενίου DUROFIBRE (σελ. 245). Σε κάθε περίπτωση οπλίζουµε  
µε το υαλόπλεγµα σοβάδων DS-1090 (σελ. 239).
Για µικρότερα πάχη αποκατάστασης σοβά, έως 1cm ανά στρώση, επιλέγουµε τον ταχύπηκτο, 
επισκευαστικό σοβά D-32 (σελ. 232), ενισχυµένο µε πρόσµικτο βελτιωτικό γαλάκτωµα 
κονιαµάτων D-20 (σελ. 230).

5.3
Υγρασία	(λεκέδες	από	υγρασία	και	άλατα)	ή	εισροή	νερού	από	το	δάπεδο τοίχο	
του υπογείου

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• Ανοδική από το έδαφος υγρασία.
• γρασία που πλήττει πλευρικά τους κάθετους τοίχους του υπογείου εξαιτίας προβληματικής ή 
µη ύπαρξης στεγάνωσης εξωτερικά πριν την επιχωµάτωση.

ΛΥΣΗ
•  αθαρίζουμε καλά την επιφάνεια και απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία.
• Αν υπάρχει σοβάς που έχει προσβληθεί σε μεγάλο εύρος, τον αφαιρούμε όλο.
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ΛΥΣΗ

• Στεγανοποιούμε το υπόστρωμα με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα  συστατικών 
HYDROSTOP WATERTANK PROFESSIONAL (σελ. 256) ή µε επαλειφόµενο κονίαµα 
στεγανοποίησης D-1 (σελ. 228), ενισχυµένο µε πρόσµικτο βελτιωτικό γαλάκτωµα κονιαµάτων 
D-20 (σελ. 230). 
Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρµογή του εύκαµπτου, ινοπλισµένου, επαλειφόµενου, 
στεγανωτικού κονιάµατος D-1 FLEX (σελ. 228). Και τα 3 στεγανωτικά είναι κατάλληλα να 
δέχονται θετικές και αρνητικές πιέσεις.
• Επανασοβατίζουμε την επιφάνεια, όπως και στο Ο Α Σ  . .

5.4 ∆ιαβρωµένες µεταλλικές σωληνώσεις

ΛΥΣΗ

• Εξετάζουμε το βάθος και το εύρος της διάβρωσης, ώστε να αποφασίσουμε αν μπορούμε 
να επισκευάσουµε τη ζηµιά ή θα χρειασθεί να αντικαταστήσουµε τη σωλήνωση που έχει 
προσβληθεί.
• Στην περίπτωση της επισκευής απομακρύνουμε με σμυριδόπανο, σβουράκι ή χοντρό 
ατσαλόµαλλο τα σαθρά σκουριασµένα σηµεία, καθαρίζουµε (αφαιρούµε τα υπολείµµατα) 
µε διαλυτικό THINNER 101 (σελ. 266) και αφήνουµε να στεγνώσει καλά. Εναλλακτικά, 
χρησιµοποιούµε το RUST REMOVER (σελ. 263), για την αποµάκρυνση της σκουριάς.
• Εφαρμόζουμε με ρολό ή πινέλο στη σωλήνωση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ (σελ. 275).
• Για επιπλέον προστασία, εφόσον έχει εφαρμοστεί το ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ (σελ. 275), µπορούµε να 
εφαρµόσουµε ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (σελ. 272).
• έλος, βάφουμε τη μεταλλική επιφάνεια (εφόσον είναι επιθυμητό ή απαραίτητο) με ριπολίνη 
DUROLUX (σελ. 247) ή DUROLUX AQUA (σελ. 247). 

5.5 Υγρασία ή διαρροή νερού από το ταβάνι του υπογείου

ΛΥΣΗ

• Εξετάζουμε με προσοχή, ώστε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε την πηγή της υγρασίας 
(π.χ. µπορεί να οφείλεται σε κάποια διαβρωµένη σωλήνωση). 
• αθαρίζουμε την επιφάνεια, απομακρύνουμε από αυτήν σαθρά σημεία (εφόσον υπάρχουν) και 
την αφήνουµε να στεγνώσει καλά. 
• Στεγανοποιούμε την επιφάνεια (ταβάνι) με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα D-1 (σελ. 228) 
ή µε εύκαµπτο, ινοπλισµένο, επαλειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα D-1 FLEX (σελ. 228), ικανά να 
δέχονται θετικές και αρνητικές πιέσεις. 
• Ασταρώνουμε με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227) ή ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ 
(σελ. 272) και στη συνέχεια µπορούµε να βάψουµε µε το ακρυλικό χρώµα για προστασία από 
µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275) ή µε το υψηλής αντοχής 100% ακρυλικό 
χρώµα για προστασία από µούχλα ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ (σελ. 277).

5.6
Εµφάνιση µούχλας και µαύρων στιγµάτων στις επιφάνειες
ή και σε αντικείµενα που βρίσκονται τοποθετηµένα µέσα στο υπόγειο

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

Η µούχλα και οι µαυρίλες που εντοπίζονται στην τοιχοποιία και στα δάπεδα µπορεί να έχουν 
δηµιουργηθεί από υγρασία που προσβάλλει εξωτερικά (αναδυόµενη ή πλευρική) τον χώρο, 
ενώ αυτή σε αντικείµενα τοποθετηµένα µέσα στο υπόγειο µπορεί επιπλέον να έχει ως αιτία τον 
κακό (ή ανύπαρκτο) αερισµό του χώρου.

ΛΥΣΗ
• Αερίζουμε καλά τον χώρο και προχωρούμε στον επιμελή καθαρισμό των επιφανειών από 
τη µούχλα και τις µαυρίλες µε εφαρµογή σε αυτές ειδικού σπρέι καθαρισµού µούχλας D-95 
CLEANER (σελ. 237). Ξεπλένουµε µε άφθονο νερό και αφήνουµε να στεγνώσουν.
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ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε κατεστραμμένα από τη μούχλα και την υγρασία αντικείμενα και φροντίζουμε 
για τον σωστό αερισµό του στο µέλλον. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούµε συσκευή 
αφύγρανσης ή και συλλέκτες υγρασίας WATERTRAP (σελ. 269). 
• Αν πρόκειται να προχωρήσουμε σε επαναβαφή επιφανειών, καλό είναι να επιλέγουμε χρώματα 
µε ιδιαίτερη αντοχή στη µούχλα. Εφόσον ασταρώσουµε την επιφάνεια µε µικροµοριακό 
σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227), µπορούµε να βάψουµε µε το ακρυλικό χρώµα για 
προστασία από µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275).

5.7 Άσχηµες οσµές στην ατµόσφαιρα του υπογείου

ΛΥΣΗ

• Αερίζουμε καλά τον χώρο και προχωρούμε στον επιμελή καθαρισμό των επιφανειών από 
τη µούχλα και τις µαυρίλες µε εφαρµογή σε αυτές ειδικού σπρέι καθαρισµού µούχλας D-95 
CLEANER (σελ. 237). Ξεπλένουµε µε άφθονο νερό και αφήνουµε να στεγνώσουν.
• Απομακρύνουμε κατεστραμμένα από τη μούχλα και την υγρασία αντικείμενα και φροντίζουμε 
για τον σωστό αερισµό του στο µέλλον. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούµε συσκευή 
αφύγρανσης ή συλλέκτες υγρασίας WATERTRAP (σελ. 269).

5.8
Απόσπαση στοιχείων σκυροδέµατος και εµφάνιση σιδηρού οπλισµού, ο οποίος 
έχει σκουριάσει

ΠΙΘΑΝΗ 
ΑΙΤΙΑ

Η εισχώρηση υγρασίας στη µάζα του σκυροδέµατος προκαλεί τη σταδιακή φθορά του 
(ενανθράκωση - αποσάθρωση), ενώ παράλληλα προκαλεί τη διάβρωση του σιδηρού οπλισµού 
που βρίσκεται εµφυτευµένος σε αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν η διάβρωση του σιδήρου 
είναι σε προχωρηµένο στάδιο, αυξάνεται ο όγκος του, µε αποτέλεσµα την πίεση και απόσπαση 
κοµµατιών σκυροδέµατος και την αποκάλυψη του οπλισµού, γεγονός που επιταχύνει περαιτέρω 
τη διάβρωσή του.

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τα σαθρά και σπασμένα στοιχεία σκυροδέματος, καθαρίζουμε με 
συρµατόβουρτσα ή/ και RUSΤ REMOVER (σελ. 263) τον εµφανή σιδηρό οπλισµό που έχει 
παρουσιάσει οξείδωση και στη συνέχεια εφαρµόζουµε σε αυτόν τσιµεντοειδή αναστολέα 
διάβρωσης οπλισµού RUST FREE POWDER (σελ. 263).
• Επισκευάζουμε την περιοχή με το κατάλληλο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Ανάλογα με το 
µέγεθος της ζηµιάς, επιλέγουµε ένα από τα επισκευαστικά τσιµεντοκονιάµατα: D-55 (σελ. 234) για 
πάχη έως 2cm, DS-245 POWER MORTAR RAPID (σελ. 241) ή DS-247 (σελ. 241) για πάχη έως 
4cm , DUROFIX (σελ. 245) ή DS-244 POWER MORTAR RESIN (σελ. 240) για πάχη έως 6cm. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάποιες περιπτώσεις η φθορά έχει προχωρήσει σε τέτοιο εύρος που δεν 
αντιµετωπίζεται µε επισκευή και θα πρέπει να γίνει ολική ανακατασκευή του φθαρµένου στοιχείου.
Σε πολύ εκτεταµένες ζηµιές σκυροδέµατος είναι απαραίτητο να ελέγχεται η στατικότητα του 
κτιρίου από Μηχανικό.

5.9
Υγρασία (λεκέδες από άλατα και σταγονίδια) στους τοίχους του υπογείου ή και 
στα δάπεδα.

ΠΙΘΑΝΗ 
ΑΙΤΙΑ

Ανιούσα υγρασία

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τυχόν σαθρά τμήματα σοβά ή επικαλύψεις και καθαρίζουμε επιμελώς την 
επιφάνεια.
• Εφαρμόζουμε το HYDROSTOP WALL (σελ. 256) µε τη µέθοδο των διατρηµάτων ή του 
εµποτισµού (σελ. 116-117), ώστε να ‘µπλοκαριστεί’ η ανιούσα υγρασία. 
• Επισκευάζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία.
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6.1 Ρηγµατωµένοι και αποσαθρωµένοι  αρµοί επένδυσης πλακιδίων

ΠΙΘΑΝΗ  
ΑΙΤΙΑ

Η αιτία µπορεί να σχετίζεται µε αστοχία υλικού ή φυσική φθορά 

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τον παλαιό φθαρμένο αρμόστοκο με την ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
(σελ. 276) ή διαφορετικά µε ειδικό τροχό και καθαρίζουµε καλά. 
• Εφόσον χρειάζεται, δημιουργούμε αρμούς διαστολής (περιμετρικά και ανά 6 0 2 σε 
εξωτερικές επιφάνειες) µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 
246), αφού προηγηθεί αστάρωµα των επιφανειών µε το ειδικό αστάρι PRIMER-PU (σελ. 260) και 
τοποθέτηση κυψελωτού κορδονιού DS-265 (σελ. 243), όπου αυτό κριθεί ‘τεχνικά’ απαραίτητο.
• Επαναρμολογούμε με
• Εποξειδικό αρμόστοκο DUROPOXY (σελ. 248),
• ΕΥΚΑΜΠΤΟ & ΕΛΑΙOΑΠΩΘΗΤΙΚΟ  ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ (σελ. 274) ή
• ΥΑΛΩ∆Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ (σελ. 271) 
• Σε περίπτωση χρήσης ΥΑΛΩ∆ΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ (σελ. 
271) αδιαβροχοποιούµε µε D-16 HYDROSTOP (σελ. 229) ή, εφόσον τα πλακίδια είναι 
απορροφητικά, το σύνολο της επιφάνειας µε αδιαβροχοποιητικό και ελαιoαπωθητικό πλακιδίων 
και γρανιτών D-29 SPOT FREE (σελ. 231).

6.2 Αρµοί πλακιδίων (αρµόστοκοι)  αποχρωµατισµένοι και βρώµικοι

ΛΥΣΗ Α’
Καθαρίζουµε τους αρµούς µε το ειδικό καθαριστικό BIOCLEAN ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ (σελ. 227) για να αποµακρύνουµε βρωµιές επιφανειακά. Αν το αποτέλεσµα 
καθαρισµού µας ικανοποιεί, αδιαβροχοποιούµε τους αρµούς µε D-16 HYDROSTOP (σελ. 229).

ΛΥΣΗ Β’

Αν το αισθητικό αποτέλεσµα µετά τον καθαρισµό δεν µας ικανοποιεί και δεν υπάρχει η 
δυνατότητα αφαίρεσης και επαναρµολόγησης, τότε:
• αθαρίζουμε (ξύνουμε) επιφανειακά (έως το πολύ 0, ) τους αρμόστοκους με την ΞΥΣΤΡΑ 
ΑΡΜΩΝ ΠΛΑ ΚΙ∆ΙΩΝ (σελ. 276) και σκουπίζουµε σκόνη και βρωµίες.
• αθαρίζουμε τα υπολείμματα με νωπό σφουγγάρι και τους αφήνουμε να στεγνώσουν. 
• έλος, αδιαβροχοποιούμε τους αρμούς με D-16 HYDROSTOP (σελ. 229).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Και στις δύο λύσεις, εφόσον τα πλακίδια είναι απορροφητικά, προστατεύουµε 
το σύνολο της επιφάνειας µε αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό πλακιδίων και γρανιτών 
D-29 SPOT FREE (σελ. 231).

6.3
Ραγισµένα στοιχεία επένδυσης σε εσωτερικές επιφάνειες (πλακίδια, µάρµαρα, 
γρανίτες κ.ά.) σε συνδυασµό ή όχι µε ραγισµένους αρµούς πλακιδίων 

ΠΙΘΑΝΗ  
ΑΙΤΙΑ

Η αιτία µπορεί να σχετίζεται µε µηχανική καταπόνηση, φυσική φθορά ή ακόµη και µη πρόβλεψη 
για αρµούς διαστολής περιµετρικά της επένδυσης. 

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τα κατεστραμμένα στοιχεία της επένδυσης. 
• Σφραγίζουμε το διάκενο μεταξύ επένδυσης και σοβατεπί (δημιουργώντας αρμό διαστολής) 
µε το ελαστοµερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246), αφού προηγηθεί 
αστάρωµα των επιφανειών µε το ειδικό αστάρι PRIMER-PU (σελ. 260). Ενδέχεται να κριθεί 
απαραίτητη η τοποθέτηση κυψελωτού κορδονιού DS-265 (σελ. 243), εφόσον το βάθος είναι 
µεγάλο και πρέπει να ρυθµιστεί.
• ο ίδιο σφραγιστικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο επάνω μέρος του σοβατεπί.
• Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του DS POLYMER 32 αποχρώσεων (σελ. 239) 
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ΛΥΣΗ

(αντίστοιχων των αρµόστοκων της DUROSTICK) που διασφαλίζει σφράγιση χωρίς ρηγµατώσεις 
στη συµβολή του σοβατεπί µε τα πλακίδια, καθώς και πάνω από αυτό. 
• Σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση συνιστάται η δημιουργία αρμού διαστολής και ανά 0 2.
• Για τη συγκόλληση των νέων πλακιδίων χρησιμοποιούμε συγκολλητικό κατάλληλων 
προδιαγραφών. Μία καλή λύση είναι η αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων Νο37 (σελ. 
275). Για µάρµαρα και γρανίτες συνιστάται συγκόλληση µε την εύκαµπτη κόλλα για κάθε τύπο 
πλακιδίων ELASTIC (σελ. 251) ή µε την κόλλα µαρµάρων & γρανιτών D-23 (σελ. 231).
• Επαναρμολογούμε, όπου αυτό χρειάζεται, όπως και στο Ο  Α Σ  6. .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηµιουργία αρµών δια στολής σε επένδυση επιφάνειας σε εσωτε ρικό χώρο 
είναι σκόπιµο να γίνεται περιµετρικά της επένδυσης. 
Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα µεγάλων επιφανειών ή κατά την εφαρµογή  πλακιδίων µεγάλων 
διαστάσεων προτείνεται να δηµιουρ γούνται και ενδιάµεσα της επιφάνειας αρµοί. 
Επίσης, ως σωστή πρακτική αναφέρουµε ότι σε επένδυση δαπέδου τα σοβατεπί δεν πρέπει να 
εφάπτονται στην επένδυση.

6.4
Ραγισµένα στοιχεία επένδυσης σε εξωτερικές επιφάνειες (πλακίδια, µάρµαρα, 
γρανίτες κ.ά.) σε συνδυασµό ή όχι µε ραγισµένους αρµούς πλακιδίων

ΠΙΘΑΝH Η αιτία µπορεί να σχετίζεται µε µηχανική καταπόνηση, φυσική φθορά ή ακόµη και µη πρόβλεψη 
για αρµούς διαστολής της επένδυσης. 

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τα κατεστραμμένα στοιχεία της επένδυσης. 
• ημιουργούμε αρμούς περιμετρικά και ανά 6 0 2 επιφάνειας κάλυψης σφραγίζοντας το 
διάκενο µεταξύ τους µε το ελαστοµερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 
246), αφού προηγηθεί αστάρωµα µε το ειδικό αστάρι PRIMER-PU (σελ. 260) και τοποθέτηση 
κυψελωτού κορδονιού DS-265 (σελ. 243), εφόσον το βάθος είναι µεγάλο και πρέπει να 
ρυθµιστεί. 
• ο ίδιο σφραγιστικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο επάνω μέρος του σοβατεπί.
• Συγκολλούμε με χρήση κόλλας υψηλών προδιαγραφών (κατηγορίας E S  ή E S ) και 
αρµολογούµε όπως στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΛΥΣΗ 6.1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηµιουργία αρµών διαστολής σε επένδυση -ιδιαίτερα δε σε εξωτερικούς 
χώρους- είναι απαραίτητη για να αποφύγουµε:
• Αποκολλήσεις.
• αγίσματα των στοιχείων της επένδυσης (πλακιδίων).
• ηγμάτωση και αποσάθρωση των αρμών.
• ιείσδυση υγρασίας στα υποστρώματα της επένδυσης και πρόκληση ζημιών.

6.5
ηγματωμένα	ή και	ανασηκωμένα	 	αποκολλημένα	στοιχεία	της	επένδυσης	

(πλακίδια, µάρµαρα, γρανίτες κ.ά.) 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

•  Απουσία αρμών διαστολής.
• Σαθρό υφιστάμενο υπόστρωμα πλακιδίων, χωρίς ισχυρές μηχανικές αντοχές, συνοδευόμενο ή 
όχι από φαινόµενα καθίζησης υποστρώµατος (π.χ. αφροµπετόν).
• ντονες μηχανικές καταπονήσεις.
• ιείσδυση υγρασίας με αποτέλεσμα τη φθορά του συγκολλητικού υλικού και την αποκόλληση 
της επένδυσης. 

ΛΥΣΗ
• Απομακρύνουμε τα κατεστραμμένα στοιχεία της επένδυσης.
• αθαρίζουμε επιμελώς το υπόστρωμα από υπολείμματα κόλλας.
• Στην περίπτωση σαθρού υποστρώματος, απομακρύνουμε όλα τα στοιχεία της επένδυσης, 
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ΛΥΣΗ

αποξηλώνουµε ολικά το υπόστρωµα και διαστρώνουµε εκ νέου κονίαµα πλήρωσης ή ρύσεων 
(τσιµεντοκονία) είτε µε ινοπλισµένη τσιµεντοκονία D-6 (σελ. 234) είτε τσιµεντοκονία εργοταξιακής 
παραγωγής, ενισχυµένη µε οικοδοµική ρητίνη D-20 (σελ. 230) ή DUROMAX (σελ. 248) και ίνες 
πολυπροπυλενίου DUROFIBRE (σελ. 245).
•  ημιουργούμε αρμούς διαστολής, όπου χρειάζεται, όπως και στο Ο Α  Σ  6. .
• Στεγανοποιούμε με τσιμεντοειδές στεγανωτικό D-1 (σελ. 228), ενισχυµένο µε οικοδοµική ρητίνη 
D-20 (σελ. 230), ή µε D-1 FLEX (σελ. 228) σε 2-3 στρώσεις σταυρωτά.
• Επικολλούμε τις επιθυμητές επικαλύψεις με χρήση κόλλας υψηλών προδιαγραφών (κατηγορίας 
C2TE S1 ή C2TE S2) και αρµολογούµε όπως και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ- ΛΥΣΗ 6.1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πριν προχωρήσουµε στην οποιαδήποτε επένδυση, πρέπει πάντα να ελέγχονται 
οι µηχανικές αντοχές και η σταθερότητα του υποστρώµατος.
Ένας γενικός κανόνας είναι ότι αποφεύγουµε τη συγκόλληση απευθείας επάνω από αφροµπετόν 
ή περλοµπετόν χαµηλών µηχανικών αντοχών. 

6.6 Αποκολλήσεις µαρµάρων

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• γρασία  παγετός.  απορροφητικότητα του αρμόστοκου επιτρέπει στο νερό να εισχωρήσει. Αν 
η θερµοκρασία πέσει σε χαµηλά επίπεδα, το νερό γίνεται πάγος, µε αποτέλεσµα τη διόγκωσή του 
που µπορεί να φτάσει µέχρι την αποκόλληση του µαρµάρου. 
• Απουσία αρμού διαστολής.
• άσπη επικόλλησης με χαμηλή δυνατότητα πρόσφυσης.
•  αρμολόγηση έγινε πιθανώς με λευκό τσιμέντο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τριχοειδή.  
υγρασία και πιθα νόν -εξωτερικά- ο παγετός επέτρεψε τη διόγκωση µε συνέ πεια την αποκόλληση.

ΛΥΣΗ

• Αποξηλώνουμε τα αποκολλημένα μάρμαρα και τα καθαρίζουμε από υπολείμματα λάσπης. 
Αφαιρούµε από το υπόστρωµα την υφιστάµενη λάσπη µε µηχανικά µέσα, καθαρίζουµε από 
σκόνες και ξεπλένουµε µε άφθονο νερό. 
• ιαβρέχουμε την επιφάνεια και στη συνέχεια τοποθετούμε εκ νέου τα μάρμαρα με κόλλα 
µαρµάρων και γρανιτών D-23 (σελ. 231).
• Αρμολογούμε με ΥΠΕΡΛΕΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ (σελ. 271), προσθέτοντας 
στο νερό ανάµειξης ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ (σελ. 270) ή D-20 (σελ. 230), σε αναλογία 1:2  
µε νερό, ή (αρµολογούµε) µε εποξειδικό αρµόστοκο 2 συστατικών DUROPOXY (σελ. 248).
• Σε εξωτερικούς χώρους με μεγάλο εμβαδόν, στη συμβολή της κάθετης με την οριζόντια 
επιφάνεια, δηµιουργούµε αρµό διαστολής που προετοιµάζουµε µε αστάρι PRIMER-PU (σελ. 
260) και σφραγίζουµε µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH: Αν το αποκολληµένο µάρµαρο βρίσκεται στην εξωτερική όψη κτιρίου 
και σε ύψος µεγαλύτερο των 2,5 µέτρων από το έδαφος, τότε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η 
µαρµάρινη πλάκα πέραν της συγκόλλησής της στο υπόστρωµα, θα πρέπει επιπλέον να φέρει 
µηχανική στήριξη µε τζινέτια ή άλλα στερεωτικά. Σε ανάλογη περίπτωση σας συνιστούµε να 
συµβουλευτείτε κάποιον ειδικό. 
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Προβλήµατα σε επενδύσεις
6.7

Μούχλα ή αποκόλληση σφραγίσεων πλακιδίων (ή άλλων στοιχείων της 
επένδυσης) στη συµβολή µε είδη υγιεινής, πάγκο κουζίνας κ.ά.

ΠΙΘΑΝH 
Εισροή υγρασίας στα σηµεία επαφής - συγκόλλησης του σφραγιστικού µε την επένδυση

ΛΥΣΗ

• Αφαιρούμε ολικά το παλαιό σφραγιστικό.
• αθαρίζουμε με D-95 CLEANER (σελ. 237) σπρέι καθαρισµού µούχλας, ξεπλένουµε καλά 
και αφήνουµε τις επιφάνειες να στεγνώσουν. 
• Επιλέγουμε σφραγιστικό, όπως την ανθεκτική στη μούχλα ΣΙΛΙΚΟΝΗ (σελ. 277).

6.8
∆ηµιουργία (ανοιχτών) αρµών σε σηµεία επαφής της επένδυσης µε άλλα δοµικά 
στοιχεία (π.χ. ξύλινη επιφάνεια)

ΠΙΘΑΝH 
Η διαφορετική συµπεριφορά των υλικών σε συστολές και διαστολές

ΛΥΣΗ

• αθαρίζουμε την περιοχή μεταξύ των στοιχείων της επένδυσης και των άλλων υλικών (κάγκελα 
µεταλλικά ή ξύλινα, βάσεις στήριξης συσκευών κ.ά.).
• Εφαρμόζουμε το ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246), αφού 
προηγηθεί αστάρωµα των επιφανειών µε PRIMER-PU (σελ. 260). 
• Αν η μία επιφάνεια είναι από ξύλο, τότε, εφαρμόζουμε το ελαστομερές σφραγιστικό και 
συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες DUROWOOD DS POLYMER 10 αποχρώσεων ξύλου 
(σελ. 249).

6.9
Εµφάνιση λεκέδων υγρασίας και µούχλας σε επιφάνειες (π.χ. ταβάνια) που 
βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά της επιφάνειας στην οποία έχει τοποθετηθεί 
επένδυση

ΠΙΘΑΝEΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• Εισχώρηση υγρασίας από την επένδυση στο υπόστρωμά της (συνήθως πλάκα σκυροδέματος) 
από αποσαθρωµένους ή ρηγµατωµένους αρµόστοκους, από προβληµατικές σφραγίσεις (π.χ. σε 
βάσεις από κάγκελα) κ.ά.
• γροποιήσεις των υδρατμών της εσωτερικής ατμόσφαιρας του χώρου ή άλλη αιτία

ΛΥΣΗ

• Εντοπίζουμε και αποκαθιστούμε τη βλάβη, για να σταματήσουμε την περαιτέρω εισχώρηση 
υγρασίας. 
• Απομακρύνουμε σαθρά σημεία και μούχλα από το ταβάνι.
• αθαρίζουμε επιμελώς την περιοχή με το σπρέι καθαρισμού μούχλας D-95 CLEANER (σελ. 
237), ξεπλένουµε καλά και αφήνουµε την επιφάνεια να στεγνώσει.
• ροετοιμάζουμε την επιφάνεια με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX (σελ. 227).
• άφουμε την επιφάνεια με χρώμα της επιλογής μας, όπως το ακρυλικό χρώμα για προστασία 
από µύκητες και µούχλα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ (σελ. 275).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που το επίπεδο επάνω από το ταβάνι αποτελεί εξωτερικό χώρο 
(π.χ. ταράτσα) πιθανόν το πρόβληµα να οφείλεται στην ελλιπή θερµοµόνωση και υγροµόνωση 
εξωτερικά.
Αν επιλέξουµε να στεγανοποιήσουµε και να µονώσουµε ταυτόχρονα, επιλέγουµε το σύστηµα 
θερµοστεγάνωσης ταράτσας COOL ROOF (σελ. 190-191) (εάν είναι εφικτό) ή το ελαφροβαρές 
σύστηµα θερµοστεγάνωσης ταράτσας COOL ROOF LIGHT (σελ. 190-191).
Αν επιλέξουµε να στεγανοποιήσουµε εξωτερικά (σχετικό ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 4.1).
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6.10
∆ιείσδυση υγρασίας στο υπόστρωµα ταράτσας ή βεράντας και πρόκληση 
φθορών σε σοβά ή χρώµα, µετόπες, στηθαία, ή περιµετρικά σε κάθετες επιφάνειες 
χαµηλότερα από το επίπεδο της επένδυσης

ΠΙΘΑΝH Προβληµατική σφράγιση (ή έλλειψη σφράγισης) σε σηµεία που η επένδυση συναντά κάγκελα, 
µεταλλικές ή άλλες βάσεις, ή στην ένωση µαρµαροποδιάς κ.ά.

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε από την επιφάνεια σαθρά σημεία, σκόνες και ξένα σώματα, καθαρίζουμε 
επιµελώς και αφήνουµε να στεγνώσει καλά. 
• Εφαρμόζουμε ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246), αφού 
προηγηθεί αστάρωµα µε PRIMER-PU (σελ. 260). 

6.11
∆ιείσδυση, εισροή υγρασίας από το επάνω µέρος των σοβατεπί επένδυσης 
δαπέδου

ΠΙΘΑΝH 
Έλλειψη σφράγισης ή προβληµατική σφράγιση

ΛΥΣΗ

• αθαρίζουμε καλά και απομακρύνουμε σκόνη και ξένα σώματα από την επιφάνεια. 
• Αν υπάρχει παλαιά σφράγιση που έχει αστοχήσει, την αφαιρούμε στο σύνολό της.
• Εφαρμόζουμε ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 246), αφού 
προηγηθεί αστάρωµα µε PRIMER-PU (σελ. 260). 

6.12 Λεκιασµένα στοιχεία της επένδυσης (µάρµαρα, γρανίτες κ.ά.)

ΠΙΘΑΝEΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• Απορρόφηση ατμοσφαιρικών ρύπων, λασποβροχής ή άλλων ρύπων 
• Απορρόφηση και λέκιασμα από λιπαρές ουσίες, κρασί καφέ, περιττώματα ζώων, πότισμα 
γλαστρών κ.ά. 

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε τους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης.

Γυαλισµένο µάρµαρο ή γρανίτης:
Αν έχουµε γυαλισµένο µάρµαρο ή γρανίτη και ο λεκές είναι πρόσφατος, τότε, εφαρµόζουµε 
βιοδιασπώµενο καθαριστικό BIOCLEAN ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ (σελ. 227) που δεν 
θα επηρεάσει τη γυαλάδα τους.

Αγυάλιστα µάρµαρα: 
• αθαρίζουμε με καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων D-21 (σελ. 230).
• Αδιαβροχοποιούμε το σύνολο των επιφανειών με αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό 
µαρµάρων & γρανιτών D-22 (σελ. 230) ή µε NANO PROOF MARMO DS-275 (σελ. 258), ώστε 
να τις προστατεύσουµε από τη διείσδυση πάσης φύσης υδαρών ή λιπαρών ρύπων σε αυτές.
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Προβλήµατα σε επενδύσεις
6.13 Αποκολλήσεις ή άλλα προβλήµατα σε βινυλικά δάπεδα και µοκέτες

ΠΙΘΑΝH 
Η αιτία µπορεί να σχετίζεται µε µηχανική καταπόνηση, υγρασία, αστοχία υλικού ή φυσική φθορά.

ΛΥΣΗ

• Εντοπίζουμε το πρόβλημα και οριοθετούμε την έκτασή του. 
• Απομακρύνουμε σαθρά και αποκολλημένα σημεία, ξένα σώματα και καθαρίζουμε καλά την 
επιφάνεια από υπολείµµατα και σκόνες.
• Εάν υπάρχουν υποψίες για ύπαρξη ανερχόμενης υγρασίας στο υπόστρωμα, στεγανοποιούμε  
µε εύκαµπτο, ινοπλισµένο, επαλειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα D-1 FLEX (σελ. 228) ή 
επαλειφόµενο κονίαµα στεγανοποίησης D-1 (σελ. 228), ενισχυµένο µε βελτιωτική ρητίνη 
κονιαµάτων D-20 (σελ. 230).
• Εφαρμόζουμε την ισχυρή κόλλα βινυλικών δαπέδων και μοκετών D-89 (σελ. 236).

6.14 Ρηγµατωµένοι αρµόστοκοι σε πισίνα

ΠΙΘΑΝH Ακατάλληλος τύπος αρµόστοκου, ο οποίος διαβρώνεται από τη διαδικασία χλωρίωσης του 
νερού

ΛΥΣΗ

• Αφαιρούμε τον αποσαθρωμένο τσιμεντοειδή αρμόστοκο με μηχανικό τρόπο (τροχό) ή ακόμη 
πιο εύκολα µε την ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (σελ. 276). 
• Στη συνέχεια, καθαρίζουμε επιμελώς και αρμολογούμε με εποξειδικό στόκο κόλλα   
συστατικών DUROPOXY (σελ. 248). Ο καθαρισµός των υπολειµµάτων που προκύπτουν κατά 
την αρµολόγηση µε DUROPOXY γίνεται εύκολα και γρήγορα µόνο µε νερό.

6.15 Αποκολλήσεις πλακιδίων σε πισίνα

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• Ακατάλληλος τύπος κόλλας
• Εισροή υγρασίας από ρηγματωμένους αρμόστοκους

ΛΥΣΗ

• Αποξηλώνουμε τα αποκολλημένα και τα κουφωμένα πλακίδια και καθαρίζουμε το υπόστρωμα 
µε µηχανικά µέσα (καλέµι, τριβείο).
• Στη συνέχεια, κολλάμε τα νέα πλακίδια με εποξειδικό στόκο κόλλα  συστατικών DUROPOXY 
(σελ. 248) και αρµολογούµε µε το ίδιο υλικό. Εναλλακτικά, µπορούµε να κολλήσουµε µε την 
εύκαµπτη τσιµεντοειδή κόλλα για κάθε τύπο πλακιδίων και γρανιτών, ELASTIC (σελ. 251) και να 
αρµολογήσουµε µε DUROPOXY (σελ. 248).
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1. ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, 2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, 3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΜΕΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο, 4. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΩΝ, 5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ, 6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, 7(α&β). ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΑ, 8. ΒΑΦΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ-ΠΛΑΚΙ∆ΙΟ ΨΗΦΙ∆ΕΣ), 9. ΜΟΝΩΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕ-
ΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ,10. ΜΟΝΩΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ), 11. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ),12. ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ,13. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ κ.ά.) 14. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ κ.ά.), 15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 17. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ 
ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ή ΠΑΤΗΤΗΣ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ, 18. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙ-
ΣΙΝΑΣ, 19. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 20. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 21. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,  
22. Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗΣ).
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7.1 Χαµηλή κάλυψη χρώµατος 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
Μπορεί να έχει ως αιτία τη λάθος αραίωση και εφαρµογή του χρώµατος, µία πολύ
απορροφητική επιφάνεια, την αδρότητα του σοβά, την εφαρµογή του χρώµατος
απευθείας στη στοκαρισµένη επιφάνεια χωρίς τη χρήση ασταριού

ΛΥΣΗ
Το πιθανότερο είναι να χρειασθεί να επαναβάψουµε την επιφάνεια, να λάβουµε υπόψη τις πιθανές 
αιτίες που προκάλεσαν το πρόβληµα και να επιλέξουµε ποιοτικό χρώµα υψηλής καλυπτικότητας.

7.2 Εµφάνιση φουσκάλων σε βαµµένη επιφάνεια 

ΠΙΘΑΝΕΣ Η αιτία της συνήθως σχετίζεται µε παγιδευµένο αέρα ή υγρασία κάτω από τον υµένα (φιλµ)  
του χρώµατος. Σχετίζεται επίσης και µε εφαρµογή σε υψηλές θερµοκρασίες (άνω των 35°C).

ΛΥΣΗ

Για την αποφυγή του προβλήµατος, τηρούµε τους χρόνους επαναβαφής µεταξύ των διαδοχικών 
στρώσεων κατά την εφαρμογή του χρώματος. ροντίζουμε ώστε οι στρώσεις του τελικού 
χρώµατος να µην είναι πολύ παχιές. Αν το πρόβληµα έχει ήδη δηµιουργηθεί, τότε, τρίβουµε και 
επιπεδώνουµε σωστά την επιφάνεια και προχωρούµε στην επαναβαφή της.

7.3 Κακή πρόσφυση χρώµατος σε βαµµένη επιφάνεια (αποκολλήσεις) 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
• Εφαρμογή του χρώματος σε πολύ λιπαρή (ελαιώδη), σκονισμένη ή πολύ λεία επιφάνεια 
• αράλειψη τριψίματος της προηγούμενης στρώσης γυαλιστερού ( ) χρώματος 
• Εφαρμογή σε επιφάνεια που έχει βαφεί, αλλά δεν έχει στεγνώσει ομοιόμορφα
• εν είχε προηγηθεί αστάρωμα πριν τη βαφή • ολύ αραιωμένο χρώμα ή πολύ πηχτό

ΛΥΣΗ
Ως πρόληψη για την αποφυγή του προβλήµατος προτείνεται η κατάλληλη προετοιµασία της 
επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί. Η επίλυση του προβλήµατος γίνεται µε τρίψιµο, καθαρισµό, 
αστάρωµα και βαφή της επιφάνειας.

7.4 Κιµωλίαση χρώµατος βαµµένης επιφάνειας

ΠΙΘΑΝΕΣ 
• πορεί να έχει ως αιτία την U  ακτινοβολία (ισχύει ιδιαίτε ρα για τα εποξειδικά χρώματα), την 
υγρασία, την ατµοσφαιρική ρύπανση, την εφαρµογή σε αλκαλικό υπόστρωµα κλπ.
• πορεί να οφείλεται και στην κακή προετοιμασία της επιφάνειας.

ΛΥΣΗ

Ως πρόληψη για την αποφυγή του προβλήµατος προτείνεται η κατάλληλη προετοιµασία της 
επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί και η αποφυγή χρήσης προϊόντων που είναι ακατάλληλα για 
εξωτερική χρήση. Η επίλυση του προβλήµατος γίνεται µε επαναβαφή της επιφάνειας µε υψηλής 
ποιότητας χρώµατα, κατάλληλα για εξωτερικές εφαρµογές και ανθεκτικά στην UV ακτινοβολία.

7.14 7.157.13
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7.5 Απολέπιση χρώµατος βαµµένης επιφάνειας

ΠΙΘΑΝΕΣ 

•  εφαρμογή του χρώματος (τελική στρώση) έχει γίνει με χρώμα πολύ πηχτό ή πολύ αραιωμένο 
(δεν έχει γίνει η προβλεπόµενη αραίωση) 
• χει γίνει χρήση ακατάλληλου αραιωτικού χρώματος 
• εν έχει ασταρωθεί η επιφάνεια ή έχει ασταρωθεί με αναραίωτο αστάρι και έχει ‘τζαμώσει’ 
•  επιφάνεια δεν έχει καθαριστεί από σκόνες ή λάδια • Ο σοβάς δεν έχει στεγνώσει καλά

ΛΥΣΗ

Για την αποφυγή του προβλήµατος τηρούµε τους χρόνους στεγνώµατος και επαναβαφής µεταξύ 
επάλληλων στρώσεων. Χρησιµοποιούµε το κατάλληλο αραιωτικό για το χρώµα που έχουµε 
επιλέξει και εφαρµόζουµε τις σωστές οδηγίες αραίωσής του. Αν η ζηµιά έχει ήδη γίνει, αφαιρούµε 
στο σύνολό της τη στρώση του χρώµατος που έχει απολεπισθεί, στοκάρουµε, τρίβουµε, 
καθαρίζουµε, ασταρώνουµε και επαναβάφουµε.

7.6 ΄Τρεξίµατα’ και δηµιουργία ανώµαλων επιφανειών στην επιφάνεια του χρώµατος 

ΠΙΘΑΝΕΣ Το πιθανότερο είναι να έχουν προέλθει από εφαρµογή µεγάλου πάχους στρώσεων χρώµατος ή 
χρήση ακατάλληλου αραιωτικού

ΛΥΣΗ

Για την αποφυγή του προβλήµατος χρησιµοποιούµε το κατάλληλο αραιωτικό και την 
προβλεπόµενη αναλογία αραίωσης. Αν το πρόβληµα υπάρχει ήδη σε επιφάνεια που έχει 
στεγνώσει, τρίβουµε καλά ώστε να εξαλείψουµε τα ‘τρεξίµατα’ και τις όποιες ανωµαλίες της 
βαµµένης επιφάνειας και στη συνέχεια επαναβάφουµε.

7.7 Βενιές ή ρολιές από την εφαρµογή χρώµατος µε πινέλο ή ρολό αντίστοιχα 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
•   εφαρμογή του χρώματος έχει γίνει με κακής ποιότητας πινέλο ή ρολό 
•  Ακατάλληλη αραίωση χρώματος ή χρήση ακατάλληλου διαλυτικού 
•  ακή εφαρμογή χρώματος

ΛΥΣΗ

Για την αποφυγή του προβλήµατος πάντα αραιώνουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες στη συσκευασία 
του προϊόντος, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο διαλυτικό. Αν η επιφάνεια έχει στεγνώσει, την 
τρίβουµε ώστε να εξαλείψουµε από αυτήν τις ανωµαλίες, φροντίζουµε να την επιπεδώσουµε 
σωστά και προχωρούµε στην επαναβαφή της, αυτή τη φορά χρησιµοποιώντας τις σωστές πρακτικές.

7.8 Κιτρίνισµα χρώµατος βαµµένης επιφάνειας

ΠΙΘΑΝΕΣ 
• Ανύπαρκτος ή ανεπαρκής φυσικός φωτισμός στον χώρο που βρίσκεται η βαμμένη επιφάνεια. 
Ισχύει ιδιαίτερα για τα βερνικοχρώµατα. Ισχύει επίσης και το αντίθετο. 
•  βαμμένη επιφάνεια υπόκειται σε πολύ έντονο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΛΥΣΗ

Για την αποφυγή του προβλήµατος χρησιµοποιούµε πολύ καλής ποιότητας χρώµατα που η 
αντίσταση στο κιτρίνισµα αναφέρεται ευκρινώς στις ιδιότητές τους. Βελτιώνουµε (αν είναι δυνατόν) 
τον φυσικό φωτισµό του χώρου στον οποίο βρίσκεται η βαµµένη επιφάνεια και φροντίζουµε 
επίσης για τον σωστό αερισµό του. Αν η βαµµένη επιφάνεια έχει ήδη κιτρινίσει σε βαθµό που η 
εικόνα της δεν µας ικανοποιεί, τότε, την καθαρίζουµε, προετοιµάζουµε σωστά και στη συνέχεια την 
επαναβάφουµε µε το κατάλληλο αυτή τη φορά χρώµα.
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7.9
Εµφάνιση µατίσεων σε βαµµένη επιφάνεια (π.χ. από διακοπή και εκκίνηση της 
βαφής µε διαφορά χρόνου) 

ΠΙΘΑΝΕΣ 

Μπορεί να έχουν ως αιτία το ρηγµατωµένο υπόστρωµα βαφής (σοβάς). Επίσης, την εφαρµογή 
µατ υφής χρώµατος πάνω σε γυαλιστερή επιφάνεια. Ακόµη, πιθανόν να έχουµε εφαρµόσει 
στρώση βαφής πάνω σε προηγούµενη στρώση που δεν έχει προλάβει να στεγνώσει καλά 
ή να έχουµε εφαρµόσει στρώση ‘σκληρού΄ χρώµατος πάνω σε υπόστρωµα µεγαλύτερης 
ελαστικότητας από αυτό της τελικής επιφάνειας.

ΛΥΣΗ

Για την αποφυγή τέτοιου είδους προβληµάτων θα πρέπει να γνωρίζουµε εξαρχής ότι το 
υπόστρωµα της βαφής και η τελική στρώση χρώµατος θα πρέπει να έχουν ‘συµβατότητα’ 
ως υλικά. Θα πρέπει επίσης να αφήνουµε ικανοποιητικό χρόνο µεταξύ των διαφορετικών 
επάλληλων στρώσεων βαφής. Σε περίπτωση που το πρόβληµα είναι υπαρκτό, θα πρέπει να 
αφαιρέσουµε συνολικά τη βαφή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τρίψουµε καλά το υπόστρωµα µέχρι 
να επιτύχουµε τη σωστή επιπέδωσή του, να ασταρώσουµε και να βάψουµε.

7.10 Ανάπτυξη µούχλας και µικροοργανισµών σε βαµµένη επιφάνεια 

ΠΙΘΑΝΕΣ 

• αφή πάνω σε επιφάνεια που έχει ήδη προσβληθεί από μούχλα και μικροοργανισμούς χωρίς 
να έχει γίνει κατάλληλη προεργασία για την αποµάκρυνσή τους 
• γρασία ή εισροή νερού στις βαμμένες επιφάνειες ή στα υποστρώματά τους 
• Eισροή υγρασίας διαμέσου του τοίχου ή της ταράτσας
• ‘ όλυνση’ του χρώματος από υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σπατουλάρισμα της 
επιφάνειας
•  Επιφάνειες που δεν τις βλέπει ο ήλιος • δρατμοί που υγροποιούνται 
•  Επιφάνειες που βρίσκονται κοντά σε κήπους

ΛΥΣΗ

Ως σωστή πρακτική, είναι καλό η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί να καθαρίζεται 
προηγουµένως µε ειδικό αντιµουχλικό προϊόν. Θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται καθαρό 
νερό για την παρασκευή και πιθανή αραίωση του στόκου σπατουλαρίσµατος. 
Η επίλυση του προβλήµατος γίνεται, ανάλογα µε την έκτασή του και τις δυνατότητες παρέµβασης 
που έχουµε στον χώρο, όπως περιγράφεται και στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 2.3. 

7.11 Αποσάθρωση χρώµατος και υποστρώµατος (σοβά) από προσβολή υγρασίας 

ΛΥΣΗ

Εντοπίζουµε την αιτία που έχει προκαλέσει την αποσάθρωση και προβαίνουµε στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη θεραπεία της. 
• Στη συνέχεια, αφαιρούμε τον σαθρό σοβά τοπικά ή ολικά αν κρίνουμε ότι αυτό είναι 
απαραίτητο. Επανασοβατίζουµε την επιφάνεια και αφήνουµε τον σοβά να στεγνώσει. 
• Στεγανοποιούμε την τοιχοποιία στο σύνολό της με το εύκαμπτο κονίαμα WATERPROOF 
MORTAR (σελ. 269) για να την προστατεύσουµε από την εισχώρηση υγρασίας στον σοβά 
µελλοντικά. 
• έλος,  ασταρώνουμε και προχωρούμε στην επαναβαφή της με χρώμα υψηλών 
απαιτήσεων ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σελ. 270), 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ (σελ. 277) ή µε υβριδικό 
πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώµα DUROPAINT-PU (σελ. 248).
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7.12

Βαµµένη εσωτερική επιφάνεια που έχει λεκέδες και σηµάδια  
από καπνιά, νικοτίνη από τσιγάρα, δαχτυλιές κ.ά.

ΠΙΘΑΝΗ 
Η επικάθιση ρύπων στις βαµµένες επιφάνειες είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόµενο 

ΛΥΣΗ Α΄
Καθαρίζουµε την επιφάνεια µε BIOCLEAN (σελ. 227) για νικοτίνη και καπνιά. Εύκολα, 
γρήγορα και οικονοµικά, χωρίς να επηρεάζεται το χρώµα, ανανεώνουµε την όψη του χώρου, 
αποφεύγοντας τη συχνή επαναβαφή. 

ΛΥΣΗ Β΄

Αν οι ρύποι είναι ‘επίµονοι’ και δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν, τότε, αποµονώνουµε 
τους λεκέδες µε ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (σελ. 272). Τέλος, εφαρµόζουµε πλαστικό χρώµα 
πολυτελείας SUPER (σελ. 264) ή οικολογικό πλαστικό χρώµα SUPER ECO (σελ. 264). 
Τα δύο αυτά χρώµατα, παρέχουν µεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιµο.

7.13 Αποκολλήσεις ή άλλα προβλήµατα σε ταπετσαρίες

ΛΥΣΗ

• Εντοπίζουμε το πρόβλημα και οριοθετούμε την έκτασή του. 
• Απομακρύνουμε σαθρά και αποκολλημένα σημεία, ξένα σώματα και καθαρίζουμε καλά την 
περιοχή από υπολείµµατα και σκόνες.
• Εφαρμόζουμε την ισχυρή κόλλα σε μορφή πούδρας DUROLIN 200 (σελ. 247) για χάρτινες 
ταπετσαρίες ή την DUROLIN 300 (σελ. 247) σε µορφή πάστας για βαριές και βινυλικές 
ταπετσαρίες, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (των ταπετσαριών).

7.14
Αποσάθρωση ξεφλούδισμα	χρώματος	δαπέδων	εσωτερικών	ή	εξωτερικών	
χώρων (π.χ. Κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής) 

ΛΥΣΗ

•  αθαριζουμε επιμελώς σαθρά, φθαρμένα και ξεφλουδισμένα χρώματα.
•  ρίβουμε και εξομαλύνουμε το δάπεδο (εφόσον χρειάζεται).
•  ροετοιμάζουμε με ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ (σελ. 272), αραιωµένο 1:1 µε THINNER 101 (σελ. 266).
• άφουμε με υψηλής αντοχής υβριδικό (πολυουρεθανικό ακρυλικό) χρώμα SUPER FLOOR 
PU (σελ. 265). Το SUPER FLOOR PU έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
και την UV ακτινοβολία. Αποτελεί ιδανικό υλικό για προστασία και διακόσµηση τσιµεντένιων 
δαπέδων, πλακόστρωτων, πεζοδροµίων κλπ.

7.15
Αποσάθρωση ξεφλούδισμα	χρώματος	δαπέδων	βαριάς	κυκλοφορίας	και	χρήσης	
(συνεργεία και γκαράζ αυτοκινήτων, αποθήκες κλπ.)

• Ελέγχουμε την επιφάνεια, η οποία πρέπει να είναι σταθερή, επίπεδη, καθαρή και απαλλαγμένη 
από σκόνες, λάδια, σκουριές και σαθρές βαφές.
•  Επισκευάζουμε τυχόν κενά, επιφανειακές ατέλειες και ρωγμές.
• Αφαιρούμε (εφόσον υπάρχουν) παλαιές ξεφλουδισμένες βαφές, κιμωλίαση εποξειδικών 
βαφών, υπολείµµατα τσιµέντου, βρύα και µύκητες µε µηχανική λείανση και καθαρίζουµε µε 
σκληρή σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.
• Αν οι επιφάνειες είναι βαμμένες με παλαιότερη, αλλά καλά αγκυρωμένη επίστρωση, θα πρέπει 
να τρίβονται ελαφρώς µε γυαλόχαρτο, να καθαρίζονται επιµελώς και να ασταρώνονται µε 
WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA (σελ. 269).
• Ακολουθεί εφαρμογή της πολυασπαρτικής βαφής  συστατικών με βάση την πολυουρία 
POLYUREA FLOOR COATING (σελ. 259), όπως αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος. 
Η τελική επιφάνειά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή, τα οξέα, τα αλκάλια, σε µηχανικές και 
χηµικές καταπονήσεις, αλλά και την UV ακτινοβολία.
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σιλικονούχο χρώµα. 

Η λύση για  
τη λασποβροχή.

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 13 χρόνια

Εξαιρετικής ποιότητας 
χρώµα. Για εσωτερική 

αλλά κυρίως  
για εξωτερική χρήση.
Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 8 χρόνια

Πλαστικό χρώµα 
πολυτελείας,  

µε αντοχές στο 
συχνό πλύσιµο.

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό χρώµα για 
προστασία  

από µύκητες και µούχλα.
Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 5 χρόνια

Οικολογικό πλαστικό 
χρώµα εσωτερικής 
χρήσης. Ιδανικό και για 
παιδικά δωµάτια.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό 100% για προ-
στασία από µούχλα και 
υψηλές αντοχές στην  
αλκαλικότητα του µπετόν.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

Υβριδικό πολυουρεθανικό- 
ακρυλικό χρώµα, για δάπεδα  
και αρµούς σε πλακόστρωτα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 5 χρόνια

Ιδανικό για επιβαρυ-
µένες συνθήκες 
περιβάλλοντος 
σε παραθαλάσσιες 
ή ορεινές περιοχές.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Στεγανωτικό 
ελαστοµερές χρώµα. 
Καλύπτει άριστα 
τριχοειδείς ρωγµές.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Πλαστικό χρώµα 
υψηλής 
καλυπτικότητας 
και αντοχής.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Θερµοκεραµικό  
ενεργειακό χρώµα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 12 χρόνια

Πλαστικό χρώµα Πλαστικό χρώµα 
πολυτελείας, πολυτελείας, 

µε αντοχές στο µε αντοχές στο 

Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνιαεπαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό χρώµα για Ακρυλικό χρώµα για 
προστασία 

από µύκητες και µούχλα.
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 5 χρόνιαεπαναβαφής: 5 χρόνια

Εκτιµώµενος χρόνος 

Ακρυλικό 100% για προ
στασία από µούχλα και 
υψηλές αντοχές στην 
αλκαλικότητα του µπετόν.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

επαναβαφής: 10 χρόνια

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Θερµοκεραµικό 
ενεργειακό χρώµα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 12 χρόνια

επαναβαφής: 10 χρόνια

https://www.durostick.gr/
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8.1 ∆ηµιουργία µούχλας ή µαύρων στιγµάτων σε επιφάνεια από ξύλο 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

•  ξυλοκατασκευή έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη 
συντήρηση.  
•  έκθεσή της σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος έχει προκαλέσει το σκάσιμο του 
βερνικιού, την επακόλουθη διείσδυση υγρασίας στη µάζα του ξύλου και την 
ανάπτυξη µικροοργανισµών και µούχλας.

ΛΥΣΗ

• αθαρίζουμε καλά την επιφάνεια με D-95 CLEANER (σελ. 237) σπρέι καθαρισµού µούχλας, 
ξεπλένουµε καλά και αφήνουµε να στεγνώσει. Προχωρούµε στο (ελαφρύ) τρίψιµο, ώστε να 
αποκαλύψουµε τους πόρους του ξύλου. 
Εναλλακτικά, εφόσον δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια στεγνώµατός του ή δεν είναι δυνατή 
η χρήση του, τρίβουµε καλά µε χοντρό (Νο100) και στη συνέχεια µε ψιλό γυαλόχαρτο (Νο180), 
έως ότου αποκαλύψουµε τους πόρους του ξύλου. Και στις δύο περιπτώσεις αποµακρύνουµε 
επιµελώς τη σκόνη.  
Στην περίπτωση βαµµένης επιφάνειας που η βαφή έχει αστοχήσει (σκάσει, ξεφλουδίσει, 
αποσαθρωθεί) αποµακρύνουµε τη βαφή µε τρίψιµο ή µε διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωµάτων & 
βερνικιών D-26 (σελ. 231). 
∆εδοµένου ότι η αφαίρεση της βαφής είναι ολική, ακολουθούµε όσα περιγράφονται αναλυτικά 
στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΛΥΣΗ 8.11.

8.2 Ύπαρξη µικρών ή βαθύτερων ρωγµών στην επιφάνεια του ξύλου 

ΠΙΘΑΝH 
Αφυδάτωση και γήρανση του ξύλου

ΛΥΣΗ

• ρίβουμε καλά την επιφάνεια για να αποκαλυφθεί το εύρος της ζημιάς. 
• Αν η επιφάνεια φέρει κάποιου είδους βαφή αφαιρούμε τοπικά. Για ολική αφαίρεση,  
σχετικό ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΛΥΣΗ 8.11.
• Ελέγχουμε για πιθανές ρωγμές ή τρύπες στην επιφάνεια του ξύλου.
• Στη συνέχεια, στοκάρουμε τις ρωγμές με ακρυλικό ξυλόστοκο DUROWOOD (σελ. 249) και 
τρίβουµε τον στόκο, ώστε να πάρουµε την επιθυµητή υφή και επιπεδότητα.

Απόχρωση ξύλου µε βερνίκι
• Εφαρμόζουμε στην επιφάνεια έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL (σελ. 249) ή 
DUROXYL AQUA (σελ. 250), το οποίο έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες και προστατεύει την 
ξύλινη επιφάνεια από την ηλιοφάνεια.
• Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε ένα από τα διακοσμητικά και προστατευτικά βερνίκια ξύλου 
DUROLAC (σελ. 246), DUROLAC AQUA (σελ. 246), ή σε περιβάλλοντα µε αντίξοες συνθήκες, 
MARINER (σελ. 257), MARINER AQUA (σελ. 257).

Απόχρωση ξύλου µε ριπολίνη
• Ασταρώνουμε την επιφάνεια με ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ (σελ. 272) ή ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ (σελ. 273). 
• άφουμε με ριπολίνη πολυτελείας DUROLUX (σελ. 247) ή DUROLUX AQUA (σελ. 247).

8.3
Ζηµιά που έχει προκληθεί από την έκθεση της ξύλινης επιφάνειας 
στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία ή σε υψηλές θερµοκρασίες

• ρίβουμε καλά την επιφάνεια ώστε να φανούν οι πόροι του ξύλου και να αποκαλυφθεί το 
εύρος της ζηµιάς.
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ΛΥΣΗ

• αθαρίζουμε καλά την επιφάνεια, απομακρύνουμε σκόνες και υπολείμματα βερνικοχρωμάτων.
• Εφαρμόζουμε στην επιφάνεια έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL (σελ. 249) ή 
DUROXYL AQUA (σελ. 250), το οποίο έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες και προστατεύει την 
ξύλινη επιφάνεια από την ηλιοφάνεια.
• Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε ένα από τα διακοσμητικά και προστατευτι κά βερνίκια ξύλου 
DUROLAC (σελ. 246), DUROLAC AQUA (σελ. 246), ή σε περιβάλ λοντα µε αντίξοες συνθήκες, 
MARINER (σελ. 257), MARINER AQUA (σελ. 257). 

8.4 Προσβολή της ξύλινης επιφάνειας από ξυλοφάγα έντοµα

ΛΥΣΗ

• αθαρίζουμε καλά και τρίβουμε με γυαλόχαρτο την ξύλινη επιφάνεια ώστε να φανεί η επιφάνεια 
του ξύλου και το εύρος της προσβολής από τα ξυλοφάγα έντοµα και το σαράκι.
• Εφαρμόζουμε στα σημεία διάτρησης της ξύλινης επιφάνειας παρασιτοκτόνο DYROXYL WOOD 
PROT T O O D T O R (σελ. 250) σε πρακτική συσκευασία 120ml, προκειµένου να 
εξαλέιψουµε την αιτία της προσβολής.
• Στοκάρουμε τις οπές με ακρυλικό ξυλόστοκο  αποχρώσεων DUROWOOD (σελ. 249) και 
τρίβουµε τον στόκο, ώστε να πάρουµε την επιθυµητή υφή και επιπεδότητα.
•  Εφαρμόζουμε στο σύνολο της επιφάνειας διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου DUROXYL 

OOD	PROT T O O D T O R διαλύτου (σελ. 250) ή DUROXYL AQUA TOTAL 
WOOD PROTECTION  (σελ. 250),  για προστασία από ξυλοφάγα έντοµα,  µύκητες, µούχλα, µπλε 
κηλίδες και σήψη. 

8.5
Απολέπιση ή φθορά του βερνικιού ή της ριπολίνης µε την οποία έχει βαφεί 
παλαιότερα η ξύλινη επιφάνεια

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ 

•  ντονη υγρασία • ντονη ηλιακή ακτινοβολία 
• ακή προηγούμενη προετοιμασία υποστρώματος ή άλλη αιτία

ΛΥΣΗ

• Αφαιρούμε με μηχανικά μέσα (στοκαδόρο, σπάτουλα, γυαλόχαρτο κ.ά.) ή με διαβρωτικό και 
αφαιρετικό χρωµάτων & βερνικιών D-26 (σελ. 231) τις παλιές στρώσεις βαφής. 
• ρίβουμε καλά ώστε να εμφανισθούν οι πόροι και τα νερά του ξύλου.
∆εδοµένου ότι η αφαίρεση της βαφής είναι ολική, ακολουθούµε όσα περιγράφονται αναλυτικά στο 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΛΥΣΗ 8.11.

8.6
Ζηµιές που έχουν προκληθεί στην ξύλινη επιφάνεια από καρφιά, βίδες 
ή άλλα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτήν

ΛΥΣΗ

• Απομακρύνουμε από την επιφάνεια καρφιά, βίδες ή άλλα αντικείμενα που έχουν ‘πληγώσει’ το 
ξύλο. 
• αθαρίζουμε καλά, στοκάρουμε με ακρυλικό ξυλόστοκο  αποχρώσεων DUROWOOD  
(σελ. 249) τις οπές και στη συνέχεια τρίβουµε καλά την επιφάνεια.
• Για αλλαγή απόχρωσης εφαρμόζουμε μία έως τρεις επιστρώσεις έγχρωμο βερνίκι εμπο τισμού 
DUROXYL ΑQUA (σελ. 250) ή DUROXYL (σελ. 249). 
• Σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε να αλλάξουμε την απόχρωση της ξύλινης επιφάνειας, 
εφαρµόζουµε αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών µε βάση τη νανοτεχνολογία,  
NANO PROOF WOOD DS-350 (σελ. 258).  
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8.7 Εµφανής επιφανειακή σκουριά σε µεταλλική επιφάνεια 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• γρασία • Γήρανση του υλικού • Ακατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος 
• λλειψη αντιδιαβρωτικής προστασίας

ΛΥΣΗ

Εξετάζουµε αν η επισκευή του µεταλλικού στοιχείου είναι εφικτή ή αν θα πρέπει να 
προχωρήσουµε σε αντικατάστασή του. Στην πρώτη περίπτωση λειτουργούµε ως εξής:
• ρίβουμε καλά την επιφάνεια για να απομακρύνουμε τη σκουριά που έχει επικαθίσει σε αυτήν. 
Αφαιρούµε τα υπολείµµατα µε THINNER 101 (σελ. 266), καθαρίζουµε καλά την επιφάνεια και 
την αφήνουµε να στεγνώσει. Εναλλακτικά, για την αφαίρεση της σκουριάς, προτείνεται η χρήση 
του RUST REMOVER (σελ. 263).
• Εφαρμόζουμε ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ (σελ. 275) ή ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (σελ. 272) για επαρκή 
αντισκωριακή προστασία. 
• άφουμε με ριπολίνη πολυτελείας DUROLUX (σελ. 247) ή DUROLUX AQUA (σελ. 247).

8.8 Εµφάνιση σκουριάς (ή δυσκολία κίνησης) µεταλλικών κινητών µερών

ΛΥΣΗ

• Αν υπάρχει επιφανειακή σκουριά, απομακρύνουμε με χρήση ατσαλόμαλλου, γυαλόχαρτου ή 
µε σβουράκι. Εναλλακτικά, για την αφαίρεση της σκουριάς, προτείνεται η χρήση του  
RUST REMOVER (σελ. 263).
• Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε αντιδιαβρωτική και λιπαντική προστασία επαλείφοντας  
ΓΡΑΣΟ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ (σελ. 273) ή ψεκάζουµε στο σηµείο αντισκωριακό και λιπαντικό 
RUST FREE (σελ. 262).

8.9
Απολέπιση και αποκόλληση χρώµατος σε µεταλλικές επιφάνειες (πόρτες, 
παράθυρα, καγκελόπορτες κ.ά.)

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• Γήρανση της βαφής σε συνδυασμό με δυσμενείς καιρικές συνθήκες
• Ακατάλληλη ή πλημμελής προετοιμασία υποστρώματος • ακής ποιότητας βαφή

ΛΥΣΗ

• Σε περιπτώσεις μεταλλικών επιφανειών που βάφονται, καθοριστικός παράγοντας για την αντοχή 
στον χρόνο είναι η επιµελής προετοιµασία. 
• Αφαιρούμε με σμυριδόπανο, τρίψιμο ή μηχανικά μέσα τα σημεία που τυχόν έχει εμφανιστεί 
σκουριά, έως ότου φανεί µέταλλο, και τρίβουµε ελαφρώς (αποχαρτάρουµε) τα υπόλοιπα 
σηµεία της επιφάνειας. Αποµακρύνουµε υπολείµµατα καθαρισµού µε THINNER 101 (σελ. 266).  
Εναλλακτικά, για την αφαίρεση της σκουριάς, προτείνεται η χρήση του RUST REMOVER (σελ. 263).
• Εφαρμόζουμε αντισκωριακή προστασία με ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ (σελ. 275) ή ΑΣΤΑΡΙ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ (σελ. 272).
• άφουμε με ριπολίνη πολυτελείας DUROLUX (σελ. 247) ή DUROLUX AQUA (σελ. 247).

8.10 Αστοχία - κακή τοποθέτηση ξύλινης επένδυσης ή πετσικάρισµα

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• Απουσία αρμών διαστολής ή αστοχία υφιστάμενου αρμού
• ακή συναρμογή της επένδυσης με δομικά στοιχεία κατασκευασμένα από διαφορετικό υλικό 

ΛΥΣΗ

• Για την περίπτωση υπαρχόντων αρμών, αφαιρούμε το παλαιό σφραγιστικό και καθαρίζουμε 
καλά από σκόνες και ξένα σώµατα. 
• Αρμολογούμε με ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες 
DUROWOOD DS POLYMER 10 αποχρώσεων ξύλου (σελ. 249). Το ίδιο υλικό 
χρησιµοποιούµε και για την πλήρωση των απαραίτητων αρµών διαστολής που έχουµε 
δηµιουργήσει περιµετρικά.
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8.11 Φθαρµένα ξύλινα κουφώµατα, πόρτες, παράθυρα κ.ά.

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξετάζουµε το µέγεθος της φθοράς και αποφασίζουµε αν πρόκειται να προβούµε 
στην επισκευή ή αντικατάστασή τους. 

• Αν θα τα επισκευάσουμε εντοπίζουμε την αιτία της φθοράς (εισχώρηση υγρασίας, πετσικαρίσματα, 
σκασίµατα, ξεφλούδισµα ριπολινών ή βερνικιών κ.ά.) και σε κάθε περίπτωση εφαρµόζουµε την 
κατάλληλη επισκευαστική λύση, αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα µε τη σωστή σειρά. 
• Στην περίπτωση που το παλαιό βερνίκι ή η ριπολίνη έχει ξεφλουδίσει ή είναι σε κακή 
κατάσταση, συνιστάται η καθολική τους αφαίρεση µε µηχανικά µέσα ή µε τη χρήση ενός ισχυρού 
διαβρωτικού προϊόντος, όπως είναι το D-26 (σελ. 231). Μετά από κάθε εργασία αφαίρεσης 
παλαιών στρώ σεων, οι ξύλινες επιφάνειες απογυµνώνονται από κάθε είδους προστασία.
Έτσι, τις αντιµετωπίζουµε σαν καινούριες, ακολου θώντας τα στάδια εργασιών που ακολουθούν 
στις ενότητες: Βαφή µε βερνίκι ή Βαφή µε ριπολίνη, ανάλογα µε την αισθητική και την απόχρωση 
που επιθυµούµε να προσδώσουµε.
• αι στις δύο ενότητες που ακολουθούν, εφαρμόζουμε στην επιφάνεια διάφανο συντηρητικό 
εµποτισµού ξύλου D RO Y 	 OOD	PROT T O O D T O R	διαλύτου (σελ. 250) ή 
DUROXYL AQUA TOTAL WOOD PROTECTION  (σελ. 250),  για προστασία από ξυλοφάγα 
έντοµα, µύκητες, µούχλα, µπλε κηλίδες και σήψη.

Βαφή µε βερνίκι
• Στοκάρουμε (εφόσον χρειάζεται) με ακρυλικό ξυλόστοκο  αποχρώσεων DUROWOOD  
(σελ. 249).
• Εφαρμόζουμε μία έως τρεις επιστρώσεις έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL ΑQUA  
(σελ. 250) ή DUROXYL (σελ. 249), ανάλογα µε την επιθυµητή απόχρωση και το είδος του ξύλου. 
• Για ακό μη μεγαλύτερη προστασία από την πα λαίωση και τις αντίξοες καιρικές συν θήκες, 
ιδιαίτερα την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και για τη διατήρηση της 
απόχρωσής του, συνιστάται η εφαρµογή σε µία έως δύο επιστρώσεις των διακοσµητικών και 
προστατευτικών βερνικιών MARINER AQUA (σελ. 257) ή  MARINER (σελ. 257) (γυαλιστερό), 
DUROLAC AQUA (σελ. 246) ή DUROLAC (σελ. 246) (σατινέ ή γυαλιστερό).

Βαφή µε ριπολίνη
• Στοκάρουμε (εφόσον χρειάζεται) με ακρυλικό ξυλόστοκο  αποχρώσεων DUROWOOD  
(σελ. 249) ή µε STUCOFIX πολτό ((σελ. 263).
• Ασταρώνουμε με ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ (σελ. 272) ή ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ (σελ. 273).
• άφουμε με ριπολίνη διαλύτου πολυτελείας DUROLUX (σελ. 247) ή DUROLUX AQUA  
(σελ. 247) για ξύλα και µέταλλα.

8.12  Ξεθώριασµα και αλλοίωση της εικόνας ξύλινων επίπλων κήπου και βεράντας

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ

• μεση έκθεση των ξύλινων επίπλων για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αντίξοες συνθήκες 
περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα στην ηλιακή ακτινοβολία 
• εν έχει γίνει κατάλληλη συντήρηση

ΛΥΣΗ

• ρίβουμε την ξύλινη επιφάνεια με χοντρό ( ο 00) και στη συνέχεια λειαίνουμε με ψιλό ( ο 0) 
γυαλόχαρτο. 
• Αφού απομακρύνουμε τις σκόνες εφαρμόζουμε TEAK OIL (σελ. 265) σε 2 έως 3 επιστρώσεις, 
χωρίς αραίωση. 
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Τα κατάλληλα υλικά 
για αποτελεσµατικές λύσεις!

Ας ξεκινήσουµε ορίζοντας τι χαρακτηρί-
ζουµε ως µικροζηµιά στον χώρο ενός 
κτιρίου ή κατοικίας. 
Μικροζηµιά είναι λοιπόν µία ζηµιά που 
περιο ρίζεται σε µικρή έκταση ή και βάθος. 
Συνήθως, δεν επηρεάζει βλαπτικά τις 
γειτονικές της περιοχές, ιδιαίτερα αν αυτή 
επισκευάζεται σχετικά άµεσα και µε τα κα-
τάλληλα κάθε φορά υλικά. 
Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που η 
µικροζηµιά αφορά σε διαρροή ή σχετίζεται µε 
διείσδυση υγρασίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς είναι 
δυνατόν αυτή να επεκταθεί πολύ γρήγορα και αν δεν 
αντιµετωπισθεί έγκαιρα να προκαλέσει πολλαπλές 
βλάβες στο δοµικό στοιχείο στο οποίο εντοπίζεται, 
αλλά και στα γειτονικά του. 
Σε ένα κτίριο ή κατοικία, συµβαί νουν πολύ 
συχνά µικροζηµιές.
Η αποκατάστασή τους πρέπει να αποτελεί 
πάγια πρακτική στο πλαίσιο της τακτικής 
συντήρησής του. Όπως συµβαίνει µε 
κάθε ζηµιά, έτσι και αυτή, έχει κάποια 
αιτία που την έχει προκαλέσει. 
Η αιτία πρέπει απαραίτητα να εντοπίζεται 
και να αντιµετωπίζεται µε προτεραιό-
τητα πριν την επισκευή, που για χάρη 
της ενότητας αυτής, θα αποκαλούµε 
εφεξής ‘µικροεπισκευή’. 

Ανάλογα µε το είδος του δοµικού ή µη 
στοιχείου, το είδος της επιφάνειας, τη 
θέση στο κτίριο και άλλους παράγοντες, 
οι µικροζηµιές µπορεί να ενταχθούν 
στις παρακάτω κατηγορίες: 

ΧΡΩΜΑ...ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ!
Mικροζηµιές...
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ΧΡΩΜΑ...ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ!



Εξετάζουµε µε προσοχή το σηµείο 
για να διαπιστώσουµε τον ‘τοπικό 
χαρακτήρα’ του προβλήµατος και 
την αιτία που το έχει προκαλέσει. 
Αφού αντιµετωπίσουµε την αιτία, 
αποµακρύνουµε τα σαθρά και 
καθαρίζουµε την επιφάνεια. 
Στη συνέχεια, διαβρέχουµε ελαφρά 
και επισκευάζουµε µε τον ταχύπηκτο 
σοβά D-32 (σελ. 232). 

Τοπική αποκόλληση
ή αποσάθρωση σοβά

λατα που εμπεριέχονται στη μάζα 
των επιχρισµάτων του τοίχου (ή των 
τούβλων και του σκυροδέµατος) 
διαλύονται στην υγρασία που επίσης 
υπάρχει σε αυτό, ανέρχονται στην 
επιφάνειά του, κρυσταλλοποιούνται 
και εµφανίζονται µε µορφή ασπρίλων 
(σκόνης), αποσαθρώνοντας παράλ-
ληλα το χρώµα ή και δηµιουργώντας 
αποχρωµατισµούς. Η επιφάνεια µετά 
την κατάλληλη προεργασία πρέπει 
να δεχθεί αστάρωµα µε AQUAFIX 
(σελ. 227) και στη συνέχεια επανα-
βαφή µε χρώµα από την ευρεία 
γκάµα χρωµάτων της DUROSTICK. 

i. Αν µιλάµε για ζηµιά και ‘µικροεπι-
σκευή’ σε σοβά, έχουµε στη διάθεσή 
µας δύο άριστης ποιότητας τσιµεντο-
ειδή σφραγιστικά, για επιδιόρθωση 
τοπικά: το SUPER FLEX POWDER 
(σελ. 265) για ζηµιές και ρωγµές έως 
15mm και το D-66 REPAIR (σελ. 
235) για ρωγµές και οπές έως 30mm. 
ii. Σε σπατουλαρισµένες επιφάνειες 

έχουµε τρία άριστης ποιότητας έτοιµα 
προς χρήση υλικά, τον STUCOFIX 
(σελ. 263) πολτό, τον ελαστικό στόκο 
STUCOFIX ELASTIC PUTTY (σελ. 
264) και τον ΑΦΡΟΣΤΟΚΟ (σελ. 
272). Και τα τρία υλικά σφραγίζουν, 
επισκευάζουν και εξοµαλύνουν άριστα 
τις επιφάνειες.

Εξανθήµατα αλά των 
(τοπικά) σε βαµµένη 
επιφάνεια

Χτυπήµατα, γδαρσίµατα ή ρωγµές

Τις συναντάµε πολύ συχνά σε 
εσωτερικούς κυρίως χώρους. Όταν 
όµως έχουν επιτελέσει τον σκοπό 
για τον οποίο δηµιουργήθηκαν, 
πρέπει να κλείσουν. Στη διάθεσή 
µας υπάρχουν πολλά σφραγιστικά 
προϊόντα και ένα που ξεχωρίζει: 
O ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ (σελ. 272) της 
DUROSTICK καλύπτει αποτελεσµα-
τικά, δεν ‘τρέχει’ και το σηµαντικότερο, 
δεν παρουσιάζει συρρίκνωση µετά 
την πήξη του. Εφαρµόζεται εύκολα 
και δεν χρειάζεται τρίψιµο. 

Τρύπες στον τοίχο 
από καρφιά και άλλα 
στερεωτικά

Μικροζηµιές σε τοίχους
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Το πρώτο στάδιο αφορά στον εντοπι-
σµό του προβλήµατος. Γίνεται εύκολα 
αν ρίξουµε µε τη βοήθεια λάστιχου 
ποτίσµατος (από ύψος περίπου 1m) 
νερό στη στεγανωµένη επιφάνεια. 
Στο σηµείο/α που υπάρχει αποκόλ-
ληση, ο ήχος από την πτώση του νε-
ρού αλλάζει. 
Αφού εντοπίσουµε τη ζηµιά, αφαιρού-
µε προσεκτικά µε φαλτσέτα την απο-

κολληµένη περιοχή και καθαρίζουµε 
καλά το υπόστρωµα. Στη συνέχεια, 
εφαρµόζουµε τοπικά ελαστοµερές 
στεγανωτικό DS-220 (σελ. 240), Νο39 
(σελ. 276), HYDROSTOP-PU (σελ. 
255.) ή TECHNOPROOF (σελ. 265) 
της DUROSTICK. 
Επικαλύπτουµε κατά 10cm τουλάχι-
στον την προϋπάρχουσα στεγάνω ση 
στο σηµείο. 

Αποκόλληση ελαστοµερούς στεγάνωσης τοπικά

Η ζηµιά µπορεί να είναι αποτέλεσµα 
κακής κατασκευής, προσβολής από 
υγρασία (ανερχόµενη ή από άλλη 
πηγή), τραυµατισµού από πτώση 
αντικειµένων, ή άλλη αιτία. 
Για την αποκατάστασή της, καθαρίζουµε 
καλά την επιφάνεια, αποµακρύνουµε 
τα σαθρά, διαβρέχουµε ελαφρά και 
στη συνέχεια επισκευάζουµε µε ένα 

εκ των ενισχυµένων επισκευαστικών 
DUROSTICK D-55 (σελ. 234) ή 
DUROFIX (σελ. 245).

Παρατήρηση: Εάν το δάπεδο είναι 
βιοµηχανικό συνιστάται να στοκάρεται 
µε εποξειδικό στόκο D-38 (σελ. 232) 
ή µε το ταχύπηκτο επισκευαστικό 
κονίαµα DS-247 (σελ. 241).

α. Σηµειακή αποκόλληση ή και αποσάθρωση τσιµεντοειδούς δαπέδου
β. Χτυπήµατα & γδαρσίµατα

Στον έλεγχο που κάνουµε στην 
(τσιµεντοειδή) στεγάνωση της ταρά-
τσας είναι δυνατόν, για διάφορους 
λόγους, να παρατηρήσουµε τοπικά, 
τριχοειδείς ρωγµές. 
Το πρόβληµα πρέπει να αντιµετωπι-
σθεί άµεσα για να αποφύγουµε την 
καταστρεπτική διείσδυση υγρασίας 
στα υποστρώµατα. 
Μετά την κατάλληλη προετοιµασία, 
επαναστεγανώνουµε τη βλαφθεί-
σα περιοχή µε ένα εκ των ελα-
στοµερών στεγανωτικών Νο39 
(σελ. 276), DS-220 (σελ. 240), 
HYDROSTOP-PU (σελ. 255) ή 
TECHNOPROOF (σελ. 265) της 
DUROSTICK. 
Επικαλύπτουµε κατά 10cm τουλάχι-
στον την προϋπάρχουσα στεγάνω-
ση στο σηµείο.

Ρηγµάτωση 
µικρής έκτασης  
τσιµεντοειδούς
στεγάνωσης (τοπικά)

Μικροζηµιές σε δάπεδα

Μικροζηµιές σε στεγανώσεις επιφανειών



Αποµακρύνουµε µε προσοχή το 
αποκολληµένο στοιχείο (π.χ. πλακί-
διο). Καθαρίζουµε την κάτω πλευρά 
του στοιχείου, καθώς και το σηµείο 
(υπόστρωµα) που ήταν επικολληµένο, 
από πιθανά υπολείµµατα κόλλας. 
Συγκολλούµε εκ νέου (πλακίδιο, γρα-
νίτη) µε εύκαµπτη κόλλα πλακιδίων 
GOLD (σελ. 253). Στην περίπτωση 
που αδυνατούµε να αφαιρέσουµε 
την παλιά κόλλα από το υπόστρωµα 
ή και το πλακάκι, τότε, συγκολλούµε 
µε ρευστή κόλλα πλακιδίων Νο37 
(σελ. 275). Για πέτρινες πλάκες 
συγκολλούµε µε κόλλα πετρών 
D-5 (σελ. 233) της DUROSTICK 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και για την αρµολόγησή τους. Για 
µάρµαρα συστήνεται η χρήση της 
κόλλας D-23 (σελ. 231).
Ραγισµένα στοιχεία επένδυσης 
αποµακρύνονται και συγκολλούνται 
νέα που τυχόν υπάρχουν. 

Αποκόλληση ή ρηγµά-
τωση στοιχείου επένδυ-
σης (πλακίδιο, µάρµα-
ρο, πέτρα, άλλο)

Αν εντοπίσουµε αποσαθρώσεις αρ-
µόστοκου, ελέγχουµε κατά πόσο το 
πρόβληµα αφορά µικρό ή µεγάλο 
µέρος της επένδυσης και την ύπαρ-
ξη ή µη αρµών διαστολής. Εφόσον 
δεν υπάρχουν αρµοί διαστολής, η 
δηµιουργία τους είναι το πρώτο µας 
µέληµα (βλέπε σχετικά σε άλλη ενό-
τητα του εντύπου). 
Στη συνέχεια, αφαιρούµε προσεκτι-
κά, ώστε να µην τραυµατίσουµε τις 
παρειές (πλαϊνά) των πλακιδίων, τους 
αποσαθρωµένους αρµόστοκους 
µε την ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙ-
∆ΙΩΝ (σελ. 276) της DUROSTICK. 
Αρµολογούµε ξανά, ιδανικά µε τον 
εποξειδικό αρµόστοκο DUROPOXY 
(σελ. 248) ή µε τον ΕΥΚΑΜΠΤΟ & 
ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟ-
ΣΤΟΚΟ (σελ. 274) της DUROSTICK.

Αφαιρούµε µε προσοχή τα υπολείµµατα 
σφραγιστικού και καθαρίζουµε καλά 
την περιοχή µε το ειδικό σπρέι καθαρι-
σµού µούχλας D-95 CLEANER (σελ. 
237). Στη συνέχεια, ξεπλένουµε πολύ 
καλά µε νερό και αφού οι επιφάνειες 
στεγνώσουν, σφραγίζουµε µε την 
ανθεκτική στη µούχλα ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
(σελ. 277)  της DUROSTICK.

Αποσάθρωση 
αρµόστοκου (τοπικά)

Αποκόλληση σφραγιστικού σε είδη υγιεινής (π.χ. µπανιέρα ή νιπτήρας) 
κατά µήκος της επαφής του µε την επένδυση

Καθαρίζουµε καλά την κάτω πλευρά 
του πλακιδίου αλλά και την επιφάνεια 
του υποστρώµατος στο οποίο αυτό 
ήταν τοποθετηµένο. Στη συνέχεια, 
επικολλούµε το συγκεκριµένο 
πλακίδιο ή κάποιο καινούργιο µε την 
αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων 
No37 (σελ. 275) της DUROSTICK.

Αποκόλληση πλακιδί-
ου επένδυσης σε υπό-
στρωµα από νοβοπάν, 

Μικροζηµιές σε επενδύσεις
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∆ιακόπτουµε την παροχή νερού ή 
άλλου υγρού στους σωλήνες κατά 
τη διάρκεια της επισκευής. 
Καθαρίζουµε από σκόνες, λάδια και 
λίπη µε ένα καθα ρό πανί, τα άκρα των 
σωλήνων που θα επιστρωθούν µε 
κόλλα PVC (διάφανη, γκρι ή λευκή, 
σελ. 274) της DUROSTICK. 
Απλώνουµε ένα ισόπαχο στρώµα 

κόλ λας και στις δύο επιφάνειες χωρίς 
να χρονοτριβούµε (µέγιστος χρόνος 
αναµονής 2 λεπτά) και ενώνουµε τα 
προς συγκόλληση μέρη. ροντίζουμε 
τα τµήµατα των σωλήνων να παρα-
µείνουν σταθερά για τουλάχι στον 
15 λεπτά. Η τελική δοκιµή σε πίεση 
λειτουργί ας θα πρέπει να γίνει µετά 
την πάρο δο 24άρων ωρών.

∆ιαρροή σε σηµείο ένωσης σωλήνων PVC

Με κατσαβίδι ή άλλο 
εργαλείο αποµακρύνουµε 
τους παλαιούς αρµόστο-
κους και καθαρίζουµε τις 
σκόνες. Αρµολογούµε εκ 
νέου µε το πυράντοχο 
σφραγιστικό DUROSTICK 
FIREPROOF (σελ. 253) 
ή µε το πυράντοχο κονί-
αµα D-8 (σελ. 235) της 
DUROSTICK.

Αποκόλληση & αποσάθρωση αρµών σε τζάκι, φούρνο, µπάρµπεκιου ή καµινάδα

Καθαρίζουµε σκουριές που πιθα-
νόν υπάρχουν στην επιφάνεια µε 
σµυρι δόχαρτο, συρµατόβουρτσα ή 
χονδρό ατσαλόµαλλο. Στη συνέχεια, 
αφαι ρούµε τυχόν υπολείµµατα από 
λά δια, λίπη και γράσο µε THINNER 
101 (σελ. 266) της DUROSTICK. 
Εφαρµόζουµε µε το πινέλο που 
είναι ενσωµατωµένο στο καπάκι 
της συσκευασίας της, ΓΟΜΑΛΑΚΑ 
(σελ. 273) της DUROSTICK σε δύο 
επιστρώσεις, µε διαφορά µίας ώρας 
µεταξύ τους.

Μικροδιαρροή σε δεξα-
µενή καυσίµων, σε ρε-
ζερβουάρ αυτοκινήτου 

Μικροζηµιές σε υδραυλικά
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Τρίβουµε καλά την επιφάνεια µε σµυ-
ριδόπανο ή ατσαλόσυρµα πλακάδων 
και αποµακρύνουµε από αυτή σκουριά, 
σαθρά σηµεία, σκόνες, φουσκωµένα 
µέρη και κάθε µορφής ξένα σώµατα. 
Στη συνέχεια, καθαρίζουµε την επι-
φάνεια µε THINNER 101 (σελ. 266) 
της DUROSTICK και την αφήνουµε 
να στεγνώσει καλά. Εναλλακτικά, 
αφαιρούµε τη σκουριά µε RUST 
REMOVER (σελ. 263) της DUROSTICK. 
∆ηµιουργούµε στην επιφάνεια αντι-
διαβρωτική προστασία µε εφαρµογή 
σε αυτήν ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΙΝΙΟΥ (σελ. 
275) ή ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (σελ. 
272) της DUROSTICK. Ακολουθούν 
δύο επιστρώσεις ριπολίνης νερού ή 
διαλύτου {DUROLUX AQUA (σελ. 
247) ή DUROLUX (σελ. 247)} της 
DUROSTICK.

Εµφανής σκουριά 
(ή φούσκωµα) 
σε µεταλλική επιφάνεια

Όπως όλοι γνωρίζουµε, οι ξύλινες κατασκευές συνήθως αποτελούνται 
από περισσότερα του ενός µέρη, τα οποία είναι συνδεδεµένα µεταξύ 
τους µε κόλλα, βίδες ή άλλου είδους συνδετικά. Σε αρκετές περιπτώσεις 
οι συνδέσεις αυτές αποκολλούνται λόγω καταπόνησης και θα πρέπει 
να τις αποκαταστήσουµε εξαρχής. Για τον σκοπό αυτό θα χρειασθούµε 
την κατάλληλη κόλλα, ανάλογα µε το σηµείο της κατασκευής, αλλά και 
των συνθηκών περιβάλλοντος (κύρια της υγρασίας) που επικρατούν. Για 
βρεχόµενες ξυλοκατασκευές οι κόλλες DS-205 (σελ. 239) και D-100 (σελ. 
229) της DUROSTICK, αποτελούν την ιδανική επιλογή για επαγγελµατι-
κού επιπέδου εργασίες. Για µη βρεχόµενες ξυλοκατασκευές συνιστάται η 
DUROSTICK No35 (σελ. 275). Τέλος, το πανίσχυρο, ελαστικό συγκολλη-
τικό MS-POLYMER POWER GLUE (σελ. 258) που αντικαθιστά βίδες και 
καρφιά σε πoλλές εφαρµογές, θα σας ‘λύσει’ τα χέρια και σε µικροεπισκευές 
ή στερεώσεις ξύλων. 

α. Αποκόλληση (τοπικά) σε σηµείο ένωσης 
δύο διαφορετικών µερών ξύλινης κατασκευής
β. Σπασµένο τµήµα ξύλινης κατασκευής

Μικροζηµιές σε ξύλινα και µεταλλικά αντικείµενα 
& επιφάνειες
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Συµβαίνει πολύ συχνά και πρέπει να 
του δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία. Συνή-
θως προκαλείται από αδυναµία του 
υλικού σφράγισης. ∆ηµιουργεί κίν-
δυνο διείσδυσης υγρασίας, τόσο στα 
υποστρώµατα της τοιχοποιίας όσο και 
σε σηµεία της γειτονικής επιφάνειας 
του τοίχου που δυνητικά µπορεί να 
αναπτύξει µούχλα και µαυρίλες. Αντι-

µετωπίζεται µε αποµάκρυνση του πα-
λαιού σφραγιστικού και επανασφρά-
γιση µε νέας γενιάς σφραγιστικό.
Τέτοιο είναι το ελαστοµερές σφραγι-
στικό και συγκολλητικό πολλαπλών 
χρήσεων DS POLYMER 32 αποχρώ-
σεων (σελ. 239) ή το πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό DUROFLEX-PU (σελ. 
246) της DUROSTICK.

Ρηγµάτωση, αποσάθρωση ή αποκόλληση σφραγιστικού µεταξύ κασώµατος 
(πόρτας, παραθύρου) και τοίχου

Μικροζηµιές σε σφραγίσεις

Μικροζηµιές (γενικά)

Η βενζινόκολλα γενικής χρήσης Νο69 
(σελ. 276) της DUROSTICK είναι το 
πλέον κατάλληλο συγκολλητικό για 
τέτοιου είδους εφαρµογές. 
Αφού γίνει η απαραίτητη προεργα-
σία (ελαφρύ γυαλοχαρτάρισµα), 
η κόλλα εφαρµόζεται εύκολα µε 
πινέλο ή µε την πλαστική σπάτουλα 
που εµπεριέχεται στη συσκευασία 
των 70ml, µε επάλειψη ισόπαχου 
στρώµατος κόλλας και στις δύο προς 
συγκόλληση επιφάνειες. Αφήνου-
µε την κόλλα να ‘τραβήξει’ για 15 
λεπτά περίπου και µετά ενώνουµε 
τις επιφάνειες πιέζοντάς τες για λίγο. 

Αποκόλληση - σκίσιµο 
υποδηµάτων και δερ-
µάτινων ειδών γενικά

Ιδανικό υλικό γι’αυτή την εφαρµογή 
είναι η βενζινόκολλα γενικής χρήσης 
No69 (σελ. 276) της DUROSTICK. 
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες 
πρέ πει να είναι καθαρές, στεγνές, 
απαλ λαγµένες από σκόνη και λίπη, 
να εφαρµόζουν καλά µεταξύ τους και 
να µην αφήνουν κενά. Αλείφουµε µε 
πινέλο ένα ισόπαχο στρώµα κόλλας 
και στις δύο προς συ γκόλληση επι-
φάνειες και αφήνουµε να ‘τραβήξει’ 
για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια, 
πιστάρουµε ή πρεσά ρουµε τις δύο 
επιφάνειες.

Αποκόλληση µοκέτας 
ή πλαστικών σαλονιού 
αυτοκινήτου

Στη διάθεσή µας για τέτοιες µικρο-
επισκευές έχουµε δύο εξαιρετικής 
αποτελεσµατικότητας εποξειδικά 
συγκολλητικά δύο συστατικών. Το 
ένα σε µορφή στόκου: ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ (σελ. 274) και το 
άλλο σε µορφή πλαστελίνης: ΕΠΟ-
ΞΕΙ∆ΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20’ (σελ. 274) της 
DUROSTICK. Με ανάµειξη των 2 συ-
στατικών του στόκου και πλάσιµο της 
πλαστελίνης, δηµιουργείται ισχυρό 
συγκολλητικό µείγµα, κατάλληλο για 
πληθώρα εφαρµογών. 
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες 
πρέπει να είναι απαλλαγµένες από 
σκόνες, λάδια, σκουριές και σαθρά 
σηµεία. 

Σπασµένα σκεύη και  
διακοσµητικά από  
κεραµικό, µέταλλο κ.ά.
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Μικροζηµιές (γενικά)

Για άµεση και εύκολη στην εφαρµογή 
λύση η ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 
20’(πλαστελίνη) (σελ. 274) είναι 
το πλέον κατάλληλο συγκολλητικό. 
Πλάθουµε και εφαρµόζουµε σε 
καθαρή και στεγνή επιφάνεια.

∆ιαρροή από σώµα 
καλοριφέρ ή ψυγείο 
αυτοκινήτου

∆εν τυχαίνει συχνά αλλά µπορεί να 
συµβεί. Για να µην ξανασυµβεί ποτέ 
συγκολλήστε µε το πανίσχυρο, ελαστικό 
συγκολλητικό άµεσης συγκράτησης, 
MS-POLYMER POWER GLUE (σελ. 
258) ή µε την άοσµη, πανίσχυρη κόλλα 
µονταρίσµατος X-TREME (σελ. 269) 
της DUROSTICK. Η µία εκ των δύο 
επιφανειών συγκόλλησης θα πρέπει 
να είναι απαραίτητα πορώδης και οι 
επιφάνειες να είναι καθαρές, στεγνές 
και απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια 
και σαθρά σηµεία. Το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ (σελ. 
273) της DUROSTICK διευκολύνει 
την εφαρµογή. Εφαρµόστε την κόλλα 
σε κουκίδες ή γραµµές.

Αποκόλληση  
διακοσµητικής  
κορνίζας ή ροζέτας

Χίλιες και µία εφαρµογές για την 
πολυουρεθανική υπερκόλλα πολ-
λαπλών εφαρµογών D-90 (σελ. 236) 
της DUROSTICK. Χρησιµοποιείται για 
συγκόλληση γωνιών κουφωµάτων 
αλουµινίου, συναρµολό γηση ξύλινων 
κουφωµάτων, στερέω ση ξύλινων 
σοβατεπί σε τοίχο, διακο σµητικά από 
πέτρα, κεραµικό, σίδερο σε σοβά, 
µπετόν κ.ά. Απαραίτητη σε κάθε 
σπίτι ή σκάφος για µικροεπισκευές. 
Αυξάνει δυναµικά την αγκύρωση 
των upat πριν την τοποθέτησή τους.

∆ιάφορες µικροζηµιές 
και τοποθέτηση upat  
µε ευκολία
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Αυτά που σύµφωνα µε τα λεγόµενα … ‘κάνουν τον µάστορα’!
Τα εργαλεία για κάθε εφαρµογή … γνωρίστε τα!

TA EΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ

Μπετονιέρα ∆ράπανο ανάµειξης  
µε αναδευτήρα

Αναδευτήρας  
για δράπανο

τυάρι

Μυστρί χτισίµατος ΑλφάδιραγκόφτυαροΜυστρί χτισίµατος Νήµα στάθµης Οικοδοµικό σκεπάρνι

Μηχανή σοβατίσµατος Μυστρί Τριβίδι σοβάδων ραγκόφτυαρο Νήµα στάθµης

Μεταλλική σπάτουλαΠλαστική σπάτουλα Στοκαδόρος ΓυαλόχαρταΡολό επιχρισµάτωνΣτοκαδόρος 

Γυαλόχαρτα Σκαφάκι βαφής Ρολό µοχέρ Αφρώδες ρολό Πινέλο 
βερνικοχρωµάτων

ΣτραβοπίνελαΡολό για κοψίµατα

Σφουγγάρι αρµόστοκωνΣπάτουλα 
για ρευστές κόλλες

Οδοντωτή σπάτουλα Ξύστρα  
αφαίρεσης αρµών

Πιστόλι προώθησης Σπάτουλα 
για αρµολόγηση

Καλέµι

Μυστρί τεχνοτροπιών Γωνιακό µυστρί Σπάτουλα τεχνοτροπιών Ρολά τεχνοτροπιών Ρολά τεχνοτροπιών Πλαστική σπάτουλαΠινέλο 
βερνικοχρωµάτων

∆οχείο ανάµειξης  
και ανάδευσης 32lt

∆οσοµετρητής  
νερού κονιαµάτων 10lt
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
… ανανέωση, αναδηµιουργία, 

αναγέννηση, επισκευή, 

φρεσκάρισµα, βελτίωση, 

εκσυγχρονισµός, αποκατάσταση 

και πόσα άλλα...

Να τι µπορεί να σηµαίνει 

για τον καθένα - ένα απ’ όλα ή όλα µαζί!
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Σε κάθε περίπτωση η ανακαίνιση προοιωνίζεται 
µία κατάσταση καλύτερη, ίσως και διαφορετική 
από την προηγούµενη, µε µικρές ή µεγαλύτερες 
παρεµβάσεις, λειτουργικές αλλά κυρίως αισθητικές. 

Το σηµαντικότερο ζητούµενο και φαινόµενό της 
αφορά στην εικόνα του ανακαινισθέντος στοιχείου 
που αλλάζει για να καλύψει νέες ανάγκες, νέα 
ζητούµενα, νέες ανησυχίες. 

Ανακαινίζουµε τον χώρο που ζούµε και εργαζό-
µαστε µε στόχο να τον φέρουµε πιο κοντά στα 
αισθητικά µας µέτρα, να τον οµορφύνουµε, να 

τον κάνουµε πιο λειτουργικό, πιο φιλικό σε εµάς 
και στους οικείους µας! 
Ο νέος, ανακαινισµένος χώρος συµβάλλει απο-
φασιστικά στην επίτευξη αρµονίας και ισορροπίας 
και λειτουργεί ως αφετηρία για νέες σκέψεις, νέες 
αναζητήσεις και γιατί όχι νέες πράξεις όλων αυτών 
που αφήνονται στη γοητεία και τη φρεσκάδα του! 

Ο νέος, ανακαινισµένος χώρος έχει τη δύναµη 
να ωθήσει σε νέα ξεκινήµατα, σε νέες ελπίδες! 

Τολµήστε το!
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Ανακαινίζουµε µε εύκαµπτο, τσιµεντοειδή σοβά                                   ή παστώδη (ακρυλικό ή σιλικονούχο) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων και κατοικιών στην Ελ-
λάδα φέρει στις εξωτερικές του επιφάνειες επιχρίσµατα 
από σοβά. Τόσο η εξωτερική εικόνα όσο και η πραγµατική 
κατάσταση των εξωτερικών επιχρισµάτων επηρεάζεται από:  

•
•

•
• -

•
•

την άµεση επαφή µε το περιβάλλον (έντονη ηλιο-
φάνεια, βροχή, παγετός κ.ά.). 

Η εικόνα φθαρµένων εξωτερικών επιχρισµάτων από 
σοβά στις όψεις των κτιρίων είναι τόσο συνηθισµένη που 
πολλές φορές δεν την προσέχουµε καν. 
Ωστόσο, για λόγους αισθητικής, αλλά κυριότερα, για 
λόγους προστασίας του κτιρίου ή της κατοικίας από 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ

Aνακαινίσεις - Εξωτερικοί τοίχοι (σοβάς, χρώµα)

Ο HYDROSTOP PLASTER ELASTIC αποτελεί ιδανική 
λύση για τη θωράκιση και προστασία των εξωτερικών 
όψεων του κτιρίου. ∆ηµιουργεί υδαταπωθητικό µανδύα 
προστασίας τους από την υγρασία, τον παγετό και γενι-
κότερα την άµεση επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. 
Αποδίδει άψογο αισθητικά αποτέλεσµα που διαρκεί 
στον χρόνο µε τις λιγότερες δυνατές φθορές ή ζηµιές.  

Ο HYDROSTOP PLASTER ELASTIC παρουσιάζει ση-
µαντικά πλεονεκτήµατα:
•
• Εξαιρετική ευκαµψία, πρόσφυση, υδρατµοπερατότητα.  
• Λειτουργεί ως στεγανωτική στρώση της τοιχοποιίας.
• ΄Συνεργάζεται΄ άψογα µε πάσης φύσης τσιµεντοειδή 

υποστρώµατα.
• ΄Συµπεριφέρεται΄ άψογα (δεν ρηγµατώνει και δεν απο-

κολλάται) σε κραδασµούς, δονήσεις, σεισµούς χαµηλής 
έντασης.

• ∆εν ευνοεί την ανάπτυξη µικροοργανισµών και µούχλας 
στην επιφάνειά του. 

• Είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στον χρόνο. 
• Εφαρµόζεται επάνω σε παλαιό σοβά τελικής στρώσης 

µε την κατάλληλη προεργασία, χωρίς αστάρι. 
• ∆ουλεύεται εύκολα µε το χέρι ή µε µηχανή εκτόξευσης 

έτοιµων κονιαµάτων.
• Bάφεται µε ακρυλικά χρώµατα της DUROSTICK σε 

εκατοντάδες αποχρώσεις. Το Γραφιάτο χρωµατίζεται και 
στη µάζα του µε την προσθήκη χρωστικών σε µορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C, σε 24 αποχρώσεις 
χρωµατολογίου. 
• Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.
• Συµµετέχει στο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης 

1) από τον κοινοποιηµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό OIB µε 
αριθµούς πιστοποίησης ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007.

Επιλέξτε τον εύκαµπτο, 
υδαταπωθητικό, τσιµεντοει δή 
σοβά 

, τον σιλικονούχο, 
αδιάβρο χο, παστώδη σοβά 

 ή τον ακρυλικό, 
αδιάβροχο, παστώδη σοβά 

 για την 
ανακαίνιση των εξωτερικών 
όψεων του δικού σας χώρου.

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Γραφιάτο
Λείος

Γραφιάτο
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ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗ
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 44 επιλεγµένων 

αποχρώσεων.  Πραγµατικό δείγµα παστωδών σοβάδων.

Ανακαινίζουµε µε εύκαµπτο, τσιµεντοειδή σοβά                                   ή παστώδη (ακρυλικό ή σιλικονούχο) 

Οι παστώδεις σοβάδες, παρέχουν: 
•
•
•

στην UV ακτινοβολία.
•
•
•
•

προσόψεων.
•

και τη δηµιουργία µούχλας, άλγης και µυκήτων 
 στην επιφάνειά τους. 
•
•
• Χρησιµοποιούνται ως επιχρίσµατα τελικής στρώσης, ή 

εσωτερικά ως διακοσµητικά επιχρίσµατα και δουλεύ-
ονται µε το χέρι ή µε µηχανή εκτόξευσης. Εφαρµόζο-
νται επάνω σε όλα τα οικοδοµικά υλικά σε τοίχους και 
οροφές, όπως σοβάς, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, 
ποροµπετόν κλπ.
• Χρωµατίζονται σε εκατοντάδες αποχρώσεις µέσω του 

44 επιλεγµένες αποχρώσεις, βάσει χρωµατολογίου. Πα-
ραδίδονται έτοιµοι χρωµατισµένοι, κατόπιν παραγγελίας.  
•

στο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων 

 έχει πιστοποιηθεί κατά το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυ-

αριθµούς πιστοποίησης ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-
13/0007, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστή-
µατος. 

Εφαρµόζονται στην επιφάνεια σε σύστηµα µε 
το αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 
HYDROSTOP SILICONΕ PRIMER (σελ. 255) (Υδα-
τοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλ-
ληλο για παστώδεις σοβάδες. Σταθεροποιεί και 
µειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών µε 
αποτέλεσµα την άρρηκτη αγκύρωση των σιλικο-
νούχων και ακρυλικών παστωδών σοβάδων).

HYDROSTOP SILICONE PLASTER  
& HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE

µελλοντικές σηµαντικές φθορές και ζηµιές, σωστό είναι 
να προβαίνουµε σε µερική ή ολική αποκατάσταση, ανά-
λογα µε την περίπτωση. Η επισκευή και αποκατάσταση 
των ζηµιών τοπικού χαρακτήρα αλλά και η γενικότερη 
επισκευή - αποκατάσταση σε περίπτωση που οι ζηµιές 
του σοβά  είναι µεγάλου εύρους, όπως επίσης και σε 
επιλογή µας για αισθητική ανακαίνιση των εξωτερικών 
όψεων του κτιρίου ή της κατοικίας µας, συναρτάται µε 
λύσεις που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λύσεις 
όπως αυτή της επισκευής και του επανασοβατίσµατος του 
συνόλου των επιφανειών των όψεων του κτιρίου µε τον 
καινοτόµο, εύκαµπτο σοβά HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC (σελ. 254), τον σιλικονούχο, παστώδη σοβά 
HYDROSTOP SILICONE PLASTER (σελ. 255) ή τον 
ακρυλικό, παστώδη σοβά HYDROSTOP ACRYLIC 
PLASTER FINE (σελ. 254) της DUROSTICK. 
Και οι τρεις σοβάδες µπορούν να εφαρµοστούν ως τελικά 
επιχρίσµατα στο πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερ-
µοπρόσοψης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK.

Οι παστώδεις σοβάδες, παρέχουν: 
•

HYDROSTOP SILICONE PLASTER 
& HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE

Οι παστώδεις σοβάδες, παρέχουν: Οι παστώδεις σοβάδες, παρέχουν: 

Λευκός ή έγχρωµος παστώδης σοβάς:

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗ
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 44 επιλεγµένων 

αποχρώσεων.  Πραγµατικό δείγµα παστωδών σοβάδων.

•
στο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων 

έχει πιστοποιηθεί κατά το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυ

αριθµούς πιστοποίησης ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-
13/0007, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστή
µατος. 

Εφαρµόζονται στην επιφάνεια σε σύστηµα µε 
το αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 
HYDROSTOP SILICONΕ PRIMER 
τοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλ
ληλο για παστώδεις σοβάδες. Σταθεροποιεί και 
µειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών µε 
αποτέλεσµα την άρρηκτη αγκύρωση των σιλικο
νούχων και ακρυλικών παστωδών σοβάδων).



XΡΩΜΑΤΑ DUROSTICK
Aνακαινίσεις - Εξωτερικοί τοίχοι (σοβάς, χρώµα)

Όταν αγοράζουµε ένα 
χρώµα δεν εξετάζουµε µόνο 

να µας ικανοποιεί η απόχρωση, 
αλλά πολύ περισσότερο 

ενηµερωνόµαστε για την ποιότητα 
του ως υλικού, το αποτέλεσµα της 
εφαρµογής του και την ικανότητά 

του να παρουσιάζει τις 
λιγότερες δυνατές φθορές 

σε βάθος χρόνου.

Η βαφή των εξωτερικών τοίχων µίας κατοικίας αποτελεί 
µία διαδικασία που συνήθως επαναλαµβάνεται κάθε 
8-10 χρόνια. Η συχνότητα επαναβαφής µιας εξωτερικής 
επιφάνειας εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι η 
φθορά που έχει υποστεί από την άµεση επαφή της µε 
το εξωτερικό περιβάλλον, την ηλιακή ακτινοβολία, την 
υγρασία, τον παγετό, τους ατµοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.
Η επιλογή των κατάλληλων υλικών για τη βαφή των 

Βάφουµε τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου/κατοικίας µας 
µε χρώµατα DUROSTICK

εξωτερικών επιφανειών πρέπει να γίνεται µε προσοχή, 
ώστε να διασφαλίζεται:
•  απόχρωση που μας ικανοποιεί.
•  διάρκειά της στον χρόνο (πχ  οι σκούρες αποχρώσεις 

ξεθωριάζουν πιο εύκολα).
•  προστασία της επιφάνειας από καιρικές και περι-

βαλλοντικές συνθήκες.

Σε αρκετές περιπτώσεις ένα καλό χρώµα όχι µόνο δεν θα 
φθαρεί γρήγορα, αλλά επιπλέον θα προστατεύσει την τοι-
χοποιία από την προσβολή της από την υγρασία του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος, θα διασφαλίσει την απαραίτητη δια-
πνοή (υδρατµοπερατότητά) της, θα καλύψει ικανοποιητικά 
τις µικρορωγµές (τριχοειδή), θα διατηρήσει την εικόνα του 
µε τις λιγότερες δυνατές φθορές σε βάθος χρόνου, θα µας 
γλιτώσει από κόπο και περιττά έξοδα. 

Πριν προχωρήσουµε στη βαφή των εξωτερικών τοίχων 
της κατοικίας µας, θα πρέπει να φροντίσουµε ώστε οι 
επιφάνειες που θα δεχθούν τη βαφή να είναι κατάλληλα 
προετοιµασµένες. Θα χρειασθεί να αποκαταστήσουµε 

πιθανές ζηµιές που έχει υποστεί ο σοβάς (µερεµέτια), 
να αποµακρύνουµε από τις επιφάνειες σαθρά 

υλικά και σκόνη.
Ιδανική επιλογή αποτελεί και η εφαρµογή του 

εύκαµπτου κονιάµατος στεγανοποίησης τοιχο-
ποιίας WATERPROOF MORTAR (σελ. 269), 
µέσω της οποίας καλύπτουµε µικρορωγµές 
αλλά και παράλληλα διασφαλίζουµε προ-
στασία της επιφάνειας από υγρασία. 

Η επιλογή µας για το χρώµα που θα βάψου-
µε µπορεί να γίνει από την ευρεία γκάµα 
χρωµάτων της DUROSTICK στην ποιότητα, 
την τιµή και την απόχρωση της επιλογής µας.
Επιλέγουµε ένα υψηλών αντοχών ακρυλικό 
χρώµα εξωτερικών επιφανειών {10 ΧΡΟΝΙΑ 



Χ Ρ Ω - ΜΑ

Η DUROSTICK  
παράγει προϊόντα που  

πέραν όλων των ποιοτικών  
και άλλων πλεονεκτηµάτων 

που παρουσιάζουν,  
σέβονται τον καταναλωτή  

και εκπληρώνουν όσα 
υπόσχονται στο ακέραιο! 

Έχει κάθε φορά την κατάλληλη 
πρόταση για τέλειο τεχνικά  
και αισθητικά αποτέλεσµα,  

µε κορυφαία σχέση  
τιµής-απόδοσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ (σελ. 277), 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% 

(σελ. 270). Επιλέγουµε 

το υβριδικό, ακρυλικό 

- πολυουρεθανικό χρώµα 

DUROPAINT-PU (σελ. 248) ή 
το σιλικονούχο αυτοκαθαριζόµενο 

χρώµα κορυφαίας ποιότητας WALL PRO 
NANO PAINT (σελ. 268)}. 
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης τρι-
χοειδών ρωγµών στον σοβά, ένα εξαιρετικό στεγανωτικό, 
το ελαστοµερές χρώµα D-80 ΗYDROSTOP ELASTIC 
(σελ. 236) είναι στη διάθεσή µας.
Αν επιπλέον µας απασχολεί η κατανάλωση ενέργειας 
για τη θέρµανση και τον δροσισµό των εσωτερικών µας 
χώρων, τότε η επιλογή ενός ενεργειακού (ανακλαστικού, 
θερµοπροστατευτικού, στεγανωτικού) ‘ψυχρού’ χρώµατος, 
όπως είναι το THERMOELASTIC COLOUR (σελ. 266), 
είναι η λύση που ταιριάζει στην ανάγκη µας. 

NANO PAINT NANO PAINT 
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης τρι
χοειδών ρωγµών στον σοβά, ένα εξαιρετικό στεγανωτικό, 
το ελαστοµερές χρώµα 
(σελ. 236)

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα αστάρια  
και τα χρώµατα της DUROSTICK στο κανάλι µας στο YouTube
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XΡΩΜΑΤΑ DUROSTICK
Aνακαινίσεις - Εξωτερικοί τοίχοι (σοβάς, χρώµα)

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,85€
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 15 χρόνια

Βάψτε µία φορά και ξενοιάστε για πολλά χρόνια!                                                                                                    
Επιλέξτε χρώµατα DUROSTICK για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ξεχάστε προβλήµατα και αποφασίστε 
εσείς τον χρόνο επαναβαφής τους. Συνδυάστε άριστα προϊόντα, µε κορυφαία αντοχή στον χρόνο και ιδανική 
σχέση ποιότητας-τιµής. ∆είτε ενδεικτικά πώς διαµορφώνεται η τιµή του χρώµατος ανά τετραγωνικό και ση-
µειώστε ότι η δαπάνη για την αγορά του, συνήθως δεν ξεπερνά το 1/3 του συνολικού κόστους για την 
ολοκλήρωση της εφαρµογής.
Στο συνολικό κόστος, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται τα έξοδα για την προστασία του χώρου, η αγορά εξο-
πλισµού, το εργατικό κόστος, η ενοικίαση σκαλωσιάς κλπ., ανάλογα µε την περίπτωση και τις ιδιαιτερότητες (π.χ. 
υγρασία, µερεµέτια, στοκαρίσµατα) του χώρου.

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώ-
µα νέας τεχνολογίας. ∆ιακρίνεται για την ισχυρή του 
πρόσφυση σε νέο ή παλαιό υπόστρωµα, τη µεγάλη 
καλυπτικότητα και υδρατµοπερατότητά του. Σχηµατίζει 
µία αδιαπέραστη από το νερό µεµβράνη που διατηρεί 
την ελαστικότητά της από -20°C έως και +80°C. ∆εν σα-
πωνοποιείται και λειτουργεί ως αποτελεσµατικό φράγµα 
ενανθράκωσης. Έχει εξαιρετική αντοχή στις δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Είναι ιδανι-
κό για κάθε είδους εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια 
από µπετόν, σοβά, τσιµεντοσανίδα, γυψοσανίδα, σε 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό καθαρισµό, καθώς 
έχει υψηλή αντοχή στο πλύσιµο (δεκαπλάσια από τα 
συνήθη ακρυλικά χρώµατα), χωρίς να γαλακτωµατο-
ποιείται. ∆ιασφαλίζει µοναδική αντοχή σε κτίσµατα σε 
παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,80€
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Παρέχει εξαιρετική κάλυψη στις µικρορωγµές και τα 
τριχοειδή του σοβά και ‘εµποδίζει’ την επανεµφάνισή 
τους. Το χρώµα παραµένει ελαστικό σε µεγάλο εύρος 
θερµοκρασιών (-20°C έως +80°C).

D-80 HYDROSTOP 

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,80€
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,85€
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 12 χρόνια

To THERMOELASTIC COLOUR είναι εξαιρετικού ενδια-
φέροντος υλικό που βάφει, στεγανώνει και παράλληλα 
διαθέτει εξαιρετικούς δείκτες ανακλαστικότητας της  
UV ακτινοβολίας.

COLOUR

Η προτεινόµενη τιµή χρώµατος ανά τετραγωνικό µέτρο, ισχύει για µία στρώση 
λευκού χρώµατος και δεν συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ.  
Η απόδοση καθώς και η αντοχή των χρωµάτων, εξαρτάται από την προετοιµα-
σία του υποστρώµατος, την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας  
και τη µέθοδο εφαρµογής τους.
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ΧΡΩΜΑ

‘ΨΥΧΡΟ’ 

Υλικό που παρουσιάζει αυξηµένες 
τιµές ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία και υψηλές τιµές συντε-
λεστή εκποµπής στο υπέρυθρο. Ένα 
τέτοιο υλικό συµβάλλει στη µείωση 

των επιφανειακών θερµοκρασιών και κατ’ επέκταση 
των εσωτερικών θερµοκρασιών και της ενεργεια κής 
κατανάλωσης του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει 
στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της θερµικής νησί-
δας και στη βελτίωση του θερ µοκλίµατος των πόλεων. 
Οι παράµετροι, οι τιµές των οποίων χαρακτηρίζουν ένα 
υλικό ως ‘ψυχρό’ είναι η θερµοανακλαστικότητα (SR), ο 

-
κότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI) και ο συντελεστής 
θερµικής αγωγιµότητας (λ).

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

Ανθεκτικό στους ατµοσφαιρικούς ρύπους και τις δυ-
σµενείς καιρικές συνθήκες. 
Ιδανικό για µακροχρόνια προστασία κτιρίων που εκτίθενται 
σε υγρασία, χιο νοπτώσεις και αλµύρα της θάλασσας.

Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνια

� � , ανθεκτικό 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες, τη λασποβροχή και την 
αιθάλη από τις καµινάδες.

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

Eσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, µε µεγάλη καλυ-
πτικότητα, άριστη πρόσφυση και µοναδική λευκότητα. 
∆εν σαπωνοποιείται.

ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνια

Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,67€
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνιαεπαναβαφής: 8 χρόνια

Εσωτε ρικής και εξωτερικής χρή σης, ανθεκτικό στην 
υγρασία, τον παγετό, τον ήλιο, τα καυσαέρια και τα 
αλκάλια. Έχει µοναδική καλυπτικότητα, λευκότητα και 
δουλεύεται εύκολα.

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,88€
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 13 χρόνια

Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,70€
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

10 ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

νοπτώσεις και αλµύρα της θάλασσας.

ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,88€
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 13 χρόνιαεπαναβαφής: 13 χρόνιαεπαναβαφής: 13 χρόνια

Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή Προτεινόµενη τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,70€ανά τετραγωνικό µέτρο: 0,70€
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνιαεπαναβαφής: 10 χρόνιαεπαναβαφής: 10 χρόνιαεπαναβαφής: 10 χρόνια

10 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ

� Τα χρώµατα της DUROSTICK  
παρουσιάζουν εξαιρετική 
καλυπτικότητα, απόδοση, αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, 
τον παγετό, το χιόνι, τους αστικούς 
και βιοµηχανικούς ρύπους. 
� Tα περισσότερα από αυτά είναι 
διαπνέοντα - υδρατµοπερατά. 
� Όλα τα χρώµατα δουλεύονται 
εύκολα. 
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Ανακαινίζουµε τις όψεις και αναβαθµίζουµε ενεργειακά  
τον χώρο µας, συνδυάζοντας στεγάνωση της ταράτσας 
και παράλληλη χρήση ενεργειακών κουφωµάτων

ΤHERMOELASTIC 
COLOUR

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕ & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ 
Aνακαινίσεις - Σύστηµα Ενεργειακής Αναβάθµισης & Στεγάνωσης κατοικίας

Είτε όταν έχει έρθει… το πλήρωµα του χρόνου για να 
προχωρήσουµε στη βαφή των εξωτερικών τοίχων της 
κατοικίας µας (κάθε οκτώ µε δέκα χρόνια) είτε πολύ 
νωρίτερα αφού έχουµε αποφασίσει να ανακαινίσουµε, 
να οµορφύνουµε και παράλληλα να προστατεύσουµε 
την κατοικία µας από τη φθοροποιό δράση του χρόνου 
και βεβαίως της άµεσης επαφής της µε το περιβάλλον, 
αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να λάβουµε τη σωστή 
απόφαση για το χρώµα που θα χρησιµοποιήσουµε. Οι 
επιλογές πολλές, αλλά λίγες αυτές που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Η επιλογή µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά σε ένα 
εξαιρετικό, καινοτόµο προϊόν: το Θερµοκεραµικό Ενεργει-
ακό Χρώµα THERMOELASTIC COLOUR (σελ. 266) της 
DUROSTICK. Αποτελεί ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος 

υλικό που βάφει, στεγανώνει και παράλληλα διαθέτει 
εξαιρετικούς δείκτες ανακλαστικότητας και εκπεµψιµό-
τητας της ηλιακής ακτινοβολίας, συµβάλλοντας κυρίως 
στον δροσισµό του κτιρίου.

Το THERMOELASTIC COLOUR (σελ. 266) σε συνδυασµό 
µε ύπαρξη (ή τοποθέτηση) ενεργειακών κουφωµάτων 
και στεγάνωση της ταράτσας µας (αν υπάρχει) µε το 
ακρυλικό ελαστοµερές καουτσούκ DS-220 (σελ. 240) 
της DUROSTICK, µπορεί να µειώσει έως και 20% 
την εσωτερική θερµοκρασία ενός σπιτιού κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες. 
Κατά τους χειµερινούς µήνες, δεν ‘επιτρέπει’ στην εξω-
τερική υγρασία να προσβάλλει το κτίριο. Έτσι, έχουµε 
οικονοµία στην ενέργεια που χρειάζεται για θέρµανση, 
αλλά και πιο ευχάριστο περιβάλλον! 

 Στα πλεονεκτήµατα του 
THERMOELASTIC COLOUR 
(σελ. 266), µεταξύ άλλων, 

συµπεριλαµβάνονται:

è H εξαιρετική του αντοχή 
σε αντίξοες καιρικές και πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες που 
µπορεί να χαρακτηρίζονται 
από ακραίες θερµοκρασιακές 

µεταβολές, υψηλή υγρασία, παγετό, έντονη ηλιοφά-
νεια, αλκαλική ατµόσφαιρα, συγκέντρωση αστικών 
και βιοµηχανικών αέριων ρύπων κ.ά. 
è Η υψηλή του υδρατµοπερατότητα. ‘Εµποδίζει’ τη 
συµπύκνωση υδρατµών στο εσωτερικό του κτιρίου, 
καθώς δεν ευνοεί τη δηµιουργία µούχλας. 

è Η θερµοκεραµική ελαστική µεµβράνη που δηµι-
ουργεί, γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγµές, αδια-
βροχοποιεί και παρέχει αποτελεσµατική προστασία 
από µύκητες και άλγη. 
è Λειτουργεί ως αποτελεσµατικό φράγµα αποσάθρω-
σης του σοβά και ενανθράκωσης του σκυροδέµατος. 
è ∆εν σαπωνοποιείται. 
è Το εύρος θερµοκρασιών στο οποίο διατηρεί την 
ελαστικότητά του κυµαίνεται από τους -20°C έως τους 
+80 °C ενώ παράλληλα, παρουσιάζει εκπληκτική 
αντοχή στις απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας. 
è Η διαχρονική του λευκότητα και η υψηλή του 
καλυπτικότητα.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειµένου να επιτύχουµε τα µέγιστα 
ενεργειακά οφέλη, επιλέγουµε λευκή ή PAL απόχρωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΧΡΩΜΑ

Στα πλεονεκτήµατα του DS-220 (σελ. 240), µεταξύ άλλων, συµπεριλαµβάνονται: 
è Η εξαιρετική του αντίσταση στις ακραίες καιρικές συνθήκες - διατηρεί τις ιδιότητές του 

σε θερµοκρασίες από -30°C έως +90°C.
è Η αντίστασή του στα διαβρωτικά αέρια της ατµόσφαιρας, στο διοξείδιο του άνθρακα, 

στα οξείδια του θείου, στα χλωρίδια κλπ.
è Η µακροχρόνια αντοχή του έναντι της καταστροφικής δράσης των ακτίνων του ήλιου.
è Η βατότητά του, χωρίς να κολλάει.
è Η ικανότητα γεφύρωσης ρωγµών του υποστρώµατος και ‘αποτροπή’ της επανεµφά-

νισής τους. 
è Η αντοχή του σε λιµνάζοντα νερά.
è Η εξαιρετική του λευκότητα.

Ο συνδυασµός των δύο υλικών προστατεύει την κατοικία από διείσδυση υγρασίας του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος, δηµιουργώντας γύρω από αυτήν έναν ισχυρό µανδύα προστασίας.

è

è

è
è
è

è
è

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αποτελεί οικονοµική & αξιόπιστη εναλλακτική λύση 
στην ολοκληρωµένη θερµοµόνωση!

DS-220

Αποτελεί οικονοµική & αξιόπιστη εναλλακτική λύση 
στην ολοκληρωµένη θερµοµόνωση!

* υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ενεργειακών κουφωµάτων

Εξοικονόµηση ενέργειας* της τάξης του 



Θερµοµονώνουµε την τοιχοποιία µε το σύστηµα THERMOSEAL

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ THERMOSEAL
Aνακαινίσεις - Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης 

Είναι πολύ πιθανόν η αναβάθµιση των εξωτερικών 
όψεων ενός κτιρίου ή κατοικίας να συµπεριλαµβάνει 
και την ουσιαστική ενεργειακή αναβάθµισή τους. Στην 
πράξη αυτό σηµαίνει την εφαρµογή στην τοιχοποιία 
θερµοµόνωσης, αλλά ταυτόχρονα και αισθητική ανα-
βάθµισή της. 
Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι, µέθοδοι και υλικά 
που χρησιµοποιούνται για τη θερµοµόνωση µίας κα-
τοικίας, το πλέον διαδεδοµένο θερµοµονωτικό υλικό 
στην ελληνική αγορά είναι η πολυστερίνη (διογκω-
µένη και εξηλασµένη), µε τη διογκωµένη να είναι το 
προτεινόµενο υλικό. Το πάχος της πολυστερίνης που 
χρησιµοποιείται στην Ελλάδα, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις κυµαίνεται από 4-8cm, ανάλογα µε την κλι-
µατική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο που πρόκειται να 
θερµοµονωθεί. 

Είναι πολύ σηµαντικό να επιλέγουµε υλικά και συστή-
µατα θερµοµόνωσης πιστοποιηµέ να κατά τα σχετικά 
εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Επιπλέον, πολύ σηµαντικό είναι αυτά να εφαρµόζο-
νται από εξειδικευµένους τεχνίτες βάσει οδηγιών και 
σωστών πρακτικών που εκπορεύονται από το επώνυ-
µο πιστοποιηµένο σύστηµα που έχουµε επιλέξει. 
Το σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων, 
THERMOSEAL της DUROSTICK κατέχει τη σχετική 
(κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004) για τέτοιου 
είδους συστήµατα πιστοποίηση (ETA-13/0006 & ETA-
13/0007). 
Τα επιµέρους δε υλικά-προϊόντα που το απαρτίζουν, 
φέρουν επιπλέον, το καθένα από αυτά ξεχωριστά, 
όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σε σχέση µε τα 
εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα που τα αφορούν. 

Επιλέγουµε το Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL  
της DUROSTICK. Απολαµβάνουµε σηµαντικά οφέλη από εξοικονόµηση ενέργειας, 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της σπατάλης της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ETAG 004 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΟΤΑ ΕΤΑ 13/0006 & ΕΟΤΑ ΕΤΑ 13/0007

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

& EΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ • ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

• ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 

• ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ • ΕΛΑΣΤΙΚΟ & 

ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΟ • ΔΙΑΠΝΕΟΝ - ΥΔΡΑΤΜΟΠΕΡΑΤΟ • ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

1. ULTRACOLL THERMO 
 Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
 Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) ή 
 Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)

3. ULTRACOLL THERMO
 Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών

4. DS-4160 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
 Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων

5. HYDROSTOP PLASTER 
 ELASTIC ΛΕΙΟΣ & ΓΡΑΦΙΑΤΟ
 ή HYDROSTOP SILICONE 
 PLASTER (1mm, 1,5mm & 2,5mm) 
 ή HYDROSTOP ACRYLIC 
 PLASTER FINE (1mm & 1,5mm)
 Σοβάδες τελικής στρώσης
 



ΧΡΩΜΑ

è Την άριστη θερµοµόνωση του κτιρίου, µε διάρκεια 
στον χρόνο, µε τα ελάχιστα δυνατά προβλήµατα. 

è Εντυπωσιακή εξοικονόµηση ενέργειας έως και 55%. 
Αυτή επιτυγχάνεται µέσω των ενεργειακών οφελών 
(εξοικονόµηση ενέργειας για θέρµανση ή δροσισµό) 
που απορρέουν από τη θερµοµόνωση σε συνδυ-
ασµό µε θερµοστεγάνωση ταράτσας και ύπαρξη 
ενεργειακών κουφωµάτων.

è Την αισθητική αναβάθµιση των όψεων του κτιρίου µε 
τρόπο ώστε να µην αλλοιώνεται ο ‘χαρακτήρας’ και 
η αρχιτεκτονική του. 

è Την υψηλή ευκαµψία της τελικής επιφάνειας εφαρ-

µογής, κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση (πρακτικά 
τον µηδενισµό) της πιθανότητας εµφάνισης ρωγµών 
που προκαλούνται από τη συστολή και διαστολή των 
επιφανειών ή τις µικροδονήσεις.

è Την εξαιρετική στεγανοποίηση της επιφάνειας εφαρ-
µογής που ‘εµποδίζει’ κατά σχεδόν απόλυτο τρόπο 
την εισροή υγρασίας στα υποστρώµατα της εφαρµο-
γής, αυξάνοντας και κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θερµο-
µονωτική της ικανότητα.

è Τη ‘θωράκιση’ της κατασκευής έναντι των φθορών 
που προκαλούνται σε αυτήν από την άµεση επαφή 
της µε το εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ανακαινίζουµε τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου  
ή της κατοικίας µας, προστατεύοντας τις τοιχοποιίες από  
τη φθοροποιό άµεση επαφή τους µε το εξωτερικό περιβάλλον.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ETAG 004 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΟΤΑ ΕΤΑ 13/0006 & ΕΟΤΑ ΕΤΑ 13/0007

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

& EΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ • ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

• ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 

• ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ • ΕΛΑΣΤΙΚΟ & 

ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΟ • ΔΙΑΠΝΕΟΝ - ΥΔΡΑΤΜΟΠΕΡΑΤΟ • ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

1. ULTRACOLL THERMO 
 Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
 Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) ή 
 Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)

3. ULTRACOLL THERMO
 Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών

4. DS-4160 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
 Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων

5. HYDROSTOP PLASTER 
 ELASTIC ΛΕΙΟΣ & ΓΡΑΦΙΑΤΟ
 ή HYDROSTOP SILICONE 
 PLASTER (1mm, 1,5mm & 2,5mm) 
 ή HYDROSTOP ACRYLIC 
 PLASTER FINE (1mm & 1,5mm)
 Σοβάδες τελικής στρώσης
 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Αναζητήστε περισσό τερες πληροφορίες για το ολοκληρωµένο  
σύστηµα εξωτερικής Θερµοµόνωσης, στο σχετικό έντυπο που θα 
βρείτε στα καταστήµατα των συνεργατών της DUROSTICK και ηλε-
κτρονικά (flip book) στον ιστότοπο της εταιρείας www.durostick.gr

∆είτε περισσότερες πληροφορίες 
στο κανάλι µας στο YouTube

https://www.durostick.gr/
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ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ OΨΕΩΝ ΚΤΙΡIΩΝ 

Aνακαινίσεις - Ηχοπροστασία και θερµοµόνωση

 … κι αν συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν 
την εφαρµογή συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης... 
Υπάρχει λύση! 

To dB BLOCK (σελ. 237) εφαρµόζεται µε χαρακτηριστική 
ευκολία, σε µία στρώση πάχους 2-3mm, σε εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς τοίχους και ταβάνια. Η δεύτερη στρώση είναι 
προαιρετική, εξαρτάται από τις ‘απαιτήσεις’ του έργου και 
µπορεί να εφαρµοστεί µετά από 5-7 ώρες, ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία). Για την προστασία 
και διακόσµηση των εξωτερικών επιφανειών, συστήνουµε 
τη χρήση του ελαστοµερούς χρώµατος D-80 HYDROSTOP 
ELASTIC (σελ. 236) ή του Θερµοκεραµικού Ενεργειακού 
χρώµατος THERMOELASTIC COLOUR (σελ. 266) της 
DUROSTICK σε εκατοντάδες αποχρώσεις.

Αντιρηγµατικό
Αντικραδασµικό

Στεγανωτικό
Θερµοµονωτικό
Συγκολλητικό
Ηχοµονωτικό

6σε1

dB Block
Πολυχρηστική
πάστα

D-80 Ηydrostop 
elastic
Στεγανωτικό 
ελαστοµερές χρώµα

Τhermoelastic 
Colour
Θερµοκεραµικό 
ενεργειακό χρώµα

ή

Εφαρµογή σε εξωτερική τοιχοποιία

Εξωτερική θερµοµόνωση 
και ηχοπροστασία
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Σύστηµα εσωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων 

ΧΡΩΜΑ

H εφαρµογή του dB BLOCK (σελ. 237) είναι η πλέον ενδεδειγµένη  
λύση για παλαιές, αλλά και νέες κατοικίες όπου εύκολα, γρήγο- 
ρα και οικονοµικά µπορούν να αναβαθµίσουν τη θερµοµονωτι- 
κή και ηχοµονωτική αξία τους. Λόγω του µικρού πάχους εφαρ- 
µογής του είναι ιδανικό για εσωτερικούς τοίχους (υγρούς, 
κρύους), ταβάνια, σοφίτες, ντουλάπες εσωτερικά, χωρίς 
την παραµικρή ‘αναστάτωση’ του χώρου. Σε κάθε κτίριο 
που δεν µπορεί να θερµοµονωθεί εξωτερικά, όπως για 
παράδειγµα διατηρητέα νεοκλασικά ή πολυκατοικίες µε 
ιδιοκτήτες που δεν συµφωνούν σε εξωτερικές παρεµβάσεις, 
το dB BLOCK αποτελεί µοναδική λύση. Ηχοµονώνει και 
θερµοµονώνει εσωτερικά τους χώρους των κατοικιών, 
µε έναν ελαστικό, ηχοµονωτικό και ενεργειακό µανδύα 
προστασίας, ικανό να ‘διακόψει’ τη ροή των αερόφερτων 
εξωτερικών και εσωτερικών, ενοχλητικών θορύβων. 
Ενεργειακά, θα µειώσει τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, περιορίζοντας 
δραστικά τη συµπύκνωση υδρατµών που σαν συνέπεια 

έχουν την ανάπτυξη µυκήτων και τη δηµιουργία µούχλας. 
Για απόλυτα λείο φινίρισµα, οι εσωτερικές επιφάνειες, 
σπατουλάρονται µετά από 2-3 ηµέρες µε τον ελαστοµερή 
στόκο STUCOFIX ELASTIC PUTTY (σελ. 264) και την 
επόµενη ηµέρα, βάφονται µε το οικολογικό πλαστικό 
χρώµα SUPER ECO (σελ. 264) της DUROSTICK σε 
εκατοντάδες αποχρώσεις. Εναλλακτικά, εφαρµόζεται 
απευθείας επάνω στην επιφάνεια του dB BLOCK η πατητή 
σε µορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX (σελ. 
242) ή το διακοσµητικό τσιµεντοκονίαµα DS-259 DECO 
MICRO RESIN (σελ. 243), για τη δηµιουργία ξεχωριστών 
τεχνοτροπιών.
Το φυσικό αποτέλεσµα της εφαρµογής του dB BLOCK, 
είναι η επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας έως και 30%.
Τοίχοι και ταβάνια, µετά από την επίχρισή τους µε dB BLOCK, 
ηχοµονώνονται, στεγανοποιούνται, θερ µοµονώνονται και 
προστατεύονται από ρηγµατώσεις.

Αντιρηγµατικό
Αντικραδασµικό

Στεγανωτικό
Θερµοµονωτικό
Συγκολλητικό
Ηχοµονωτικό

Εφαρµογή σε εσωτερική τοιχοποιία

µε Αντιρηγµατικές, Στεγανωτικές,
Θερµοµονωτικές & Ηχοµονωτικές ιδιότητες

∆είτε περισσότερες πληροφορίες  
στο κανάλι µας στο YouTube

dB Block
Πολυχρηστική
πάστα

Stucofix 
Elastic putty
Ελαστικός στόκος 
αρµών, ρωγµών & 
εξοµάλυνσης  
επιφανειών

Super Eco
Oικολογικό 
πλαστικό χρώµα

+

DS-258 DECO  
MICRO FLEX
Πατητή σε µορφή πάστας

ή
DS-259  
DECO  
MICRO  
RESIN
Ρητινούχο, λείο  
διακοσµητικό  
τσιµεντοκονίαµα



Η ανακαίνιση πάει ψηλά! Στην ταράτσα του σπιτιού μας

ΧΡΩΜΑANAKAINΙΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Aνακαινίσεις - Tαράτσα

Κερδίζουμε ακόμη έναν όμορφο χώρο 
στην κατοικία μας. 
Όμορφο γιατί η διαμόρφωσή του συνάδει  

με το γούστο και την αισθητική μας,  

όμορφο γιατί μας παρέχει την ελευθερία 

να υλοποιήσουμε τις αισθητικές 

και διακοσμητικές μας προσεγγίσεις 

ελεύθερα… σε πολλά τετραγωνικά  

μέτρα που συνήθως έχουμε στη  

διάθεσή μας, όμορφο γιατί 

… από ψηλά έχει άλλη θέα. 



ΧΡΩΜΑ

Θέα στον κήπο μας, στην πόλη μας, στο φυσικό ή αστικό περιβάλλον που βρίσκεται εγ-
γύτερα ή μακρύτερά μας. 
Αξιοποιούμε και φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο έναν χώρο της κατοικίας μας που, 
οι περισσότεροι/ες από εμάς δεν είχαμε δώσει την πρέπουσα σημασία μέχρι σήμερα. 

Η ταυτότητα του χώρου μπορεί να δηλώσει τη δική μας ταυτότητα και άποψη. 
Μπορεί να τη δηλώσει και στον κοινωνικό μας περίγυρο, λειτουργώντας 

ως χώρος συναναστροφής, ξεκούρασης και ανάπτυξης της κοινωνικό-
τητάς μας. 

Σκεπτόμαστε θετικά! Φροντίζουμε τους χώρους της κατοικίας μας, 
έτσι ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήματα,  μεταδίδοντας 
στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας την καλή μας  
διά θεση. Στην ανακαίνιση της ταράτσας μας, η σωστή πρακτική 
προτάσσει να προηγείται η στεγάνωση ή ακόμη καλύτερα η 
θερμοστεγάνωσή της.



•	 ιακρίνονται	για	την	εξαιρετική	αντίστασή	τους	
στις	ακραίες	καιρικές	συνθήκες,	διατηρώντας	
τις	ιδιότητές	τους	σε	θερμοκρασίες	από	 	
έως	 .

•	Αντιστέκονται	στα	διαβρωτικά	αέρια	της	ατμό
σφαιρας,	στο	διοξείδιο	του	άνθρακα,	στα	οξείδια	
του	θείου,	στα	χλωρίδια	κλπ.

•	Με	φίλτρα	 ,	για	αντοχή	στην	ηλιακή	ακτιΜε	φίλτρα	 ,	για	αντοχή	στην	ηλιακή	ακτι
νοβολία.

•	 χουν	ικανοποιητική	βατότητα.
•	 χουν	μεγάλη	ικανότητα	γεφύρωσης	ρωγμών	

του	υποστρώματος	και	δεν	ευνοούν	την	επα
νεμφάνισή	τους.

•	Παρουσιάζουν	εξαιρετική	αντοχή,	ακόμη	και	σε	
λιμνάζοντα	νερά.

•	Ελαττώνουν	σημαντικά	την	απορρόφηση	θερ
μότητας	από	την	ταράτσα,	λόγω	της	ισχυρής	
ανακλαστικής	τους	ικανότητας	και	συντελεστή	
εκπομπής.

•	Επαναβάφονται	με	ευκολία,	διασφαλίζοντας	
διαρκή	στεγάνωση.

•	Προσφύονται	σε	υπάρχουσα	ασφαλτική	μό
νωση	(ασφαλτόπανα)	εφόσον	αυτή	είναι	καλά	
αγκυρωμένη,	σταθερή,	χωρίς	αποκολλήσεις.

•	Πιστοποιημένα	‘ υχρά’	υλικά .
•	Ιδανική	σχέση	τιμής	 	ποιότητας.

Στεγανώνουµε µε ελαστοµερή στεγανωτικά
Αν η ταράτσα µας δεν πρόκειται να είναι επισκέψιµη 
πάρα για λίγες φορές τον χρόνο και η χρήση της αφο-
ρά στην τοποθέτηση κάποιων συσκευών (π.χ. κάποιας 
κεραίας, ενός ηλιακού θερµοσίφωνα κτλ.), ή στη σπο-
ραδική χρήση κάποιου αποθηκευτικού χώρου που 
βρίσκεται σε αυτήν, τότε έχουµε στη διάθεσή µας την 
επιλογή της στεγάνωσής της µε ελαστοµερή στεγανω-
τικά. Εφαρµόζονται εύκολα σε κατάλληλα προετοιµα-
σµένα υποστρώµατα. 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Aνακαινίσεις - Ταράτσα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Zήσε χωρίς προβλήµατα υγρασίας!
•Aνθεκτικό στην υγρασία, τον παγετό και την έντονη ηλιοφάνεια
•Ελαστικό, παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές των επιφανειών 
•Μειώνει κάθετα την επιφανειακή θερµοκρασία
•Βελτιώνει το εσωτερικό κλίµα των κατοικιών •Iδανική λύση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
•Ανακλά την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία •Εγγυηµένο από την Durostick

*Η πιστοποίηση ενός υλικού ως ‘Ψυχρό’ δίδεται από 
την οµάδα περιβάλλοντος του πανεπιστηµίου Αθηνών 
και αφορά στη µεγάλη ανακλαστικότητα του προϊόντος 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιλογή-εφαρµογή των 
‘Ψυχρών’ υλικών, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων, µειώνει το κόστος από τη χρήση κλιµατι-
στικών και συµ βάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας. 
Αυτό επιτυγχά νεται µε τη µείωση της θερµοκρασίας των 
εσωτερικών χώρων το κα λοκαίρι και τη διατήρησή της 
στεγανή τον χειµώνα. 
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Στεγανώνουµε µε τα ελαστοµερή No39 ή DS-220 της DUROSTICK

Τα ελαστοµερή στεγανωτικά αποτελούν µία οικο-
νοµική, αξιόπιστη λύση στεγάνωσης για ταράτσες 
στις οποίες η συχνή επισκεψιµότητα δεν αποτελεί 
ζητούµενο. 
Ο περιοδικός έλεγχος για πιθανές αστοχίες ή φθο-
ρές και η δυνατότητα επισκευής τους τοπικά, µας 

παρέχει την ευχέρεια για επέκταση του χρόνου 
ζωής της στεγάνωσης. 
Η ευκολία εφαρµογής ελαστοµερούς στεγάνωσης 
–µε πατρόγκα ή ρολό– κάνει την επιλογή της πιο 
ελκυστική για κάθε ιδιώτη που έχει την ικανότητα 
να τα εφαρµόσει µόνος/η του αν το επιθυµεί. 

Zήσε χωρίς προβλήµατα υγρασίας!
•Aνθεκτικό στην υγρασία, τον παγετό και την έντονη ηλιοφάνεια
•Ελαστικό, παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές των επιφανειών 
•Μειώνει κάθετα την επιφανειακή θερµοκρασία
•Βελτιώνει το εσωτερικό κλίµα των κατοικιών •Iδανική λύση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
•Ανακλά την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία •Εγγυηµένο από την Durostick

DUROSTICK No39
Ελαστοµερές
στεγανωτικό 
ταρατσών 

(σελ. 276)

DUROSTICK DS-220
Ελαστοµερές
στεγανωτικό 
ταρατσών (καουτσούκ)

(σελ. 240)

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη στεγανοποίηση ταρατσών στο κανάλι µας στο YouTube



Στεγανώνουµε µε πολυουρεθανικά και στεγανωτικά  
πολυουρίας
Η φροντίδα του σπιτιού µας ξεκινάει από την κορυφή. 
Και η κορυφή του σπιτιού είναι η ταράτσα του. Για τη 
µέγιστη προστασία της ταράτσας και κατ’ επέκταση του 
σπιτιού µας, µπορούµε να εφαρµόσουµε 
το πο λυουρεθανικό στεγανωτικό HYDROSTOP-PU 
ή το στεγανωτικό 2 συστατικών µε βάση την πολυου-
ρία WATERPROOF 500 της DUROSTICK.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Aνακαινίσεις - Ταράτσα

•	 Ισχυρή	πρόσφυση	σε	μπετόν	και	σοβά,	σταθερό,	
ακόμη	και	χωρίς	αστάρι.	

•	 Εφαρμόζονται	εύκολα	με	ρολό,	πινέλο,	βούρ-
τσα,	πατρόγκα	ή	πιστόλι	 .	

•	 Καλύπτουν	μικρορωγμές	και	δεν	ευνοούν	την	
επανεμφάνισή	τους.	

•	 Εξαιρετική	αντίσταση	στον	πάγο,	τα	λιμνάζοντα	
νερά	και	την	ηλιακή	ακτινοβολία.	

•	 εν	παθαίνουν	κιμωλίαση	από	την	 	ακτινο-
βολία.	

•	 Εξαιρετική	αντίσταση	στη	δημιουργία	μούχλας	
και	αλγών.	

•	 Αντιστέκονται	στα	διαβρωτικά	αέρια	της	ατμό-
σφαιρας,	στα	χλωρίδια,	καθώς	και	στο	διοξείδιο	
του	άνθρακα	και	στα	οξείδια	του	θείου.	

•	 Είναι	διαπερατά	στους	υδρατμούς.	
•	 Παρέχουν	βατότητα,	χωρίς	να	κολλούν.	
•	 εν	δημιουργούν	φυσαλίδες.	
•	 εν	σαπωνοποιούνται.	
•	 Εξαιρετική	αντοχή	στις	ακραίες	καιρικές	συν-

θήκες	από	 2 	έως	και	 .	
•	 Η	τελική	επιφάνειά	τους	‘εμποδίζει’	την	ενα-

πόθεση	της	λασποβροχής	και	άλλων	ρύπων,	
διατηρώντας	τη	λευκότητά	τους	και	την	ανα-
κλαστικότητά	τους	σε	βάθος	χρόνου.

•	 Πιστοποιημένα	‘ υχρά’	υλικά .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

*Η πιστοποίηση ενός υλικού ως ‘Ψυχρό’ δίδεται από την 
οµάδα περιβάλλοντος του πανεπιστηµίου Αθηνών και 
αφορά στη µεγάλη ανακλαστικότητα του προϊόντος στην 
ηλιακή ακτινοβολία. Η επιλογή-εφαρµογή των ‘Ψυχρών’ 
υλικών, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
µειώνει το κόστος από τη χρήση κλιµατιστικών και συµ-
βάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας. Αυτό επιτυγχά νεται 
µε τη µείωση της θερµοκρασίας των εσωτερικών χώρων 
το κα λοκαίρι και τη διατήρησή της στεγανή τον χειµώνα. 
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Είναι κατάλληλα για τη στεγάνωση ταρατσών,
στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, τσιµεντο-
σανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά αγκυ-
ρωµένων ασφαλτόπανων. 

είναι ευκολόχρηστα. 
Τρεις επιστρώσεις είναι αρκετές για να παρέχουν 
 µακροχρόνια προστασία.

ΗYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό  
στεγανωτικό ταρατσών 

(σελ. 255)

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ

WATERPROOF 500 
Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών µε βάση  
την πολυουρία

(σελ. 268)

WATERPROOF 500 
Στεγανωτικό ταρατσών 
2 συστατικών µε βάση 
την πολυουρία

(σελ. 268)

Στεγανώνουµε µε το πολυουρεθανικό HYDROSTOP-PU ή  
µε το στεγανωτικό πολυουρίας WATERPROOF 500 της DUROSTICK 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη στεγανοποίηση ταρατσών στο κανάλι µας στο YouTube
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Προστατεύστε την από 
τη διείσδυση υγρασίας

για πολλά χρόνια!

Στεγανοποιήστε
την ταράτσα σας!

Στεγανώνουµε µε τσιµεντοειδή στεγανωτικά
Αν η ταράτσα µας πρόκειται να είναι συχνά επισκέψιµη 
κατά τη διάρκεια του χρόνου για τον οποιοδήποτε λόγο, 
αν επίσης µας ενδιαφέρει η µακροβιότερη (από τα ελα-
στοµερή) καλή λειτουργία της στεγάνωσης, αλλά και 
σε περιπτώσεις που πρόκειται να προχωρήσουµε σε 
περαιτέρω επένδυση της ταράτσας µε πλακίδια, πλάκες, 
ή άλλο υλικό επένδυσης, καλό είναι να επιλέγουµε τη 
λύση της τσιµεντοειδούς στεγάνωσης. Αυτή αποτελεί 
από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στον τοµέα της στεγά-

νωσης και έχει άριστη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής της, (έως και δεκαπέντε έτη), που υπό προϋ-
ποθέσεις {π.χ. ως υπόστρωµα κάποιας επένδυσης δεν 
γηράσκει (τεστ µακροβιότητας πάνω από 50 έτη)}. 
Στη διάθεσή µας βρίσκονται πολλοί τύποι στεγανώ-
σεων, οι οποίοι παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα, τα οποία θα κληθούµε να σταθµίσου-
µε κατά την επιλογή του τύπου στεγάνωσης που ται-
ριάζει στην ανάγκη µας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Aνακαινίσεις - Ταράτσα

•	 Αποτελούν	ιδανική	λύση	για	επιφάνειες	που	πρό-
κειται	να	δεχθούν	υψηλή	καταπόνηση,	συχνή	κυ-
κλοφορία	και	χρήση.	

•	 Ως	 τελική	 στρώση	 επιφάνειας	 παρουσιάζουν	
εξαιρετική	αντοχή	σε	αντίξοες	καιρικές	συνθήκες,	
στην	έντονη	ηλιοφάνεια,	τον	παγετό,	τα	λιμνάζο-
ντα	νερά,	καθώς	και	διαφόρων	τύπων	μηχανικές	
καταπονήσεις	(κραδασμούς,	τριβή	κ.ά.).	

•	 Παρέχουν	εγγύηση	καλής	λειτουργίας	για	πολλά	
χρόνια.	 (Ως	 στεγανωτικά	 υποστρώματα	 επενδύ-
σεων	παρέχουν	μία	πολύ	αξιόπιστη	 επιλογή	με	
υπερδιπλάσιο	χρόνο	ζωής	σε	σχέση	με	εφαρμο-
γές	που	βρίσκονται	σε	άμεση	επαφή	με	το	εξωτε-
ρικό	περιβάλλον).	

•	 Αποτελούν	 διαπνέοντα	 (υδρατμοπερατά)	 υλικά	
που	 ‘εμποδίζουν’	 τη	δημιουργία	υγροποιήσεων	
και	μούχλας	στη	μάζα	αλλά	και	στην	επιφάνεια	
(αντίθετη)	του	δομικού	στοιχείου	(συνήθως	πλά-
κα	σκυροδέματος)	στο	οποίο	τοποθετούνται.	

•	 Γεφυρώνουν	αποτελεσματικά	τριχοειδείς	ρωγμές	
του	υποστρώματος	και	προλαμβάνουν	 τη	δημι-
ουργία	νεότερων.

•	 Λειτουργούν	ως	φράγμα	ενάντια	στην	ενανθρά-
κωση	του	σκυροδέματος,	αλλά	και	την	προσβο-
λή	του	από	χημικούς	και	βιομηχανικούς	ρύπους	
της	ατμόσφαιρας.

Πλήρης	στεγανοποίηση	σε	6	βήματα
µε HYDROSTOP	ROOF	ή µε	
HYDROSTOP	2	ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Καθαρισμός επιφάνειας - 
απομάκρυνση σαθρών

1

Διαβροχή

2

1η Στρώση στεγανωτικού

3

Οπλισμός επιφάνειας με υαλόπλεγμα

4

2η Στρώση στεγανωτικού

5

3η και τελική στρώση στεγανωτικού

6

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Προστατεύστε την από 
τη διείσδυση υγρασίας

για πολλά χρόνια!

Στεγανοποιήστε
την ταράτσα σας!

Στεγανώνουµε µε τσιµεντοειδή 
στεγανωτικά τελικής επιφάνειας  
HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ή µε τσιµεντοειδή  
στεγανωτικά υποστρώµατος 
επενδύσεων HYDROSTOP 
WATERTANK, HYDROSTOP FLOOR, 
D-1, D-1 FLEX της DUROSTICK

Ειδικά αν πρόκειται να αναβαθµίσουµε τον χώρο της 
ταράτσας σε επισκέψιµο χώρο για λόγους ξεκούρασης, 
αναψυχής, κοινωνικής συναναστροφής ή ό,τι άλλο 
συνάδει µε τις δικές µας ανάγκες ή προτιµήσεις, πριν 
προχωρήσουµε στη διαµόρφωσή του, η στεγάνωση 

της πλάκας της ταράτσας είναι απαραίτητη! Η διαµόρ-
φωση της ταράτσας, µπορεί να περιλαµβάνει επεν-
δύσεις δαπέδου, φυτεύσεις καλλωπιστικών φυτών, 
τοποθέτηση σταθερών (π.χ. πέργκολας, κάγκελων 
κλπ.) ή κινητών κατα σκευών (έπιπλα κλπ.).

Επειδή η εφαρµογή τσιµεντοειδών στεγανωτικών είναι µία απαιτητική εργασία, προϋπόθεση 
της επιτυχίας της, είναι η λεπτοµερής τήρηση της διαδικασίας εφαρµογής. Προτείνουµε αυτού 
του είδους οι εφαρµογές να πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένους επαγγελµατίες. 

HYDROSTOP 
ROOF
Εύκαµπτο, λευκό,  
τσιµεντοειδές στεγα-
νωτικό ταρατσών ενός  
συστατικού (σελ. 255)

HYDROSTOP 
FLOOR
Eπιπεδωτικό 
ινοπλισµένο
κονίαµα για  
στεγανοποίηση  
δαπέδων πριν την 
επένδυση µε πλα-
κίδια (σελ. 254)

HYDROSTOP  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαµπτο, λευκό,  
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
για ταράτσες & κάθετες 
επιφάνειες (σελ. 254)

HYDROSTOP 
WATERTANK
Εύκαµπτο, γκρι,  
στεγανωτικό κονία- 
µα 2 συστατικών για 
ειδικές εφαρµογές  
και απαιτητικές 
στεγανώσεις.
Πιστοποιηµένο για  
πόσι µο νερό (σελ. 256).
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δαπέδων πριν την 
επένδυση µε πλα-

D-1 
Επαλειφόµενο 
κονίαµα στε-
γανοποίησης 
τοιχίων, δαπέ-
δων, υπογείων 
& στεγών 
(σελ. 228) 

D-1 FLEX
Εύκαµπτο, 
ινοπλισµένο, 
επαλειφόµενο 
στεγανωτικό 
κονίαµα ενός 
συστατικού  
(σελ. 228) 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη  
στεγανοποίηση επιφανειών µε τσιµεντοειδή 

υλικά στο κανάλι µας στο YouTube



COOL ROOF, COOL ROOF LIGHT ή COOL ROOF INVERTED 

ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ TAΡΑΤΣΑΣ
Aνακαινίσεις - Ολοκληρωµένα Συστήµατα Θερµοστεγάνωσης Ταρατσών

Η άνετη διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους ενός κτι-
ρίου, είναι κυρίαρχο ζήτηµα για τους ανθρώπους που το 
χρησι µοποιούν. 
Κατοικίες, γραφεία ή άλλες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, 
θα πρέπει να προσφέρουν θερµική άνεση στους χρήστες 
τους, ανεξάρτητα από τις εποχές του χρόνου και µάλιστα, 
µε την κατά το δυνατόν µικρότερη κατανάλωση ενέργειας. 
Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 
60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασµένα πριν από 
το 1980 και η µόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως στην 
καλύτερη περίπτωση ανεπαρκής. 
Ακόµη και στα ‘νεότερης’ κατασκευής κτίρια, παρατηρούνται 
αστοχίες σε σχέση µε την ενεργειακή τους απόδοση, λόγω 
ανεπαρκούς µελέτης, ακατάλληλων επιλογών ως προς 
τα µονωτικά προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν, ακόµη και 
κακών πρακτικών εφαρµογής. 

Οι µεγαλύτερες απώλειες ενέργειας που καταγράφονται 
σε µια κτιριακή δοµή, προέρχονται από την ταράτσα της 
κατασκευής (35-40%). 
Λόγω της φύσης και θέσης της, η ταράτσα καταπονείται 
από τη µόνιµη έκθεσή της στις περιβαλλοντικές και καιρικές 
συνθήκες και µε την πάροδο του χρόνου παρουσιάζει προ-
βλήµατα, αρχικά στεγα νότητας και στη συνέχεια επίπονων 
κοστολογικά επισκευών. 
Η DUROSTICK έχει µελετήσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει, 
ολοκληρωµένα συστήµατα θερµοστεγάνωσης ταρατσών.
Με τον διακριτικό τίτλο ‘COOL ROOF’, ‘COOL ROOF 
LIGHT’ και ‘COOL ROOF INVERTED’, η DUROSTICK 
αντιµετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήµατα θερµοστεγά-
νωσης των κτιρίων, µε συστήµατα που αποτελούνται από 
βιοµηχανικά τυπο ποιηµένα προϊόντα που υπερκαλύπτουν 
τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης. 

Το COOL ROOF είναι…

Εξοικονοµήστε ενέργεια έως και 25%

∆ηµιουργούµε ρύσεις  
& αλφαδιές
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•	Στεγανό	 	Ανεπηρέαστο
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•	Σύστηµα φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.



για τη θέρµανση & τον δροσισµό του χώρου σας
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è Την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου, η 
οποία συµπίπτει µε τη σηµαντική εξοικονό-
µηση ενέργειας που προκύπτει και αφορά 
στη θέρµανση ή τον δροσισµό των υποκεί-
µενων στη θερµοστεγανωµένη επιφάνεια, 
εσωτερικών χώρων του κτιρίου.

è Την αισθητική αναβάθµιση της επιφάνειας, η 
οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσει 
νέες, λειτουργικές χρήσεις (νέοι χώροι).

è Την υψηλή ευκαµψία της τελικής επιφάνειας 
εφαρµογής, κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση 
της πιθανότητας εµφάνισης ρωγµών προκα-
λούµενων από τις συστολοδιαστολές των 
επιφανειών, ή ταλαντώσεις του κτιρίου στο 
οποίο έχει γίνει η εφαρµογή.

è Την εξαιρετική στεγανοποίηση της επιφάνειας 
εφαρµογής που προστατεύει από την εισροή 
υγρασίας στα υποστρώµατα της εφαρµογής.

è Τη ‘θωράκιση’ της κατασκευής έναντι των 
φθορών που προκαλούνται σε αυτήν από την 
άµεση επαφή της µε το εξωτερικό περιβάλλον 
του κτιρίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η επιλογή του συστήµατος  
Θερµοστεγάνωσης COOLROOF  
της DUROSTICK διασφαλίζει:

Αναζητήστε περισσό τερες πληροφορίες για το ολοκληρωµένο  
σύστηµα εξωτερικής Θερµοστεγάνωσης, στο σχετικό έντυπο που θα 
βρείτε στα καταστήµατα των συνεργατών της DUROSTICK και ηλε-
κτρονικά (flip book) στον ιστότοπο της εταιρείας www.durostick.gr

12-14% 
απώλεια  

ενέργειας µέσω  
του δαπέδου  

ή της πυλωτής

20-30% 
απώλεια 
ενέργειας 
µέσω των 
παραθύρων

18-25%
απώλεια 
ενέργειας 

µέσω  
των τοίχων

35-40% 
απώλεια ενέργειας 
µέσω της οροφής  

(επικλινούς  
ή οριζόντιας) 

∆είτε σχηµατικά  
τα σηµεία απωλειών   
ενέργειας σε µια τυπική  
διώροφη κατοικία που  
στερείται θερµοµόνωσης  
και θερµοστεγάνωσης

https://www.durostick.gr/
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 ή  ή

dB Block
Πολυχρηστική πάστα

HYDROSTOP ROOF
Εύκαµπτο, λευκό, τσιµεντοει-

δές στεγανωτικό ταρατσών 

DS-220
Eλαστοµερές στεγανωτικό 

ταρατσών (καουτσούκ)

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό 

στεγανωτικό ταρατσών 

DS-220

ΧΡΩΜΑ
Aνακαινίσεις - Tαράτσα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
... κι αν στην ταράτσα συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν 
την εφαρµογή συστηµάτων θερµοστεγάνωσης... 
Υπάρχει λύση! 

Η εφαρ µογή του dB BLOCK (σελ. 237) ως υπόστρωµα 
των στε γανωτικών στρώσεων σε ταράτσες, διασφαλί ζει την 
απόλυτη στεγανοποίηση των επιφανει ών διαχρονικά, ακόµη 
και στην περίπτωση που η τελική στεγανωτική επίστρωση 
‘πληγωθεί’ ή παρουσιάσει αστοχίες στα σηµεία. Λόγω 
της ελαστικότητάς του, θα παρακολουθεί διαχρο νικά την 
κινητικότητα των επιφανειών και δεν θα επηρεαστεί από τις 
µικροδονήσεις του υπο στρώµατος και τις θερµοκρασιακές 
µεταβολές, µε φυσικό αποτέλεσµα την προστασία και την 
επιµήκυνση του χρόνου ζωής της τελικής στε γανοποιητικής 
στρώσης. Εφαρµόζεται απευθείας σε σταθερό µπετόν, 

χωρίς αστάρι, καλύπτει άριστα, χωρίς γάζα, τριχοειδή και 
µικρορωγµές, καθώς και µικρές ατέλειες του υποστρώµατος. 
Σε µη σταθερές ή σαθρές τσιµεντοειδείς επιφάνειες, πριν 
την εφαρµογή του dB BLOCK, επαλείφουµε µε ρολό τον 
µικροµοριακό σταθεροποιητή (σελ. 227). Η τελική 
στεγανοποίηση των επιφανειών (ανά λογα µε τη χρήση που 
πρόκειται να έχει η ταρά τσα), µπορεί να γίνει µε εύκαµπτα 
τσιµεντοειδή στεγανωτικά, όπως είναι το HYDROSTOP 

(σελ. 255) ή το  
(σελ. 254), µε ακρυλι κά στεγανωτικά όπως είναι το DS-220 
(σελ. 240) ή και µε πολυουρεθανικά στεγανωτικά όπως 
είναι το HYDROSTOP-PU (σελ. 255) της DUROSTICK. 
Το συνολικό αποτέλεσµα της εφαρµογής του dB BLOCK 
είναι η θερµοµόνωση, η στεγάνωση της ταράτσας, καθώς 
και αξιοσηµείωτη εξοικο νόµηση ενέργειας. 

∆είτε την εφαρµογή  
του dB Block σε ταράτσα  

στο κανάλι µας στο

Σύστηµα στεγανοποίησης  
ταρατσών

Επιµηκύνει 
τον χρόνο ζωής 

της τελικής
 στεγανοποιητικής 

στρώσης
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ΧΡΩΜΑ dB BLOCK

è  Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις κτιρίων, 
ξενοδοχείων, γυµναστηρίων, παιδικών δωµατίων, 
παιδικών σταθµών, γραφείων, µεταλλικών κτιρίων 
µε επένδυση µονωτικών panel, χώρων εστίασης, 
cafe, κέντρων διασκέδασης και λοιπών ιδιωτικών και 
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων. 

è  Μικρό πάχος τελικής στρώσης, 2-3mm. 
è  Ενιαία επιφάνεια, χωρίς αρµούς και ενώσεις.
è  Ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώµατος.
è  Μπορεί να βαφεί ή να επενδυθεί µε µοκέτα, ξύλινο 

δάπεδο, laminate, πλακίδια, πατητή τσιµεντοκονία κ.ά., 
χωρίς να επηρεαστούν οι ιδιότητές του. 

è  ’Αγαπηµένο’ υλικό των ανακαινίσεων. Παρέχει το 
σύνολο των ιδιοτήτων του σε κάθε έργο όπου εφαρ-
µόζεται, καταργώντας πρακτικά την ανάγκη χρήσης 
πολλών και διαφορετικών υλικών (6 σε 1). 

è  Ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υλικά. 
è  Παραµένει µόνιµα ελαστικό.
è  Ευκολία εφαρµογής, ακόµη και σε ανισόπεδες ή 

ανοµοιογενείς επιφάνειες. 
è  Καθαρίζεται εύκολα, όσο είναι νωπό, µε νερό και 

σφουγγάρι. 
è  Στεγανοποιεί και αναβαθµίζει ενεργειακά τις επιφάνειες.

è  Συνδυάζεται και συγκολλά κάθε τύπου αφρώδη 
ηχοαπορροφητικά φύλλα.

è Αντιρηγµατικό: Ως υπόστρωµα, διαφυλάσσει 
από ρηγµατώσεις την τελική διαστρωµένη επιφάνεια. 
Ρηγµατώσεις που µπορούν να προκληθούν από την 
φυσική κίνηση των επιφανειών (συστολοδιαστολές), τις 
µηχανικές καταπονήσεις και τις µικροδονήσεις του εδάφους.
è Αντικραδασµικό: Ως ενδιάµεσο στρώµα, απορ-
ροφά κραδασµούς στην επιφάνεια των επιχρισµάτων. 
Τα προστατεύει από τη φθορά και επιµηκύνει τον χρόνο 
ζωής τους.
è Συγκολλητικό: Επιτυγχάνει ασφαλείς συγκολλήσεις 
µεταξύ όµοιων και ανόµοιων υλικών και επιφανειών.
è Στεγανωτικό: Λόγω των θερµοµονωτικών ιδιοτήτων 
του, στεγανοποιεί τις επιφάνειες όπου εφαρµόζεται και 
τις προστατεύει από την υγρασία.
è Θερµοµονωτικό: ∆ιακόπτει επιτυχώς τη µεταφο-
ρά της θερµότητας και του ψύχους, λειτουργώντας ως 
ενεργειακή ‘ασπίδα’ προστασίας.
è Ηχοµονωτικό: Μειώνει αισθητά τους αερόφερτους 
και κτυπογενείς θορύβους που προέρχονται από το εσω-
τερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον των κτιριακών δοµών.
è Ιδανική σχέση τιµής - ποιότητας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ dB BLOCK ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το σύνολο των ενεργών ιδιοτήτων του προϊόντος, ισχύουν 
στο ακέραιο σε κάθε εφαρµογή του.
• Εξωτερικά ή εσωτερικά. ∆ιασφαλίζει διαχρο-
νικά την αντιρηγµατική προστασία τους και στεγανοποιεί 
το υπόστρωµα.
•  Στεγανοποιεί, ηχοµονώνει και διασφαλίζει 
την αντιρηγµατική προστασία των τελικών επιχρισµάτων, 
χωρίς τη χρήση γάζας και στοκαρισµάτων σε οπές και αρµούς.
•  Ηχοµονώνει και διασφαλίζει την 
ακουστική άνεση των χώρων.
•  ∆ιακόπτει τη ροή του ψύ-
χους και της θερµότητας από το εξωτερικό περιβάλλον 
προς το εσωτερικό.

dB Block Ενδεικτικές εφαρµογές

•  Στεγανοποιεί, θερµοµονώνει, ηχοµονώνει και 
επιµηκύνει τον χρόνο ζωής της τελικής στεγανωτικής στρώσης.
•  Εφαρµόζεται απευθείας σε παλαιά πλα-
κίδια, στεγανοποιεί και ηχοµονώνει πριν την εφαρµογή 
της νέας διάστρωσης.
•  ∆ιασφαλίζει την αντικραδασµικότητα των 
διαστρωµένων επιφανειών, στεγανοποιεί το υπόστρωµα 
και ηχοµονώνει.
•  Αποτελεσµατικό σε περι-
πτώσεις µετάδοσης ήχων µέσω υδραυλικών πλαστικών 
σωληνώσεων, υδροµασάζ (πριν την τοποθέτησή τους), 
εγκαταστάσεων θέρµανσης, κλιµατισµού, αερισµού, υδρορ-
ροών, σπιράλ αεραγωγών, επαλείφοντάς τα εξωτερικά.
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∆ηµιουργούµε τις κατάλληλες ρύσεις (αν δεν υπάρχουν) 
ώστε να διασφαλίσουµε τη σωστή απορροή των νερών της 
βροχής προς τα κανάλια απορροής (λούκια) της ταράτσας. 
Ανάλογα µε το πάχος των ́ γεµισµάτων’ που πρέπει να γί-
νουν για τον σκοπό αυτό και ανάλογα επίσης µε στοιχεία 
που αφορούν τη στατικότητα του κτιρίου, το έτος κατασκευής 
κ.ά., εφόσον κρίνεται απαραίτητο: 
∆ηµιουργούµε γεµίσµατα µε ελαφροβαρή τσιµεντοειδή 
υλικά σε συνδυασµό µε στρώση έτοιµης τσιµεντοκονίας 

EΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
Aνακαινίσεις - Tαράτσα

∆ιαµορφώνουµε τον χώρο µε βάση το γούστο και την αισθητική µας. 

Κάνουµε κάθε φορά τις κατάλληλες ενέργειες µε τη σωστή σειρά. 

Αναβαθµίζουµε λοιπόν τον χώρο της ταράτσας µας ξεκινώντας από τη στεγάνωση ή θερµοστεγάνωσή της. 
Συνεχίζουµε τη διαµόρφωση των χώρων της, τοποθετώντας σε αυτούς επενδύσεις από πλακίδια, πέτρινες πλά-
κες κ.ά. Τοποθετούµε σταθερές ή κινητές κατασκευές (πέργκολες, κάγκελα, έπιπλα, διακοσµητικά, γλάστρες, 
πιθάρια κ.ά.). 

D-6 (σελ. 234) της DUROSTICK ή παραδοσιακής (εργοτα-
ξιακής) τσιµεντοκονίας µε προσθήκη σε αυτή βελτιωτικών 
γαλακτωµάτων {DUROMAX (σελ. 248), D-20 (σελ. 230)} 
καθώς και ινών πολυπροπυλενίου DUROFIBRE (σελ. 245) 
της DUROSTICK. 
Και στις δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις είτε δηµιουργή-
σουµε γεµίσµατα είτε όχι, στεγανοποιούµε το υπόστρωµα 
πριν την επένδυση µε εύκαµπτο, ινοπλισµένο, επαλειφό-
µενο, στεγανωτικό κονίαµα D-1 FLEX (σελ. 228).
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ΧΡΩΜΑ

Tοποθετούµε την επένδυση της επιλογής µας

Στη συνέχεια, συγκολλούµε την επένδυση µε εύκαµπτο, 
ισχυρό συγκολλητικό κονίαµα υψηλών προδιαγραφών. 
Επιλέγουµε κόλλα πλακι δίων ELASTIC (σελ. 251), EXTRA 
POWER (σελ. 252) ή GOLD (σελ. 253) και D-5 (σελ. 233) για 
πλάκες (Καρύστου, Πηλίου κ.ά.). 
∆ηµιουργούµε απαραίτητα αρµούς διαστολής περιµετρικά 
της επιφάνειας και ανά 16 έως 20m2, οι οποίοι προφυλάσ-
σουν την επένδυση από αποκολλήσεις και ρηγµατώσεις 
των στοιχείων της, εξαιτίας συστολοδιαστολών. 
∆ηµιουργούµε αρµούς διαστολής µε το πολυουρεθανικό 
σφραγι στικό DUROFLEX-PU (σελ. 246), αφού προηγηθεί 
αστάρωµα µε PRIMER-PU (σελ. 260) και τοποθέτηση κυ-
ψελωτού κορδονιού DS-265 (σελ. 243) της DUROSTICK.
Αρµολογούµε την επένδυση µε το κατάλληλο (ανάλογα 
µε το είδος της) υλικό αρµολόγησης, έτσι ώστε να διασφα-
λίζεται η άρρηκτη σύνδεση των στοιχείων της και να επιτυγ-
χάνεται η αποφυγή προβληµάτων ρηγµατώσεων, αποσα-
θρώσεων, αποχρωµατισµών, λεκιάσµατος των αρµών. 
Αρµολογούµε όλων των τύπων τα πλακίδια µε τον ΕΥΚΑ-
ΜΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ (σελ. 
274) ή κάποιον από τους ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΙΣ ΑΡΜΟ-

ΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK (1-10mm, 5-20mm) (σελ. 
271) µε προσθήκη γαλακτώµατος {DUROMAX (σελ. 248) 
ή D-20 (σελ. 230)}. 
Αρµολογούµε επενδύσεις από πέτρα µε τον ειδικό για τον 
σκοπό αυτό αρµόστοκο D-4 (σελ. 232) της DUROSTICK. 
Αδιαβροχοποιούµε τους τσιµεντοειδείς αρµόστοκους της 
επένδυσης µε D-16 HYDROSTOP (σελ. 229), για να τους 
προστατεύσουµε από τη διείσδυση υγρασίας. 
Ιδανικά, εφόσον τα πλακίδια είναι απορροφητι κά, αδιαβρο-
χοποιούµε το σύ νολο της επένδυσης µε το D-29 SPOT 
FREE (σελ. 231). 
Τέλος, αδιαβροχοποιούµε φυσικές ή τεχνητές πέτρες µε 
RENOLIT (σελ. 261). Ολοκληρώνουµε µε την προστα-
σία και τη διακόσµηση της επένδυσης από πέτρα µε D-12 
(σελ. 229), VISTA (σελ. 267), DECOFIN POLYURETHANE 
(σελ. 238) ή WATERPROOF 400 (σελ. 268), ανάλογα µε 
το αισθητικό µας ζητούµενο για σατινέ, γυαλιστερή ή µατ 
τελική επιφάνεια. Η προσθήκη του ANTISLIP ADDITIVE 
POWDER (σελ. 227) στα βερνίκια προστασί ας δαπέδων, 
θα τους προσδώσει αντιολισθηρή επιφάνεια, ακόµη και 
όταν βρέχονται.
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KATΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ
Aνακαινίσεις - Tαράτσα

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών κατασκευών 
στην ταράτσα (πέργκολες, κάγκελα, έπιπλα, διακοσµητικά κ.ά)

Η τοποθέτηση σταθερών κατασκευών στην ταράτσα, 
σε κάθε περίπτωση, σηµαίνει δηµιουργία σηµείων 
διακοπής στα σηµεία στήριξής τους, της επένδυσης 
(αν υπάρχει) ή της στεγάνωσης της ταράτσας. Τα 
σηµεία διακοπής αποτελούν δυνητικές εισόδους 
υγρασίας στα υποστρώµατα της επένδυσης ή της 
στεγάνωσης και επακόλουθης πρόκλησης φθορών 
και ζηµιών σε αυτά. Η αποφυγή αυτού του είδους 
των προβληµάτων επιτυγχάνεται µε το κατάλληλο 
σφραγιστικό που είναι ικανό να καλύψει το σηµείο 
διακοπής και να διασφαλίσει την απορρόφηση των 

συστολών και διαστολών, λόγω θερµοκρασιακών 
µεταβολών, αλλά και εξαιτίας της διαφορετικότητας 
των υλικών που συναντώνται (ξύλο ή µέταλλο µε 
στοιχεία της επένδυσης όπως κεραµικά πλακίδια, 
πέτρινες πλάκες κ.ά.). Σφραγίζουµε τα σηµεία διακο-
πής µε πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-
PU (σελ. 246) µε την κατάλληλη προετοιµασία και 
αστάρωµα της επιφάνειας µε PRIMER-PU (σελ. 260) 
και έλεγχο του βάθους του αρµού µε κορδόνι πο-
λυαιθυλενίου DS-265 (σελ. 243), όπου κρίνεται 
΄τεχνικά΄ απαραίτητο. 

Παρατήρηση: Κατά την τοποθέτηση βάσεων σταθερών στοιχείων στην ταράτσα και εφόσον για την αγκύρωσή 
τους χρησιµοποιούνται µεταλλικά ή άλλου τύπου βύσµατα, η χρήση της πολυουρεθανικής υπερκόλλας πολ-
λαπλών εφαρµογών D-90 (σελ. 236) της DUROSTICK για τη στερέωση των βυσµάτων, προτείνεται ως εκ των 
πλέον ενδεδειγµένων τρόπων για τέτοιου είδους εφαρµογές.
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ΧΡΩΜΑ∆ΑΠΕ∆Α ΑΥΛΗΣ ή ΒΕΡΑΝΤΑΣ
Aνακαινίσεις - ∆άπεδο

Ανακαίνιση σε δάπεδο αυλής ή άλλο δάπεδο
è Επενδύουµε µε πλακίδια
è  Επενδύουµε µε πέτρες Πηλίου, 

Καρύστου, άλλες
è  Επενδύουµε µε πατητή τσιµεντο-

κονία
è  Επενδύουµε µε χαλαζιακά αδρανή 

QUARTZ DECO.
è  Αναδεικνύουµε και προστατεύ-

ουµε τις υπάρχουσες επενδύ-
σεις (φροντίδα µαρµάρινων, 
πέτρινων ή άλλου τύπου επι-
φανειών, αδιαβροχοποίηση). 
Η ανακαίνιση των δαπέδων της 

αυλής µίας κατοικίας µπορεί να 
αφορά την περιποίηση ή και την 
αντικατάσταση παλαιών δαπέδων 
που υπάρχουν σε αυτήν ή και την 
τοποθέτηση νέων σε σχέση µε 
αναδιαµόρφωση των χώρων της. 

Τι πρέπει να γνωρίζουµε; 
Τα δάπεδα της αυλής δέχονται ισχυρά 
φορτία υγρασίας (ανάλογα και µε το 
υπόστρωµά τους), από τα νερά της 
βροχής, από ανθρωπογενείς δράσεις, 
από το υπέδαφος (αναδυόµενη 

υγρασία) καθώς και από την επαφή 
τους µε ανοιχτούς χώρους φύτευσης 
της αυλής (αν υπάρχουν). 
Θα πρέπει να φροντίζουµε ώστε να 
υπάρχουν (ή να δηµιουργούνται) οι 
κατάλληλες ρύσεις για την απορροή 
των υδάτων -ανεξαρτήτως προέλευ-
σης- καθώς και να διασφαλίζεται ότι 
οι αγωγοί απορροής είναι πάντα 
καθαροί από φύλλα ή άλλα ξένα 
σώµατα που εµποδίζουν τη ροή του 
νερού από αυτούς προς το εξωτερικό 
της αυλής. 
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Ε Ο Σ   Ο Α
Aνακαινίσεις - ∆άπεδο

Αναδεικνύουµε και προστατεύουµε τις υπάρχουσες επενδύσεις 
( ροντίδα μαρμάρινων, πέτρινων ή άλλου τύπου επιφανειών, αδιαβροχοποίηση)

Στο πλαίσιο ανακαίνισης κάποιου εξωτερικού χώρου ίσως 
θα πρέπει να φροντίσουµε στοιχεία του χώρου που δεν πρό-
κειται να αφαιρεθούν, αλλά αντίθετα πρόκειται να ενταχθούν 
στη νέα διαµόρφωση. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουµε για 
τον καθαρισµό και το φρεσκάρισµά τους και στη συνέχεια 
να προχωρήσουµε στις απαραίτητες αδιαβροχοποιήσεις 
για να επιτύχουµε αφενός την προστασία από την υγρασία, 
αφετέρου από την απορρόφηση ρύπων και το λέκιασµα 
των επιφανειών.
Ήπιος, καθηµερινός  καθαρισµός των επιφανειών από πλακί-
δια, µάρµαρα, γρανίτες µπορεί να γίνει µε προϊόντα της σειράς 
BIOCLEAN (σελ. 227) της DUROSTICK. 
Η αποµάκρυνση από τις παραπάνω επιφάνειες βαρέων (οι-
κοδοµικών ή άλλων) καταλοίπων µπορεί να γίνει µε χρήση 
ΟΞΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (σελ. 277). Το 
αντίστοιχο προϊόν για επενδύσεις από πέτρα είναι το καθαρι-

στικό D-7 (σελ. 235). Ο καθαρισµός αγυάλιστων µαρµάρων ή 
µωσαϊκών γίνεται µε το D-21 (σελ. 230). Αφού καθαρίσουµε 
καλά τις επιφάνειες, προχωρούµε στην αδιαβροχοποίηση 
και προστασία τους.
Αδιαβροχοποιούµε τους αρµούς πλακιδίων µε D-16 
ΗΥDROSTOP (σελ. 229). Αδιαβροχοποιούµε αποδίδοντας 
επιπλέον ελαιοαπωθητικές ιδιότητες σε επενδύσεις από µάρ-
µαρο ή γρανίτη µε D-22 (σελ. 230), αδιαβροχοποιούµε απορ-
ροφητικά (µη σµαλτωµένα) πλακίδια, γρανίτες, cotto µε το 
D-29 SPOT FREE (σελ. 231) ή µε NANO PROOF MARMO 
DS-275 (σελ. 258). Αδιαβροχοποιούµε επενδύσεις από πέ-
τρα µε RENOLIT (σελ. 261) και ολοκληρώνουµε (όπου είναι 
επιθυµητό)  την προστασία και τη διακόσµησή τους µε D-12 
(σελ. 229), VISTA (σελ. 267) ή DECOFIN POLYURETHANE 
(σελ. 238), ανάλογα µε το αισθητικό µας ζητούµενο για σατινέ, 
γυαλιστερή ή µατ τελική επιφάνεια.



Στην περίπτωση τοποθέτησης νέας επένδυσης πάνω σε 
υπάρχουσα και µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
συνθήκες για σταθερότητα του υποστρώµατος (παλαιά 
επένδυση) και ύπαρξη σωστών ρύσεων της επιφάνειας, 
φροντίζουµε να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες συν-
θήκες πρόσφυσης της νέας εφαρµογής στην παλαιά για 
να αποφύγουµε προβλήµατα αποκολλήσεων κυρίως, 
αλλά και ρηγµατώσεων ή άλλων ζηµιών µελλοντικά. 
Η δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών πρόσφυσης σε 
κάποιες περιπτώσεις γίνεται µε την παρεµβολή µεταξύ 
παλαιάς και νέας εφαρµογής κατάλληλων υλικών. 

Με την εφαρµογή της σωστής πρακτικής µπορούµε 
να τοποθετήσουµε: 
• •

• -

Η τοποθέτηση πλακιδίου σε πλακίδιο γίνεται µε χρήση 

συγκολλητικού υψηλών προδιαγραφών (C2TE S1 και 

H τοποθέτηση επένδυσης πέτρας σε πέτρα γίνεται µε 
τη χρήση της ακρυλικής κόλλας D-5 (σελ. 233) που 
λειτουργεί και ως συνδετικό των στοιχείων της επένδυ-
σης µεταξύ τους. Η τοποθέτηση µαρµάρων ή γρανιτών 
γίνεται µε την ειδική για τον σκοπό αυτό κόλλα, D-23 
(σελ. 231) της DUROSTICK. Ακολουθεί αρµολόγηση 
της επιφάνειας µε τον κατάλληλο αρµόστοκο.
H τοποθέτηση πατητής τσιµεντοκονίας ή χα-

µωσαϊκό, πλακίδια ή άλλη επένδυση, γίνεται µε 
αστάρωµα του υποστρώµατος µε χαλαζιακό 
αστάρι πρόσφυσης DS-290 (σελ. 243).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
∆ηµιουργούµε απαραίτητα 
αρµούς διαστολής περιµετρικά 

2 επιφάνειας.

∆ΑΠΕ∆Α: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Aνακαινίσεις - ∆άπεδο

Τοποθέτηση νέας επένδυσης επάνω 
σε παλαιά επένδυση
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Η τοποθέτηση πατητής τσιµεντοκονίας στο πλαίσιο αρχι-
κής διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου, προϋποθέτει τα 
ακόλουθα βή µατα:
• ημιουργία κατάλληλου υποστρώματος που θα τη δεχτεί. 

Αυτό θα πρέπει να είναι στρώση οπλισµένου σκυροδέµα-
τος 8-10cm πάχους, ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει σε 
καταπονήσεις και πιθανή καθίζηση του εδάφους.

  Θα πρέπει να είναι αρκετά σταθερή, ώστε να υποστηρίξει 
την πατητή τσιµεντοκονία και να την προφυλάξει από ρηγ-
µατώσεις, αποκολλήσεις, φθορές. 

• Εφαρµόζουµε την πατητή τσιµεντοκονία σε στρώση 
6-10mm και ενισχύουµε µε το κατάλληλο πλέγµα οπλι-
σµού. ∆ηµιουργούµε απαραίτητα αρµούς διαστολής ανά 
16-20m2. 

• Αν επιθυµούµε να τεχνοτροπήσουµε µε χρωστικές το 
πράττουµε, ενώ η τσιµεντοκονία είναι ακόµη νωπή. 

• Μετά την πάροδο λίγων ηµερών (3ών-8), ανάλογα µε το 
πάχος στρώσης, τις συνθήκες περιβάλλοντος και αφού το 
υλικό έχει ωριµάσει και έχει στεγνώσει σε βάθος, 

εφαρµόζουµε στην επι-
φάνεια της 

πατητής το κατάλληλο βερνίκι, ώστε να διασφαλίσουµε 
την αδιαβροχοποίηση και προστασία της. 

Η DUROSTICK προτείνει...
Χρησιµοποιούµε παραδοσιακό χαρµάνι για τη στρώση 
σκυροδέµατος, το οποίο ιδανικά, ενισχύουµε µε βελτιωτι-
κά - ενισχυτικά πρόσθετα: γαλακτώµατα D-20 (σελ. 230), 
DUROMAX (σελ. 248). Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε πα-
τητή τσιµεντοκονία της DUROSTICK: DS-250 (σελ. 241),  
DS-252 FLEX (σελ. 241) ή DS-254 IRON (σελ. 242). 
Ενισχύουµε την πατητή τσιµεντοκονία DS-250 (σελ. 241) 
µε βελτιωτικά γαλακτώµατα RESIN POWDER (σελ. 262) ή 
DUROMAX (σελ. 248). H χρήση βελτιωτικού γαλακτώµα-
τος δεν είναι απαραίτητη στις πατητές τσιµεντοκονίες DS-252 
FLEX (σελ. 241) και DS-254 IRON (σελ. 242). Οπλίζουµε µε 
υαλόπλεγµα DS-4160 (σελ. 244). 
∆ηµιουργούµε αρµούς διαστολής περιµετρικά και ανά 16-
20m2 επιφάνειας κάλυψης, σφραγίζοντας το διάκενο µετα-
ξύ τους µε το ελαστοµερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό 
DUROFLEX-PU (σελ. 246), αφού προηγηθεί αστάρωµα µε 
PRIMER-PU (σελ. 260) και τοποθέτηση κυψελωτού κορδο-
νιού DS-265 (σελ. 243). Εφαρµό ζουµε στην τελική επιφά-

νεια της πατητής τσιµεντοκονίας βερνίκι της επιλογή µας:  
VISTA (σελ. 267), DECOFIN POLYURETHANE (σελ. 
238) ή DECOFIN AQUA PU (σελ. 237). Για τη διατήρη-
ση και προ στασία της επιλεγµένης απόχρω σής της και 
προκειµένου να µην µεταβληθεί (σκουρύνει) αρκετά, 
συνιστάται η εφαρµογή του µικρο µοριακού ασταριού 
AQUAFIX (σελ. 227) της DUROSTICK, πριν την εφαρ-
µογή του βερνικιού προστασίας της.

∆ΑΠΕ∆Α: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Aνακαινίσεις - ∆άπεδο

Επενδύουµε µε πατητή τσιµεντοκονία εξωτερικές οριζόντιες 
επιφάνειες 



Η Πατητή είναι το υλικό των ονείρων, της δηµιουργίας, της πολυµορφίας, της µοναδικότητας, της στιβαρότητας και εν τέλει 

της οµορφιάς. Στη σύγχρονη µορφή της, εξελίχθηκε σε ένα βιοµηχανοποιηµένο τσιµεντοκονίαµα µε υψηλή αξιοπιστία, ικανό 

να καλύψει µεγάλο αριθµό αισθητικών και λειτουργικών ζητούµενων. ∆ηµιουργεί, συνθέτει, µεταµορφώνει και επαναπροσ-

διορίζει τις επιφάνειες, µέσα ή έξω από τις κτιριακές δοµές, ενώ το εύπλαστο του χαρακτήρα της την κατατάσσει στην κορυφή 

των πλέον διάσηµων προϊόντων ανακαίνισης.

Πατητές Τσιµεντοκονίες & πάστα
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ!

technical@durostick.gr

Πατητή Τσιµεντοκονία 
DS-256 FLEX VELVET

Βελούδινη

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-250

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-252 FLEX

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-254 IRON

Κλασική Εύκαµπτη Βαριάς κυκλοφορίας

Πατητή Τσιµεντοκονία 
DS-256 FLEX VELVET

Βελούδινη

Πατητή DS-258 DECO 
MICRO FLEX

Παστώδης

Πατητή 
MICRO FLEX

DS-259 DECO MICRO 
RESIN 

Πολυµορφικό τσιµεντοκονίαµα

DS-259 DECO MICRO 
RESIN 

Πολυµορφικό τσιµεντοκονίαµα

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-250
Κλασική

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-254 IRON

Βαριάς κυκλοφορίας

Πατητή Τσιµεντοκονία
DS-252 FLEX

Εύκαµπτη

mailto:technical@durostick.gr


Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων202

Επένδυση µε Πατητή Τσιµεντοκονία             & Πάστα
Aνακαινίσεις - Εναλλακτικές προτάσεις επένδυσης

12 έτοιµες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΜΟΚΑΑΝΘΡΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΟ

Αποκλίσεις που υπάρχουν µεταξύ χρωµατολογίου και τελικού αποτελέσµατος οφείλονται στην αδυναµία πιστότητας στην εκτύπωση. Επιπλέον, απόκλιση που 
ενδέχεται να υπάρξει, οφείλεται στη µέθοδο εφαρµογής, το ‘πάτηµα’ και την επιθυµητή τεχνοτροπία.

Πολύ πριν οι Πατητές Τσιµεντοκονίες γίνουν µόδα, η 
DUROSTICK ́ πίστεψε΄ στο προϊόν που παραδοσιακά εφαρ-
µοζόταν στα Κυκλαδίτικα νησιά και άφηνε το αποτύπωµά 
του σε κάθε κατασκευή. Το ανέσυρε από τη λήθη του 
παρελθόντος, το εξέλιξε βιοµηχανικά και µε ένταση και 
συνέπεια το επανασύστησε σε ΄ανήσυχους΄ µάστορες µε 
µεράκι, αρχιτέκτονες, µηχανικούς και διακοσµητές που ́ δι-
ψούσαν΄ για το καινούργιο, αλλά και σε ιδιοκτήτες σπιτιών 
και επαγγελµατικών χώρων µε υψηλή αισθητική. 

 Έκτοτε, η ιστορία είναι γνωστή…
…∆ιακοσµητικές Πατητές Τσιµεντοκονίες &  Πάστα 
σε πληθώρα αποχρώσεων και τεχνοτροπιών
DS-250 [ΚΛΑΣΙΚΗ
DS-252 FLEX [ΕΥΚΑΜΠΤΗ
DS-254 IRON Α ΑΣ Ο Ο ΑΣ
DS-256 FLEX VELVET [ΒΕΛΟΥ∆ΙΝΗ
DS-258 DECO MICRO FLEX [ΠΑΣΤΩ∆ΗΣ 
DS-259 DECO MICRO RESIN Ο Ο Ο  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ, το οποίο δεν χρειάζεται ενίσχυση 
µε υαλόπλεγµα οπλισµού ή προσθήκη βελτιωτικών 
γαλακτωµάτων. 
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Επένδυση µε Πατητή Τσιµεντοκονία             & Πάστα
è  5 διαφορετικοί τύποι πατητών τσιµεντοκονιών και µία 
πάστα, για να καλύπτουν κάθε αισθητική και µηχανική 
απαίτηση.
è Κατάλληλες για εφαρµογή σε µικρά και µεγάλα πάχη.
è Με υψηλές µηχανικές αντοχές.
è Για τη δηµιουργία λείας, απόλυτα λείας ή αδρής επι-
φάνειας. 
è ΄Ντύνουν΄ κάθε επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική, 
δάπεδα, τοίχους, οροφές, έπιπλα κ.ά. 
è Ειδικά σχεδιασµένες για να δίνουν στον τεχνίτη - πελάτη 
του τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µοναδικές  τεχνοτροπίες 
και κατασκευές, σύµφωνα µε τις αισθητικές ιδιαιτερότητες 
και άλλες ανάγκες των πελατών του.
è Ιδανική επιλογή για ανακαινίσεις και αναπλάσεις χώ-
ρων, αφού τοποθετούνται χωρίς αποξήλωση επάνω σε 
πλακάκι, µάρµαρο ή άλλο υλικό, µετά από την κατάλληλη 
προετοιµασία τους. 
Η DUROSTICK εκτός από µεγάλη γκάµα πατητών, διαθέτει 
και χαλαζιακά αστάρια προετοιµασίας επιφανειών, πλέγµατα 
για τον οπλισµό των πατητών τσιµεντοκονιών σε δάπεδα, 
καθώς και βερνίκια προστασίας τελικής επιφάνειας, νερού 
και διαλύτου, τοίχων και δαπέδων. 

Αναζητήστε το καλαίσθητο έντυπο των Πατητών και ξενα-
γηθείτε σε ευφάνταστες εφαρµογές και πρακτικές λύσεις 
µε υψηλό διακοσµητικό ενδιαφέρον. 
Μέσα στις σελίδες του θα δείτε το σύνολο των προϊόντων 
που συµµετέχουν στις δηµιουργίες, αλλά και τα χρωµατο-
λόγια που µε εκατοντάδες αποχρώσεις, θα απογειώσουν 
τα έργα σας.

Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ AQUA MARINΕ

και κατασκευές, σύµφωνα µε τις αισθητικές ιδιαιτερότητες 

Ιδανική επιλογή για ανακαινίσεις και αναπλάσεις χώ-
ρων, αφού τοποθετούνται χωρίς αποξήλωση επάνω σε 
πλακάκι, µάρµαρο ή άλλο υλικό, µετά από την κατάλληλη 

Η DUROSTICK εκτός από µεγάλη γκάµα πατητών, διαθέτει 
και χαλαζιακά αστάρια προετοιµασίας επιφανειών, πλέγµατα 
για τον οπλισµό των πατητών τσιµεντοκονιών σε δάπεδα, 
καθώς και βερνίκια προστασίας τελικής επιφάνειας, νερού 
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Tα QUARTZ DECO (σελ. 260) είναι φυσικά χαλαζιακά 
αδρανή, σε διάφορες κοκκοµετρίες (0,7mm-8mm), απο-
χρώσεις και σχήµατα, για εφαρµογή σε διακοσµητικές 
επιστρώσεις και κατασκευές, σε πλήθος αρχιτεκτονικών 
και διακοσµητικών προτάσεων, σε δάπεδα, σκαλοπάτια 
και τοίχους.
Με την ανάµειξή τους σε κοκκοµετρίες από 0,7mm έως 
8mm µε την εποξειδική ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY 

ή

ή

...σε ∆άπεδοΣΚΑΝΑΡΕΤΕ το QR code και δείτε 
                   την εφαρµογή των QUARTZ DECO...

TB5 Total Black  
- Μαύρο

(κοκκοµετρίας  
από 0,7-2mm)

PW6 Pure White  
- Λευκό

(κοκκοµετρίας  
από 0,7-2mm)

IS4  
Island Seaside -  

Νησιωτική Ακρογιαλιά
(κοκκοµετρίας 
από 1-2mm)

RM3 
River Mouth - 

Εκβολή Ποταµού
(κοκκοµετρίας  
από 1-2mm)

RC8  
Rocky Canyon - 

Bραχώδες Φαράγγι
(κοκκοµετρίας 
από 1-2mm)

SH7  
Stone Hill -

Πετρώδης Λόφος
(κοκκοµετρίας  

από 0,7-1,7mm)

Βερνίκι 
προστασίας 
τελικής 
επιφάνειας 

Aνακαινίσεις - Εναλλακτικές προτάσεις επένδυσης

Eπένδυση (STONE CARPETS) µε Χαλα          ζιακά αδρανή QUARTZ DECO
(σελ. 260) είναι ιδανικά για τη δηµιουργία αντιολισθηρών 
χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν 
στην τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών 
και οχηµάτων. Με την ανάµειξή τους σε κοκκοµετρίες 
από 0,7mm έως 2mm µε την υβριδική ρητίνη QUARTZ 
DECO HYBRID (σελ. 261) είναι ιδανικά για εσωτερικές 
και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δηµιουργία 
γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής. 

ήτελικής 
επιφάνειας επιφάνειας 
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ή

MC1  
Mediterranean Coast - 

Μεσογειακή Ακτή
(κοκκοµετρίας  
από 2-4mm)

CA9 
Côte d’ Azur-
Κυανή Ακτή
(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)

AM2 
Aegean Mosaic -  
Μωσαϊκό Αιγαίου

(κοκκοµετρίας  
από 4-8mm)

DG11 
Dark Gray-
Γκρι Σκούρο
(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)

LG10 
Light Gray-

Γκρι Ανοιχτό
(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)

...σε Τοίχο

Eπένδυση (STONE CARPETS) µε Χαλα          ζιακά αδρανή QUARTZ DECO
Ο τρόπος εφαρµογής, η κατανάλωση και η επιλογή της 
κατάλληλης κοκκοµετρίας (ή ακόµη και ο συνδυασµός 
των κοκκοµετριών) διαφέρει, ανάλογα µε την αισθητική 
απαίτηση, τη χρήση και τη θέση της επιφάνειας.
Τολµήστε το διαφορετικό και επιλέξτε αυτήv την επέν-
δυση µε τη φυσική οµορφιά των χαλαζιακών αδρα-
νών, τις εξαιρετικές µηχανικές αντοχές και τη µεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Βερνίκι 
προστασίας 

τελικής 
επιφάνειας 

Τα QUARTZ DECO 
µε τη ρητίνη QUARTZ 
DECO EPOXY δύναται 
να εφαρµοστούν και σε 
τοίχους και σκαλοπά-
τια, εφόσον προηγηθεί 
επάλειψη των επιφα-
νειών µε τον εποξειδικό 
στόκο EPOXY PUTTY 
(σελ. 251), ιδιαίτερα στις 
κοκκοµετρίες άνω των 
2mm. 

Τα QUARTZ DECO
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Ματ

Ματ

Aνακαινίσεις - Εναλλακτικές προτάσεις επένδυσης

Επένδυση µε πέτρα
Η πέτρα, φυσική ή τεχνητή, αποτελεί αγαπηµένο δοµικό 
στοιχείο της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αναβαθµίζει τις 
εξωτερικές όψεις και τις τοιχοποιίες εσωτερικών χώρων, 
καθώς και δάπεδα και σκαλοπάτια. 
Η επένδυσή της προσδίδει στους χώρους όπου εφαρµόζεται 
µια νώτα παραδοσιακής, αλλά και µοντέρνας αισθητικής. 
Μια νώτα πολυτέλειας, κοµψότητας, θαλπωρής…

Στην DUROSTICK αγαπάµε την πέτρα και έχουµε και γι’ 
αυτήν µία ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων που αφορά 
την προετοιµασία, τη συγκόλληση, την αρµολόγηση, τον 
καθαρισµό, την αδιαβροχοποίηση και προστασία τους. 
Προϊόντα και λύσεις για τη συντήρηση, άλλα και τη νέα 
επένδυση πέτρινων επιφανειών. 
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Γυαλιστερό

Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων

Σατινέ

Ματ

Ματ

Ματ

Γυαλιστερό, 
µόνο για 
εσωτερική 
χρήση

Γυαλιστερό

Επένδυση µε πέτρα

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η σωστή προετοιµασία και η στεγανοποίηση του υπο-
στρώµατος στη νέα επένδυση είναι καθοριστικής σηµασίας.

2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
υσικές ή και τεχνητές πέτρες, κεραμικά ή τσιμεντοειδή 

διακοσµητικά τουβλάκια, ακανόνιστες µαρµάρινες πλάκες, 
βότσαλα. Ό,τι και αν επιλέξετε, η ακρυλική ρητινούχα 
τσιµεντοειδής κόλλα D-5 (σελ. 233) της DUROSTICK, 
θα σας διασφαλίσει άρρηκτη συγκόλληση. 

3 ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι αρµοί που δηµιουργούνται µεταξύ των πετρών, 
σφραγίζονται µε τον ειδικό αρµόστοκο D-4 (σελ. 232) της 
DUROSTICK, σε γκρι και λευκό.
Η άψογη πρόσφυσή του στις παρειές των πετρών, σε 
συνάρτηση µε τις υψηλές αντοχές του, διασφαλίζει άριστη 
χρωµατική σταθερότητα και εντυπωσιακό φινίρισµα.

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Η απαραίτητη διαδικασία του καθαρισµού των πετρών από 
υπολείµµατα αρµόστοκου D-4, κόλλας D-5 και τσιµέντου 
που δηµιουργούνται από την τοποθέτησή τους, ακολουθεί 
τουλάχιστον 28 ηµέρες µετά την αρµολόγηση. Ιδανικό προϊόν 
είναι το ισχυρό καθαριστικό D-7 (σελ.  235) της DUROSTICK.

5 Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 
Συνολικά, οι πέτρινες κατασκευές ή επενδύσεις, µπορεί 
να αδιαβροχοποιηθούν µετά από τον επιµελή καθα-
ρισµό τους, ώστε να προστατευθούν από καιρικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Το σιλικονούχο υδαταπω-
θητικό εµποτισµού RENOLIT (σελ. 261), καθώς και το 
υδατικής βάσης, νανοµοριακής τεχνολογίας NANO 
PROOF CERAMIC DS-270 (σελ. 258) της DUROSTICK 
διασφαλίζουν υδαταπωθητικότητα, υδρατµοπερατότητα 
και καθαρότητα, λόγω της µη απορρόφησης νερού και 
ρύπων. 

6 ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ματ, σατινέ ή γυαλιστερό, όποιο και αν θέλετε να είναι 
το φινίρισµα των πέτρινων επιφανειών, η DUROSTICK 
έχει στη διάθεσή σας βερνίκια κατάλληλα για εξωτερι-
κή ή εσωτερική χρήση. VISTA (σελ. 267), D-12 (σελ. 
229), DECOFIN EPOXY SF (σελ. 238), DECOFIN 
POLYUREATHANE (σελ. 238), DECOFIN AQUA PU 
(σελ. 237), WATERPROOF 400 (σελ. 268), όποιο βερνίκι 
κι αν επιλέξετε, θα αναδείξει τη φυσική όψη των πετρών 
και θα τονίσει τα ‘νερά’ τους. Η προσθήκη του ANTISLIP 
ADDITIVE POWDER (σελ.  227) στα βερνίκια προστασίας 
δαπέδων, θα τους προσδώσει αντιολισθηρή επιφάνεια, 
ακόµη και όταν βρέχονται.

ΤΕΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ! 
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Aνακαινίσεις - Εναλλακτικές προτάσεις επένδυσης

dB BLOCK ως υπόστρωµα πλακιδίων          & πατητών τσιµεντοκονιών

Εφαρµόζεται σε νέα, µη επενδυµένα δάπεδα, αλλά 
και σε έργα ανακαινίσεων, όπου οι απαιτήσεις είναι 
ιδιαίτερα υψηλές και ο χρόνος, αλλά και η ευκολία 
‘αποκατάστασης’ των χώρων είναι κρίσιµης σηµασίας.
Το dB BLOCK (σελ. 237) εφαρµόζεται απευθείας ως 
έχει, χωρίς να χρειάζεται αποξήλωση των υφιστάµε-
νων επενδύσεων και λειαίνεται µε την ίσια πλευρά της 
σπάτουλας. ∆ηµιουργεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης 
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για την επένδυση που θα ακολουθήσει, εξοµαλύνει 
ατέλειες των επιφανειών, στεγανοποιεί, ηχοµονώνει, 
λειτουργεί θερµοµονωτικά και διασφαλίζει αντιρηγ-
µατική προστασία στις νέες επενδύσεις.
Αφού στεγνώσει σε βάθος, ‘υποδέχεται’ άριστα κόλλες 
πλακιδίων µε χαρακτηριστικά ευκαµψίας, όπως είναι η 
ELASTIC (σελ. 251) ή η EXTRA POWER (σελ. 252) της 
DUROSTICK. Η αρµολόγηση των πλακιδίων, ιδανικά, 

... εναλλακτική πρόταση ανακαίνισης δαπέδου που  παρέχει στεγα-
νοποίηση του υποστρώµατος, αλλά και ηχοµόνωση, θερµική ανα-
βάθµιση και αντικραδασµική προστασία. 
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dB BLOCK ως υπόστρωµα πλακιδίων          & πατητών τσιµεντοκονιών
γίνεται µε τον εποξειδικό στόκο DUROPOXY (σελ. 248) 
ή µε τον ΥΑΛΩ∆Η ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ  ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
1-10mm (σελ. 271) της DUROSTICK. 

Συγκολλά ξύλινα δάπεδα και επενδύσεις, χωρίς να 
χρειάζεται οποιοδήποτε άλλο συγκολλητικό υλικό.
Αποτελεσµατικό και σε περιπτώσεις µετάδοσης ήχων 
µέσω υδραυλικών πλαστικών σωληνώσεων, υδροµα-
σάζ (πριν την τοποθέτησή τους), εγκαταστάσεων θέρ-
µανσης, κλιµατισµού, αερισµού, υδρορροών, σπιράλ 
αεραγωγών, επαλείφοντάς τα εξωτερικά.

Το dB BLOCK (σελ. 237) ‘συνεργάζεται’ άψογα και 
µε πατητές τσιµεντοκονίες µε χαρακτηριστικά ευ-

Σοβάς

Μπετόν

DS-252 FLEX

Βερνίκι 
προστασίας

DUROFLEX-PU

dB Block

Yαλόπλεγµα DS-4160

Εφαρµογή πατητής τσιµεντοκονίας σε δάπεδα  
από µωσαϊκό, πλακίδια ή νέα µη επενδυµένα δάπεδα

καµψίας, όπως είναι η DS-252 FLEX (σελ. 241) της 
DUROSTICK. 
Προηγείται της εφαρµογής και δρα αντικραδασµικά 
και αντιρηγ µατικά ως υπόστρωµα. Παραλαµβάνει και 
απορ ροφά τις συστολές και διαστολές των υποστρω-
µάτων, ενώ παράλληλα στεγανοποιεί το υπό στρωµα 
έναντι της ανερχόµενης υγρασίας. 
Εφαρµόζεται απευθείας ως έχει και αφήνεται να στε-
γνώσει σε βάθος για 2-4 ηµέρες, ανάλο γα µε τη θερ-
µοκρασία και την υγρασία του περι βάλλοντος. Ακο-
λουθεί η εφαρµογή της πατητής τσιµεντοκονίας DS-
252 FLEX (σελ. 241) σε πάχος 5mm, µε εγκιβωτισµό 
του υαλοπλέγµατος οπλισµού DS-4160 (σελ. 244) 
της DUROSTICK.

∆είτε περισσότερες πληροφορίες 
στο κανάλι µας στο YouTube
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Η ανακαίνιση κάποιου χώρου (εσωτερικού ή εξωτερικού) 
περιλαµβάνει σίγουρα σταθερές ή κινητές κατασκευές 
συνήθως από ξύλο ή µέταλλο που είτε βρίσκονται στον 
χώρο είτε τοποθετούνται εκ νέου. Η αρχική φροντίδα ή η 
αποκατάσταση υπαρχόντων κατασκευών αποτελεί σηµα-
ντικό στάδιο της ανακαίνισης. 
Στις περιπτώσεις ξύλινων κατασκευών που θέλου-
µε να βάψουµε µε βερνίκι ή ριπολίνη, ακολουθούµε τα 
παρακάτω βήµατα:
• Αφαιρούµε παλιά, ξεφλουδισµένα χρώµατα.
• Στοκάρουµε τις ρωγµές ή τις οπές.
• Εµποτίζουµε το ξύλο µε ειδικό συντηρητικό.
• Συνεχίζουµε µε τοποθέτηση βερνικοχρώµατος της επι-

λογής µας.
Στις περιπτώσεις µεταλλικών επιφανειών που θέ-
λουµε να βάψουµε, ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα:
• Αποµακρύνουµε τη σκουριά και παλαιότερες, φθαρµένες 

βαφές.
• Καθαρίζουµε την επιφάνεια και την αφήνουµε να στεγνώσει 

καλά.
• Τοποθετούµε το κατάλληλο αντισκωριακό υπόστρωµα.
• Βάφουµε µε ριπολίνη.

Αν οι κατασκευές φέρουν βάσεις οι οποίες διακόπτουν 
υπάρχουσα ή νέα επένδυση, τότε, θα πρέπει απαραίτητα 
αυτές να σφραγίζονται, ώστε να µηδενίζεται η πιθανότητα 
διείσδυσης υγρασίας από τα σηµεία αυτά. 

Η DUROSTICK προτείνει...
Σφραγίζουµε ρωγµές και οπές µε τον ακρυλικό ξυλόστοκο 
νερού DUROWOOD (σελ. 249). Εφαρµόζουµε ως υπό-
στρωµα ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ (σελ. 272 (βάσης διαλύτου ή νερού). 
Στη συνέχεια, βάφουµε µε ριπολίνη DUROLUX (σελ. 247) 
(βάσης διαλύτου ή νερού) της DUROSTICK.  

Εναλλακτικά, για βαφή µε βερνίκι, εφαρµόζουµε µία στρώση 
διάφανο συντηρητικό εµποτισµού DUROXYL WOOD 
P 	(σελ. 250) για προστασία από 
ξυλοφάγα έντοµα, µύκητες, µούχλα, µπλε κηλίδες και σήψη 
και µία έως τρεις επιστρώσεις, ανάλογα µε την απόχρωση, 
έγχρωµο βερνίκι εµποτισµού ξύλου DUROXYL (σελ. 249) 
(βάσης διαλύτου ή νερού).
Αν το επιθυµούµε για λόγους επιπλέον προστασίας, αλλά 
και διακόσµησης, εφαρµόζουµε στην επιφάνεια βερνίκι 
(βάσης διαλύτου ή νερού) της επιλογής µας DUROLAC 
(σελ. 246) ή MARINER (σελ. 257). 
Η αδιαβροχοποίηση της ξύλινης επιφάνειας µπορεί να γίνει 
και µε NANO PROOF WOOD DS-350 (σελ. 258). Επίσης, 
η φροντίδα επίπλων ‘teak’ ή τύπου ‘teak’ γίνεται µία φορά 
τον χρόνο µε TEAK OIL (σελ. 265) της DUROSTICK. 

Για τις µεταλλικές επιφάνειες αποµακρύνουµε από αυτές 
τη σκουριά (εφόσον υπάρχει) µε RUST REMOVER (σελ. 
263). Εφαρµόζουµε ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (σελ. 272) ή 
αν πρόκειται για αλουµινένιες ή γαλβανισµένες επιφάνειες 
εφαρµόζουµε ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
(σελ. 272) της DUROSTICK. Κατόπιν, βάφουµε την επιφά-
νεια µε ριπολίνη DUROLUX (σελ. 247) της DUROSTICK. 

Σφραγίζουµε τα σηµεία διακοπής ξύλινων ή µεταλλικών 
βάσεων µε το πολυουρεθανικό σφραγιστικό DUROFLEX-PU 
(σελ. 246), αφού προηγηθεί αστάρωµα µε PRIMER-PU (σελ. 
260) της DUROSTICK. Εναλλακτικά, σε εσωτερικές ξύλινες 
επιφάνειες, σφραγίζουµε µε το ελαστοµερές σφραγιστικό 
και συγκολλητικό DUROWOOD DS POLYMER (σελ. 
249) της DUROSTICK.

Ε Ο Σ   Ο Α
Aνακαινίσεις - Ξύλινες & Μεταλλικές κατασκευές

ροντίζουμε τις ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές (κάγκελα, 
πέργκολες, πόρτες, παράθυρα, κασώµατα κ.ά.) 
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Κουφώµατα, πόρτες, σκάλες, έπιπλα, διακοσµητικά, ξυ-
λοκατασκευές και κατασκευές από µέταλλο. Στο πλαίσιο 
µίας ανακαίνισης αφαιρούµε παλιά χρώµατα ή βερνικο-
χρώµατα ή απλά προετοιµάζουµε κατάλληλα τις επιφά-
νειες να δεχθούν προστασία και αισθητική αναβάθµιση 
(φρεσκάρισµα, συντήρηση). Προετοιµάζουµε κατάλληλα 
τις επιφάνειες, τρίβουµε, αφαιρούµε σαθρά σηµεία, κα-
θαρίζουµε καλά και στη συνέχεια εφαρµόζουµε σε αυτές 
το βερνίκι βάσης νερού ή διαλύτη, σε απόδοση (σατινέ, 
γυαλιστερό) που ταιριάζει στην αισθητική µας και στην αι-
σθητική του χώρου. Στη διάθεσή µας έχουµε πολλές επι-
λογές από τις οποίες για εσωτερικές επιφάνειες προτιµού-
µε προϊόντα βάσης νερού που δεν έχουν οσµή, αφού στη 
σύνθεσή τους δεν περιέχουν διαλύτες. Προϊόντα όπως 
το DUROLAC AQUA (σελ. 246), το ΜARINER AQUA 
(σελ. 257). Βάφουµε επίσης µε ριπολίνη DUROLUX 
AQUA (σελ. 247), για ξύλα και µέταλλα. 

Ανακαινίζουµε σταθερές ή κινητές ξύλινες 
και µεταλλικές επιφάνειες 

MARINER AQUA
Υδατοδιαλυτό 
γυαλιστερό 
βερνίκι ξύλου

TEAK OIL
Φυσικό λάδι συντή-
ρησης  και προστα-
σίας ξύλου µε κερί

DUROLAC AQUA
∆ιακοσµητικό 
& προστατευτικό βερνίκι 
ξύλου βάσεως νερού

DUROLUX AQUA
Ακρυλική ριπολίνη 
νερού για ξύλα & µέταλλα 

DUROLUX
Ριπολίνη διαλύτου 

για ξύλα & µέταλλα

DUROLAC
∆ιακοσµητικό 

& προστατευτικό 
βερνίκι ξύλου 

διαλύτου

ΜΑRINER
Γυαλιστερό βερνίκι 

θαλάσσης διαλύτου

TEAK OIL
Φυσικό λάδι συντή
ρησης  και προστα
σίας ξύλου µε κερί

MARINER AQUA
Υδατοδιαλυτό 
γυαλιστερό 
βερνίκι ξύλου

σίας ξύλου µε κερίσίας ξύλου µε κερί

DUROLAC AQUA
∆ιακοσµητικό 
& προστατευτικό βερνίκι 
ξύλου βάσεως νερού

DUROLAC
∆ιακοσµητικό 

& προστατευτικό 
βερνίκι ξύλου 

διαλύτου

ΜΑRINER
Γυαλιστερό βερνίκι 

θαλάσσης διαλύτου

DUROLUX
Ριπολίνη διαλύτου 

για ξύλα & µέταλλα

DUROLUX AQUA
Ακρυλική ριπολίνη 
νερού για ξύλα & µέταλλα 
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Βρείτε τις λύσεις  
και τα κατάλληλα υλικά  

για πλήθος τεχνικών εργασιών.

 ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ένα αντιρηγµατικό, 
ηχοµονωτικό, στεγανωτικό,  

συγκολλητικό υλικό  για τοίχους  
και δάπεδα που συνάµα  

να βελτιώνει και την ενεργειακή 
απόδοση του κτιρίου;  

ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ πόσο εύκολη ή δύσκολη 
υπόθεση είναι η εξωτερική θερµοµόνωση;  

dB Block, 6 µοναδικές ιδιότητες σε ένα καινοτόµο προϊόν.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
• dB Block, ως υπόστρωµα επένδυσης πλακιδίων και πατητής τσιµεντοκονίας.

• dB Block, ως υπόστρωµα σε τοιχοποιία (εξωτερικά ή εσωτερικά).

• dB Block, ως υπόστρωµα στεγανωτικών σε ταράτσα.

Σε αυτά τα βίντεο παρουσιάζεται η εφαρµογή της Πολυχρηστικής πάστας dB Block 
ως υπόστρωµα των εν λόγω επιφανειών και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν 
από τη χρήση της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK 
Εξωτερική Θερµοµόνωση Τοιχοποιίας.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το πιστοποιηµένο στην πρώτη κλά-
ση Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Τοιχοποιίας 
THERMOSEAL της DUROSTICK και τα ενεργειακά -και όχι µόνο- 
οφέλη που απορρέουν από την εφαρµογή του.

... δυναµική παρουσία στο YouTube  
                             µε προβολή θεµατικών βίντεο... 
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ τις κατηγορίες υλικών που  είναι 
κατάλληλες σε πλήθος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;  

ΘΕΛΕΤΕ να γνωρίζετε τα πάντα σχετικά  
µε τη στεγανοποίηση επιφανειών;  

Σκανάρετε... ...και παρακολουθείστε την πλούσια θεµατολογία 
από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
•  Στεγανοποίηση επιφανειών  
µε τσιµεντοειδή υλικά.

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συνηθισµένα 
υποστρώµατα που συναντά κανείς σε επιφάνειες και 
τα τσιµεντοειδή υλικά – λύσεις από την DUROSTICK 
για τη στεγανοποίησή τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
Επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συνηθισµένα 
προβλήµατα που συναντά κανείς σε επιφάνειες σκυρο-
δέµατος και τα προϊόντα- λύσεις από την DUROSTICK 
για την επισκευή και αποκατάστασή τους.

•  Στεγανοποίηση ταρατσών. 
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα ακρυλικά, πολυ-
ουρεθανικά και µε βάση την πολυουρία σταγανωτικά 
ταρατσών της DUROSTICK για να επιλέξετε, σύµφω-
να µε τις ανάγκες σας, ανάλογα µε τη χρή ση που θα 
έχει η ταράτσα σας.

ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ένα ολοκληρωµένο σύστηµα  
εφαρµογής πατητής τσιµεντοκονίας;  

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ µία εναλλακτική διακοσµητική 
πρόταση δαπέδων, σκαλοπατιών και τοίχων;  

Στο πλαίσιο των ∆ιαδικτυακών Τεχνικών 

Ενηµερώσεων µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΑΠΟ THN DUROSTICK», θα συνεχίσουµε την 

αναφορά µας στους στόκους σπατουλαρίσµα-

τος, τους σοβάδες και τις ρητίνες ενίσχυσης, 

τα αστάρια και τα χρώµατα της εταιρείας µας.

Μείνετε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ κάνοντας εγγραφή στο κανάλι µας στο YouTube! 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
Χαλαζιακά  αδρανή QUARTZ DECO.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα βήµατα εφαρ-
µογής των χαλαζιακών αδρανών... από την προε-
τοιµασία υποστρώµατος έως και τα βερνίκια προ-
στασίας τους!

  



Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων214

Αρκετές µονοκατοικίες αλλά και πολυκατοικίες διαθέτουν 
χώρους γκαράζ ή πατάρια. Αυτοί είναι κλειστοί ή και ανοιχτοί 
χώροι που συνήθως δεν τυγχάνουν της µέγιστης προσοχής 
µας όσον αφορά την καλή τους εικόνα. Ωστόσο, σε αρκετές 
περιπτώσεις δηµιουργείται η ανάγκη για ανακαίνισή τους 
είτε λόγω µεγάλων φθορών που έχουν υποστεί είτε γιατί πι-
θανόν να αποκτήσουν και κάποια άλλη χρήση π.χ. ενός ερ-
γαστηρίου. Η ανακαίνιση συµπεριλαµβάνει τη στεγάνωση 
επιφανειών (αν υφίσταται τέτοια ανάγκη), την επαναβαφή 
τους, τον έλεγχο και τη φροντίδα ανοιγµάτων - παραθύρων, 
την επισκευή ή και ολική ανακατασκευή των δαπέδων. 

Η DUROSTICK προτείνει...
Η στεγάνωση των τοίχων του χώρου (ιδιαίτερα δε αν 
αυτός είναι υπόγειο), γίνεται µε χρήση στεγανωτικού 
D-1(σελ. 228),  D-1 FLEX (σελ. 228) ή HYDROSTOP 
WATERTANK PROFESSIONAL (σελ. 256). 
Η βαφή των κάθετων επιφανειών γίνεται µε χρώµα της επι-
λογής µας (από την γκάµα των πλαστικών και ακρυλικών 
χρωµάτων της DUROSTICK). 
Όσον αφορά στο δάπεδο (συνήθως από σκυρόδεµα ή 
τσι µεντοκονία) αν η επιφάνειά του είναι σε καλή κατάστα-

ση, καθαρίζουµε επιµελώς και αποµα κρύνουµε (εφόσον 
υπάρχουν) σαθρά σηµεία.  Αν υπάρχει ανάγκη, επισκευ-
άζουµε µε ρητινούχο, ταχύπηκτο επισκευαστικό DS-247 
(σελ. 241) ή µε εποξειδικό στόκο D-38 (σελ. 232). Εναλ-
λακτικά, για αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρι-
σµα), αλλά και για εξοµάλυνση των επιφανειών, συνιστά-
ται η εφαρµογή του επισκευαστικού, εποξειδικού στόκου 
EPOXY PUTTY (σελ. 251).
Όπου χρειάζεται, τρίβουµε µε µηχανή λείανσης και καθα-
ρίζουµε επιµελώς τη σκόνη.
Εφαρµόζουµε εποξειδικό αστάρι DUROEPOXY FLOOR 
PRIMER SF (σελ. 245). Θα στα θεροποιήσει το υπόστρωµα, 
µε αποτέ λεσµα την άρρηκτη πρόσφυση µε την εποξειδική 
βαφή 2 συστατικών  DUROEPOXY FLOOR SF (σελ. 245) 
που θα ακολουθήσει. 
Εναλλακτικά, ασταρώνουµε µε WATERPROOF 
EPOXY PRIMER AQUA (σελ. 269) και βάφουµε µε   
πολυασπαρτική βαφή 2 συστατικών µε βάση την πο-
λυουρία POLYUREA FLOOR COATING (σελ. 259).   
Η τελική επιφάνειά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην 
τριβή, τα οξέα, τα αλκάλια, σε µηχανικές και χηµικές 
καταπονήσεις, αλλά και την UV ακτινοβολία.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α
Aνακαινίσεις - Επαγγελµατικοί χώροι, γκαράζ, πατάρια

∆ηµιουργούµε νέα ανθεκτικά δάπεδα  
(εποξειδικά, πολυουρίας)



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
Aνακαινίσεις - Εσωτερικοί χώροι κατοικίας

Από τους χώρους του σπιτιού που επιλέγουµε πιο συ-
χνά να ανακαινίσουµε είναι το µπάνιο. 
Υπάρχει πληθώρα επιλογών και δυνατοτήτων στην 
ανακαίνιση ενός µπάνιου και έχουν να κάνουν κυρίως 
µε το ύψος της οικονοµικής δαπάνης και την επιλογή 
των υλικών (επένδυση δαπέδων και τοίχων, είδη υγι-
εινής, διακοσµητικά κ.ά.).

Ανάλογα µε τη λύση που θα επιλέξουµε για τον χώρο 
µας, πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία εκτός από 
την αισθητική και σε θέµατα αντοχής, διάρκειας στον 
χρόνο, διασφάλισής µας από προβλήµατα όπως είναι 
η υγρα σία, η µούχλα, οι ρηγµατώσεις κ.ά. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:
• Στη στεγάνωση των υποστρωµάτων των επενδύσεων.
• Στην αρµολόγηση µε τα κατάλληλα υλικά.
• Στην αδιαβροχοποίηση αρµών και στοιχείων επέν-

δυσης.
• Στην τοποθέτηση των κατάλληλων σφραγιστικών σε 

ενώσεις της επένδυσης µε είδη υγιεινής. 
• Στην ασφαλή τοποθέτηση ηλεκτρικών και υδραυλι-

κών στοιχείων και παροχών.
• Στον σωστό αερισµό του χώρου.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αξιολογηθούν όταν πρό-
κειται να προβούµε σε µια τέτοιου τύπου ανακαίνιση.
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Έχουµε ήδη λάβει τις αποφάσεις και έχουµε κάνει τις επι-
λογές µας όσον αφορά στη νέα επένδυση του δαπέδου 
και των τοίχων του µπάνιου, έχουµε επιλέξει τα νέα είδη 
υγιεινής µε τα οποία θα αντικαταστήσουµε τα παλιά. 

Το επόµενο στάδιο αφορά στην τοποθέτησή τους. 
Οι επιλογές µας για τον σκοπό αυτό (ανάλογα µε την 
περίπτωση και τη θέλησή µας) µπορεί να αφορούν:

α. Στην τοποθέτηση των νέων επενδύσεων επά-
νω στις υφιστάµενες, χωρίς αποξήλωσή τους.

β. Στην αποξήλωση των υφιστάµενων επενδύ-
σεων πριν την τοποθέτηση των νέων. 

Και στις δύο περιπτώσεις η DUROSTICK έχει να σας 
προτείνει την κατάλληλη µέθοδο και υλικά.

(α)
Στην περίπτωση τοποθέτησης της νέας επένδυσης επί 
της παλαιάς, η τοποθέτηση γίνεται ιδανικά µε τη χρήση 
υψηλών προδιαγραφών εύκαµπτου συγκολλητικού κα-
τηγορίας C2TE S1 {GOLD (σελ. 253)}, C2TE S2 {EXTRA 
POWER (σελ. 252), ELASTIC (σελ. 251)}. ∆ηµιουργούµε 
περιµετρικά τους απαραίτητους αρµούς διαστολής. 

(β)
Στην περίπτωση αποξήλωσης των υπαρχόντων επεν-
δύσεων, µετά από αυτή, ελέγχουµε προσεκτικά το υπό-
στρωµα και φροντίζουµε για την αποµάκρυνση σαθρών 
σηµείων και την εξοµάλυνσή του.
Στεγανοποιούµε τις επιφάνειες µε χρήση του κατάλλη-
λου στεγανωτικού D-1 (σελ. 228), D-1 FLEX (σελ. 228) ή 
HYDROSTOP WATERTANK (σελ. 256). 
Στη συνέχεια, συγκολλούµε τα στοιχεία της επένδυσης 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
Aνακαινίσεις - Εσωτερικοί χώροι κατοικίας

Ολική ανακαίνιση µε πλακίδια, γρανίτες, µάρµαρο 
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µε συγκολλητικό υψηλών προδιαγραφών GOLD (σελ. 
253), EXTRA POWER (σελ. 252), ELASTIC (σελ. 251) της 
DUROSTICK που θα προφυλάξει την επένδυσή µας από 
αστοχίες και αποκολλήσεις των στοιχείων της. 
Η αρµολόγηση των συγκολληµένων στοιχείων της επένδυ-
σης γίνεται µε τον ΕΥΚΑΜΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ (σελ. 274). Η χρήση του εποξειδικού αρµό-
στοκου DUROPOXY (σελ. 248) της DUROSTICK αποτελεί 
µία εξίσου εξαιρετική επιλογή. 
Η αδιαβροχοποίηση των αρµών που έχουν αρµολογηθεί µε 
κάποιον από τους ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ 
(σελ. 271) της DUROSTICK γίνεται µε D-16 HYDROSTOP 
(σελ. 229).
Εάν έχει χρησιµοποιηθεί Εύκαµπτος ή Εποξειδικός 
Αρµόστοκος δεν χρειάζεται αδιαβροχοποίηση.
Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να αδιαβροχοποιήσουµε 

την επένδυση (αν τα στοιχεία της είναι πορώδη, όπως π.χ. 
απορροφητικά πλακίδια, διαφόρων τύπων γρανίτες κ.ά.).
Η αδιαβροχοποίηση του συνόλου της επιφάνειας γίνεται 
µε D-29 SPOT FREE (σελ. 231). 
Η σφράγιση των σηµείων διακοπής (επαφής) της επέν-
δυσης µε τα είδη υγιεινής (µπανιέρα, νιπτήρας, λεκάνη 
κ.ά.) πρέπει να γίνεται µε µεγάλη επιµέλεια και µε τα 
κατάλληλα υλικά. Οι αστοχίες στη σφράγιση, αποτελούν 
δυνητικά, σηµεία διείσδυσης υγρασίας που είναι δυνατόν 
να προκαλέσει σηµαντικές φθορές και ζηµιές στην επέν-
δυση και τα υποστρώµατά της. 
Η σφράγιση γίνεται σε µη πορώδεις επιφάνειες µε 
την ανθεκτική στη µούχλα ΣΙΛΙΚΟΝΗ (σελ. 277) της 
DUROSTICK. To DS POLYMER (σελ. 239) 32 αποχρώ-
σεων αποτελεί ιδανική λύση για τη σφράγιση της βάσης 
της λεκάνης και του νιπτήρα.

Οι κόλλες πλακιδίων GOLD & ELASTIC είναι απολύτως κατάλληλες για:
• Επικόλληση επάνω σε παλαιό πλακάκι ή μωσαϊκό • Ενδοδαπέδια θέρμανση 

• αράτσα, βεράντα, μπαλκόνι • ισίνα • Εφαρμογή σε περιβάλλον με κραδασμούς και 
µηχανικές καταπονήσεις

Με τον ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
& ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ 

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ, ξεχάστε τα προ-
βλήµατα για πάντα!

• Αποκόλληση

• ηγμάτωση

• Αποσάθρωση

• ούχλα

• Αποχρωματισμός

• έκιασμα
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Η ανακαίνιση του µπάνιου µπορεί να αφορά συνολικά ή 
µερικά την εφαρµογή πατητής τσιµεντοκονίας. Ενός νέου 
- παλιού υλικού που στη σύγχρονη βιοµηχανοποιηµένη 
εκδοχή του έχει βρει καταπληκτικές εφαρµογές σε κάθε 
οικοδοµική επιφάνεια κατοικίας ή επαγγελµατικού χώρου 
- και στο µπάνιο!
Ειδικά στο µπάνιο, οι εφαρµογές πατητής τσιµεντοκονίας 
έχουν να δείξουν εξαιρετικής αισθητικής αποτελέσµατα και 
για τον λόγο αυτό, το υλικό έχει κερδίσει πολύ σηµαντικό 
µερίδιο στις ανακαινίσεις (και αρχικές κατασκευές) µπάνιων 
σε ξενοδοχεία, επαγγελµατικούς και οικιακούς χώρους. 
Πέραν της αισθητικής όµως, η εφαρµογή του κατάλληλου 
βερνικιού στην πατητή, διασφαλίζει την αντοχή των επιφα-
νειών και τη διάρκειά τους στον χρόνο, ανάλογη µε αυτήν 
της επένδυσης µε πλακίδια, µάρµαρο, ή άλλα υλικά. 
Η εφαρµογή πατητής τσιµεντοκονίας DS-250 (σελ. 241) ή 
DS-252 FLEX (σελ. 241) πάνω σε παλαιό πλακάκι ή µωσα-
ϊκό ή άλλη επιφάνεια (σε δάπεδο) µπορεί να γίνει σε µικρά 
πάχη (5-10mm) µε απαραίτητο τον εγκιβωτισµό στη στρώση 
της, του υαλοπλέγµατος οπλισµού DS-4160 (σελ. 244). 
Συνήθως, σε κάθετες επιφάνειες η εφαρµογή πατητής τσιµε-
ντοκονίας ενσωµατώνει χρωµατικές τεχνοτροπίες µε χρήση 
των κατάλληλων χρωστικών DUROCOLOR ΣΥΡΙΓΓΕΣ (σελ. 
244), αλλά και ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ της 
DUROSTICK (38 αποχρώσεων) (σελ. 271) ή χρωστικών σε 
µορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C (σελ. 244). 

Το αισθητικό αποτέλεσµα των τεχνοτροπιών αυτών είναι σε 
κάθε περίπτωση µοναδικό κυριολεκτικά και µεταφορικά! 
Η προστασία της επιφάνειας που µας αποδίδει η εφαρµογή 
της πατητής τσιµεντοκονίας, γίνεται µε εφαρµογή σε αυτήν 
ειδικών βερνικιών, ανάλογα µε τη λειτουργική ανάγκη και 
το ζητούµενο αισθητικά αποτέλεσµα. Προτείνεται η εφαρ-
µογή του ακρυλικού µατ βερνικιού VISTA (σελ. 267), ενώ 
όπου υπάρχει ιδιαίτερη κα ταπόνηση, όπως είναι τα δάπεδα, 
εφαρµόζουµε το πολυουρεθανικό µατ βερνίκι 2 συστατικών 
DECOFIN POLYURETHANE (σελ. 238), ή και το υδατοδι-
αλυτό πολυουρεθανικό µατ βερνί κι 2 συστατικών DECOFIN 
AQUA PU (σελ. 237) (ιδανικό για εσωτερικούς χώ ρους που 
δεν αερίζονται επαρ κώς, καθώς είναι άοσµο). Σε εσω τερικές 
επιφάνειες που η υγιεινή αποτελεί ύψιστη απαίτηση (µπά-
νια, νιπτήρες, πάγκους κουζίνας) προτείνεται η εφαρµογή 
του επο ξειδικού γυαλιστερού βερνικιού 2 συστατικών 
DECOFIN EPOXY SF (σελ. 238) ή του σατινέ εποξειδικού 
βερνικιού 2 συστατικών DECOFIN EPOXY AQUA (σελ. 
238). Η προσθήκη του ANTISLIP ADDITIVE POWDER (σελ. 
227) στα βερνίκια προστασίας δαπέδων, θα τους προσδώσει 
αντιολισθηρή επιφάνεια, ακόµη και όταν βρέχονται.
Για τη διατήρηση και προ στασία της επιλεγµένης απόχρω-
σής της και προκειµένου να µην µεταβληθεί (σκουρύνει) αρ-
κετά, συνιστάται η εφαρµογή του µικρο µοριακού ασταριού 
AQUAFIX (σελ. 227) της DUROSTICK, πριν την εφαρµογή 
του βερνικιού προστασίας της. 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
Aνακαινίσεις - Εσωτερικοί χώροι κατοικίας

Ολική ανακαίνιση µε Πατητή Τσιµεντοκονία
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Ανακαινίσεις µε 
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 
σε άλλους εσωτερικούς
χώρους της κατοικίας
Η πατητή τσιµεντοκονία, αυτό το τόσο µοναδικό 
υλικό βγαίνει µε… ‘αυτοπεποίθηση’ από το µπά-
νιο του σπιτιού σας και διακοσµεί µε εξαιρετικό 
τρόπο επιφάνειες, δάπεδα, τοίχους, σύνθετους 
οικοδοµικούς όγκους, ακόµη και ταβάνια. Η λο-
γική της εφαρµογής της όπως και στο µπάνιο (µε 
υαλόπλεγµα ενίσχυσης για τα δάπεδα, βερνίκι 
για την προστασία της από υγρασία, ρύπους, 
φθορές). Οι τεχνοτροπίες της, χρωµατικές και µη 
έχουν ως µόνο όριο τη µαστοριά και τη φαντα-
σία του τεχνίτη - εφαρµοστή.

Για να µάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις 
Πατητές Τσιµεντοκονίες της Durostick, µπορείτε 
να επισκεφθείτε το site www.durostick.gr

Eύκολη, γρηγορη και οικονοµική ανακαίνιση 
δαπέδου µε εφαρµογή πατητής τσιµεντοκονί-
ας επάνω σε παλαιά πλακάκια, µωσαϊκό κ.ά.

Πατητές τσιµεντοκονίες & Πάστα

https://www.durostick.gr/
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Φτιάχνουµε τη διάθεσή µας. ‘Αλλάζουµε’ τον χώρο 
µας. Με χρώµα! Με χρώµατα! 
Η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων µίας κατοικίας πολύ 
συχνά έχει τη µορφή της εφαρµογής (σε έναν ή περισσό-
τερους χώρους της) νέων χρωµάτων, συνδυασµών, τε-
χνοτροπιών. 
Με έναν οικονοµικό τρόπο -ιδιαίτερα αν το κάνουµε εµείς 
οι ίδιοι- ανανεώνουµε και ανακαινίζουµε το εσωτερικό του 
σπιτιού µας. 
Η επιλογή των κατάλληλων χρωµάτων και συνδυασµών 
τους, είναι µία σηµαντική πρόκληση που καλούµαστε, µε 
την κατάλληλη γνώση και προσωπική άποψη και αισθητική, 
να αποτυπώσουµε επιτυχώς. 
Μαθαίνουµε να επιλέγουµε χρώµα λαµβάνοντας υπόψη 
τον φωτισµό του χώρου, τα έπιπλα και τα πάσης φύσης αντι-
κείµενα που τον διακοσµούν και τον καθορίζουν. Βάζουµε 
τη δική µας προσωπική σφραγίδα στις όποιες επιλογές µας. 
Το αποτέλεσµα επηρεάζει σηµαντικά τη διάθεσή µας και 
επικοινωνεί µηνύµατα για την ιδιοσυγκρασία µας στους επι-
σκέπτες µας. 
Η επιλογή χρώµατος/ων για τον χώρο µας πρέπει να µας 
απασχολεί σε δύο επίπεδα. 

Το ένα είναι αυτό (της επιλογής) των κατάλληλων χρωµατι-
κών συνδυασµών και το δεύτερο, αλλά εξίσου σηµαντικό, 
είναι αυτό του ίδιου του υλικού (χρώµατος), όσον αφορά 
στην ποιότητα και την αντοχή του στον χρόνο, στη φιλικότητα 
προς τον χρήστη κατά την εφαρµογή του, αλλά και µετά 
από αυτήν, στην καλυπτικότητά του, στην ανθεκτικότητά 
του σε πλύση, στη διαπνοή και υδρατµοπερατότητά του 
που διασφαλίζει υγιεινότερο περιβάλλον για τους ενοίκους 
του χώρου και αποφυγή µαύρων στιγµάτων και µούχλας 
στις επιφάνειες. 
Βάφουµε µε πλαστικά και ακρυλικά χρώµατα της 
DUROSTICK. Επιλέγουµε υβριδικό πολυουρεθανικό 
χρώµα DUROPAINT-PU (σελ. 248),  ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% 
(σελ. 270), ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥ ΖΙΝΑ (σελ. 275), SUPER 
(σελ. 264), EXTRA (σελ. 252).  
Βάφουµε το παιδικό δωµάτιο (και όχι µόνο) µε το οικο-
λογικό πλαστικό χρώµα SUPER ECO (σελ. 264) της 
DUROSTICK. 
Ο χρωµατισµός γίνεται σε εκατοντάδες αποχρώσεις µέσω 
του συστήµατος COLOR COLLECTION, ή µε το ∆οσο-
µετρικό σύστηµα δηµιουργίας αποχρώσεων σε σύριγγες  
DUROCOLOR (σελ. 244). 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
Aνακαινίσεις - Χρώµα

Ανακαίνιση µε χρώµα σε εσωτερικούς χώρους κατοικίας
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Τα χρώµατα 
της DUROSTICK

SUPER
Πλαστικό χρώµα
πολυτελείας

SUPER ΕCO
Oικολογικό  
πλαστικό χρώµα

ΜΠΑΝΙΟ 
& ΚΟΥΖΙΝΑ

Ακρυλικό χρώµα 
για προστασία από 

µύκητες και µούχλα

ΕΧΤRA
Πλαστικό χρώµα
υψηλής αντοχής

SUPER ΕCO
Oικολογικό 
πλαστικό χρώµα

SUPER
Πλαστικό χρώµα
πολυτελείας

µύκητες και µούχλα

ΕΧΤRA

ΜΠΑΝΙΟ 
& ΚΟΥΖΙΝΑ

Ακρυλικό χρώµα 
για προστασία από 

µύκητες και µούχλαµύκητες και µούχλα

DUROPAINT-PU
Υβριδικό, ακρυλικό- 

πολυου ρεθανικό χρώµα

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%

απαιτήσεων

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%

απαιτήσεωνCOLORS by DUROSTICK
Εργαλείο δουλειάς ή διασκεδαστικό παιχνίδι µε χρώµατα;

Με 4 απλά βήµατα, όλα τα χρώµατα της DUROSTICK  
στο tablet ή το κινητό σας! 
1. Κατεβάστε την εφαρµογή δωρεάν  
2.  Ξεναγηθείτε στις απεριόριστες δυνατότητές της  
3.  Επιλέξτε τις αποχρώσεις που πιστεύετε ότι ταιριάζουν στις όψεις 

του κτιρίου ή τους χώρους σας εσωτερικά και δείτε τις επιφά-
νειές σας σαν να είναι βαµµένες  

4.  Αποθηκεύστε τις επιλογές σας και δείτε τις ρεαλιστικά αποτυ-
πωµένες, στις βεντάλιες της DUROSTICK, στο χρωµατοπωλείο.

Η εφαρµογή, συµβατή µε κινητά τηλέφωνα και tablets, αποτελεί 
εργαλείο δουλειάς για ενηµερωµένους επαγγελµατίες, αλλά  
και τον νέο ψηφιακό, ευχάριστο τρόπο επιλογής αποχρώσεων,  
για δραστήριους ιδιώτες.

Η εφαρµογή διατίθεται  
σε λογισµικό ANDROID & iOS  
στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

ANDROID iOS 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες  
για τα αστάρια και τα χρώµατα της DUROSTICK 

στο κανάλι µας στο YouTube
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Τεχνοτροπήστε σε τοίχους, σε στοκαρισµένες επιφάνειες, 
σε κολόνες, τσιµεντοειδείς γενικά επιφάνειες µε στόκο τε-
χνοτροπίας MATIZ Stucco Decorativo (σελ. 257) ή µε 
στόκο τεχνοτροπίας σε µορφή πάστας STUCCO VIVERE 
(σελ. 263). ∆ηµιουργήστε µε τη βοήθεια των χρωστικών 
του συστήµατος DUROCOLOR (σελ. 244) (χρωστικές σε 

Aνακαινίσεις - Tεχνοτροπίες σε εσωτερικές επιφάνειες

του συστήµατος DUROCOLOR  DUROCOLOR (σελ. 244) (χρωστικές σε 

STUCCO VIVERE
∆ιακοσµητικός 

στόκος τεχνοτροπίας

DUROCOLOR
∆οσοµετρικό σύστηµα 
δηµιουργίας αποχρώσεων 
µε σύριγγες

CERA VIVERE
Φυσικό κερί, γυαλιστικό, για την 

προστασία διακοσµητικών 
στόκων τεχνοτροπίας

ΣΤΟΚΟΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
Καλλιτεχνία υψηλής αισθητικής, διακοσµητικού  
ενδια φέροντος και µοναδικής οµορφιάς

συσκευασία σύριγγας) πρακτικά άπειρους χρωµατικούς 
συνδυασµούς. Προστατεύστε την τεχνοτροπία που δη-
µιουργήσατε είτε µε το φυσικό κερί CERA VIVERE (σελ. 
228) (γυαλιστερή όψη) είτε µε το διάφανο βερνίκι βάσεως 
νερού DECOFIN AQUA (σελ. 237) (µατ όψη).

DECOFIN AQUA 
Ακρυλικό µατ βερνίκι 

νερού για τεχνοτροπίες 
σε κάθετες επιφάνειες

MATIZ Stucco 
Decorativo  
Στόκος τεχνοτροπίας  
σε µορφή πούδρας
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Aνακαινίσεις - Tεχνοτροπίες σε εσωτερικές επιφάνειες

Εναλλακτικά ή και σε συνδυασµό µε άλλες τεχνοτροπίες, 
δηµιουργήστε διακοσµηµένες επιφάνειες µε τη φινέτσα 
πολύτιµων µετάλλων ή πατίνες που εντυπωσιάζουν, µε 
τις χρωστικές σε µορφή πούδρας της σειράς LUSSO D’ 
ORO (σελ. 256). 
Ως σύστηµα τεχνοτροπίας µε το γυαλιστερό βερνίκι βά-
σεως δι αλύτη DECOLUX (σελ. 238) και έχοντας ως βάση 
υπόστρωµα που έχει δηµιουργηθεί µε LUSSO D’ ORO 
Base Di Colori  (σελ. 257), αποτελεί ιδανικό εργαλείο 
για τη δηµιουργία τεχνητής παλαίωσης επιφανειών, µε τη 
µορφή οξειδωµένης επιφάνειας (πατίνα) χαλκού, χρυσού 
και ασηµιού.
Mετατρέψτε πήλινα αντικείµενα, γλάστρες, πιθάρια, επι-
φάνειες από τσιµέντο, κολόνες, τζάκια και ό,τι άλλο βάλει 
ο νους σας, δηµιουργώντας εξαιρετικά διακοσµηµένες 
επιφάνειες. Όπως κι αν το δείτε, το LUSSO D’ ORO (σελ. 
256) ανοίγει τις προοπτικές διακόσµησης του χώρου σας 
και δίκαια κερδίζει τις εντυπώσεις! 

Lusso D’ oro

Aνακαινίσεις - Tεχνοτροπίες σε εσωτερικές επιφάνειες

Τεχνοτροπία και φινέτσα! Χρυσός, ασήµι, χαλκός! 
Απαράµιλλης αισθητικής τεχνητή παλαίωση!

DECOLUX
∆ιακοσµητικό ειδικό ακρυλικό 
βερνίκι διαλύτου για τεχνοτροπίες

LUSSO D’ORO
∆ιακοσµητική πούδρα 
τεχνοτροπίας

LUSSO D’ORO
Base di colori

Yδατοδιαλυτό υπόστρωµα 
για δηµιουργία πατίνας
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DUROCOLOR
∆οσοµετρικό σύστηµα 
δηµιουργίας αποχρώσεων µε σύριγγες

DUROCOLOR
DS-258 DECO MICRO FLEX
Πατητή σε µορφή πάστας

Επιλέξτε την και µεταµορφώστε τοίχους, τα βάνια, αλλά 
και πάγκους, νιπτήρες, ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα, ξύλινα 
έπιπλα, τραπέζια, πόρτες και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. 
Θα τη βρείτε σε λευκό, γκρι ανοιχτό ή γκρι σκούρο χρώµα. 
Χρωµατίστε τη λευκή σε 120 µοναδικές απο χρώσεις µε 
σύριγγες του συστήµατος DUROCOLOR (σελ. 244) ή 
δηµιουργήστε τις δικές σας χρωµα τικές τεχνοτροπίες µε 
όριο τη φαντασία σας και µόνο! Παίζοντας µε τις σύριγγες 
και τη δύναµη του πατήµατος δίνετε στον χώρο σας τη 

Αυξήστε τις επιλογές διακόσµησης µε την Πατητή  
σε µορφή πά στας DS-258 DECO MICRO FLEX 

σφραγίδα της δικής σας επιλογής!
Τοποθετείται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και προκα λεί τη 
µικρότερη δυνατή αναστάτωση στον χώρο σας!
Η επιφάνειά της προστατεύεται αποτελεσµατικά από 
εισχώρηση κάθε µορφής ρύπων και υγρασίας, ενώ πα-
ράλληλα αναδεικνύεται αισθητικά µε την εφαρµογή σε 
αυτή ενός εκ των βερνικιών VISTA (σελ. 267), DECOFIN 
POLYURETHANE (σελ. 238),  DECOFIN AQUA (σελ. 
237) ή DECOFIN AQUA PU (σελ. 237) της DUROSTICK. 

DECOFIN AQUA 
Ακρυλικό µατ βερνίκι νερού για τεχνο-
τροπίες σε κάθετες επιφάνειες

DECOFIN AQUA PU 
∆ιάφανο, υδατοδιαλυτό, πολυουρεθα-
νικό µατ βερνίκι 2 συστατικών

Aνακαινίσεις - Tεχνοτροπίες σε εσωτερικές επιφάνειες

ΠΑΣΤΩ∆ΗΣ ΠΑΤΗΤΗ
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Κάντε τον χώρο σας 
να ξεχωρίζει µε εικόνες 
που κερδίζουν τη µατιά  
και ταξιδεύουν τη σκέψη. 

Πριν την εφαρµογή της
σε κάθετες επιφάνειες…

Νέες επιφάνειες από µαρµαροσοβά, γυψοσοβά, 
γυψοσανίδα και τσιµεντοσανίδα ασταρώνονται µε 
AQUAFIX (σελ. 227).
Σε ήδη βαµµένες σταθερές επιφάνειες, αρκεί το ελαφρύ 
γυαλοχαρτάρισµά τους. 
Σε ήδη βαµµένες αλλά ξεφλουδισµένες επιφάνειες, 
αφαιρούµε τις σαθρές και ξεφλουδισµένες βαφές, καθαρί-
ζουµε και ασταρώνουµε µε AQUAFIX (σελ. 227).
Σε σταθερές ξύλινες επιφάνειες, αρκεί το ελαφρύ 
γυαλοχαρτάρισµά τους, πριν την εφαρµογή της DS-258 
DECO MICRO FLEX (σελ. 242).

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ 
τις ντουλάπες 

και τα ντουλάπια 
της κουζίνας σας!



ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ

το έντυπο στα σηµεία πώλησης 
των προïόντων

Αναζητήστε

www.durostick.gr

Στο χέρι σας είναι να επηρεάσετε το περι-

βάλλον σας, να το αλλάξετε, να το φέρετε 

στα µέτρα σας και µέσα σε αυτό να ζήσετε 

µια εµπειρία ζωής. Ξεκινήστε τώρα, αλλά-

ζοντας πρώτα απ’ όλα ό,τι σας κούρασε, ό,τι 

βαρεθήκατε, ό,τι είναι µονότονο και ίδιο µε 

τόσα άλλα. ∆ιακοσµήστε το σπίτι που αγαπάτε, 

κάντε το µοναδικό, καθρέφτη της δικής σας 

ξεχωριστής αισθητικής.

https://www.durostick.gr/
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ANTISLIP ADDITIVE 
POWDER

Αντιολισθητικά σφαιρίδια για 
βερνίκια προστασίας δαπέδων
Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, 
ανάλογα µε την αδρότητα που θέλουµε να 
προσδώσουµε στο βερνίκι.
Συσκευασία: Σακουλάκι των 150gr

Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προ-
στίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέδου, ενός ή 
δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο 
ως πρόσθετο βερνικιών όταν αυτά εφαρµόζονται 
σε βατές, βρεχόµενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, 
διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτηµα και 
µειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχηµάτων. 
Χρησιµοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρό-
µους, ράµπες, περιµετρικά πισίνας (επιχείλια), σε 
επενδύσεις µε πλακίδια, πατητές τσιµεντοκονίες, 
πλάκες Καρύστου, Πηλιορείτικες και όπου αλ-
λού κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή βερνικιού 
προστασίας. Προτείνεται και για χρήση σε χώρους 
στάθµευσης (γκαράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ.   

AQUAFIX 
Μικροµοριακός σταθεροποιητής  
για τοίχους, ταράτσες & 
γυψοσανίδες
Απόδοση: Περίπου 10-15m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 5lt, 20lt

Σταθεροποιεί, µειώνοντας την απορροφητικότητα 
και αυξάνοντας την πρόσφυση, επιφάνειες από 
µαρµαροσοβά, γυψοσοβά, µπετόν, γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα. Επίσης, είναι κατάλληλο για 
αστάρωµα ταράτσας πριν τη στεγανοποίησή της 
µε ακρυλικά ή τσιµεντοειδή στεγανωτικά. Ιδανικό 
και ως αστάρι πριν την εφαρµογή των βερνικιών 
προστασίας των πατητών τσιµεντοκονιών. ∆ιατηρεί 
και προστατεύει την απόχρωσή τους. 

BIOCLEAN 

Βιοδιασπώµενο καθαριστικό 
γυαλισµένων µαρµάρων
Κατανάλωση: 1lt/12-14m2 επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 5lt, 20lt

Αφαιρεί µε ένα ψέκασµα, δρώντας εντός λίγων 
λεπτών, κρασί, αναψυκτικά τύπου cola, αίµα, 
µαρκαδόρο και ρύπους κατοικιδίων. Αποµακρύ-
νει συσσωρευµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους 
από όψεις κτιρίων επενδυµένων µε µάρµαρα 
και διακοσµητικά φυσικά ή τεχνητά τούβλα. ∆εν 
συνιστάται για καθαρισµό υπολειµµάτων από 
κόλλες πλακιδίων και υπολείµµατα αρµολόγησης. 

BIOCLEAN

Βιοδιασπώµενο καθαριστικό 
τοίχων από νικοτίνη και καπνιά
Κατανάλωση: 1lt/20m2 επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείο 1lt, 5lt

Είναι ιδανικό για τον καθαρισµό βαµµένων επιφα-
νειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
όπως τοίχοι, ταβάνια, επενδυµένες επιφάνειες 
από διακοσµητικές φυσικές ή τεχνητές πέτρες, 
χωρίσµατα από βαµµένες γυψοσανίδες, τσιµε-
ντοσανίδες, µελαµίνες κ.ά.
Απαραίτητο σε χώρους που χρήζουν ανάγκης 
συχνής επαναβαφής, όπως ξενοδοχεία, σχολεία, 
γραφεία, χώρους εστίασης και παιδικά δωµάτια.
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CERA VIVERE
Φυσικό κερί προστασίας 
διακοσµητικών στόκων 
τεχνοτροπίας
Κατανάλωση: 1lt/12-13m2  
ανά στρώση, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml

Είναι ιδανικό για την προστασία διακοσµητικών 
στόκων τεχνοτροπίας σε µορφή πάστας, όπως το 
STUCCO VIVERE αλλά και τσιµεντοειδείς, όπως 
το MATIZ Stucco Decorativo της DUROSTICK. Οι 
διακοσµηµένες επιφάνειες αδιαβροχοποιούνται 
και προστατεύονται ολοκληρωτικά µε το CERA 
VIVERE. Θα τις απογειώσει αισθητικά χαρίζοντάς 
τους βάθος, εξαιρετική στιλπνότητα, προστασία 
από λεκέδες και διαπνοή της επιφάνειας. 

D-1

Επαλειφόµενο κονίαµα 
στεγανοποίησης τοιχίων, 
δαπέδων, υπογείων & στεγών
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών µε τσιµεντοειδή 
υλικά στο κανάλι µας στο YouTube.

Εφαρµόζεται σε επιφάνειες στοιχείων σκυρο-
δέµατος, τοίχων, δαπέδων, σε επιφάνειες από 
τούβλα, τσιµεντόλιθους, σε τσιµεντοκονίες, σοβά, 
πορομπετόν κ.ά. Είναι ιδανικό   •  για εξωτερική 
στεγανοποίηση υπογείων και τοιχίων πριν από 
την επιχωμάτωσή τους, • για στεγανοποίηση σε 
δάπεδα υπογείων, ισογείων προστατεύοντάς τα 
από ανερχόμενη υγρασία,  • σε δεξαμενές ύδατος, 
κολυµβητήρια, πισίνες, µπάνια, ντουζιέρες, ζαρ-
ντινιέρες, φρεάτια, τούνελ,  • για επικλινείς σκεπές 
από σκυρόδεµα πριν από την επένδυσή τους µε 
κεραµίδια και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια 
που εκτίθεται σε µερική ή συνεχή υγρασία.

D-1 FLEX

Εύκαµπτο, ινοπλισµένο, 
επαλειφόµενο στεγανωτικό 
κονίαµα ενός συστατικού
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 4kg, χαρτόσακος 18kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών µε τσιµεντοειδή 
υλικά στο κανάλι µας στο YouTube.  

Εφαρµόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών 
από σκυρόδεµα, σοβά, τούβλα, τσιµεντόλιθους, 
τσιµεντοσανίδες, ποροµπετόν κλπ. ∆ιασφαλίζει 
στεγανότητα σε σιντριβάνια, πισίνες, ανεστραµ-
µένη µόνωση δώµατος, µπάνια, ντουζιέρες που 
πρόκειται να καλυφθούν µε πλακίδια ή πατητή 
τσιµεντοκονία και γενικά κάθε ορυκτή επιφάνεια 
που εκτίθεται σε µερική ή συνεχή υγρασία. Είναι 
κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεµελίων, 
υπογείων, για θετικές (εξωτερική εφαρµογή 
προληπτικά) και αρνητικές (εσωτερική εφαρµογή 
για επισκευή) υδροστατικές πιέσεις. 
Ενός συστατικού, δεν χρειάζεται ενί σχυση µε 
βελτιωτικό γαλάκτωµα.

D-10

Συγκολλητικό κονίαµα για 
δοµικά στοιχεία ποροµπετόν
Κατανάλωση: 15-20kg/m3 ποροµπετόν.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg.

Eίναι συµβατό µε όλους τους τύπους ποροµπετόν. 
Εφαρµόζεται για το χτίσιµο δοµικών στοιχείων από 
ποροµπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, διασφαλίζοντας υψηλή συγκόλληση.
Είναι κατάλληλο για το γέµισµα  αρµών,  καθώς 
και την κάλυψη φθαρµένων  σηµείων και οπών 
στην επιφάνεια του ποροµπετόν.

https://www.durostick.gr/
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D-100

Ακρυλική ξυλόκολλα  
ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ,  
µε αντοχή στην υγρασία
Κατανάλωση: 200gr/m2.
Συσκευασία: ∆οχείo 500gr, 4kg, 
βαρέλι 125kg

Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις εξωτερικών και 
βρεχόµενων ξύλινων κατασκευών, όπως πέργκολες, 
κάσες παραθύρων, δρύινες πόρτες, αλλά και για 
ξύλινες σκάλες και δάπεδα, προστατεύοντας τη 
συγκόλληση από την υγρασία.
Επίσης, χρησιµοποιείται για ναυπηγικές εσωτερι-
κές ξύλινες εργασίες, για συγκόλληση φελλού, 
διογκωµένης ή εξηλασµένης πολυστερίνης σε 
µπετόν, ξύλο, MDF, σοβά και τούβλο.
Προτείνεται για συγκολλήσεις επίπλων και κατα-
σκευών από σκληρά ή µαλακά ξύλα, όπως οξιά, 
δρυς, καρυδιά, όρεγκον, παλίσανδρο, µαόνι, καθώς 
και σουηδικό.

D-11 SUPER FAST

Ταχύπηκτο επισκευαστικό 
τσιµεντοκονίαµα
Κατανάλωση: Aνάλογα µε την εφαρµογή. 
Περίπου 1,8kg D-11 για την παρασκευή  
1lt σκληρυµένου µείγµατος.
Συσκευασία: Σακούλα 3kg

Συνιστάται για ασφαλείς και γρήγορες στερεώσεις 
ή επισκευές σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις. 

ατάλληλο   • για ηλεκτρολογικούς πίνακες και 
κουτιά διακλαδώσεων, αντικαθιστώντας τη γύψο, 
  • για εργασίες σε φρεάτια του Ο Ε, της Ε Ε 
και της Ε Α ,  • για αγκυρώσεις μηχανημάτων, 
καθώς και για τοποθετήσεις µεταλλικών κάγκελων 
και υποστυλωμάτων σε τοιχία από μπετόν,  • για 
στερέωση πλεγµάτων σοβά, 
 • για σφραγίσεις οπών στοιχείων σκυροδέματος 
σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές, καθώς και για την 
τοποθέτηση γωνιόκρανων.

D-12

Βερνίκι πέτρας διαλύτου
Κατανάλωση: 1lt/5-8m2, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 4lt, 15lt

Εφαρµόζεται όπου η αισθητική απαίτηση υπαγο-
ρεύει γυαλιστερή ή σατινέ επιφάνεια, για επεν-
δύσεις σε δάπεδα ή τοίχους µε φυσικές πέτρες 
ή πλάκες Πηλίου, Καρύστου, καθώς και τεχνητές 
πέτρες, διακοσµητικά τούβλα κ.ά. Κατάλληλο για 
χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.

D-16 HYDROSTOP

Αδιαβροχοποιητικό  
αρµών πλακιδίων
Κατανάλωση: 1lt/25-50m2 ανά στρώση, 
ανάλογα µε τις διαστάσεις των πλακιδίων  
και το πλάτος του αρµού.
Συσκευασία: ∆οχείo 500ml, 1lt

Προστατεύει τους τσιµεντοειδείς αρµόστοκους από 
την εκροή αλάτων που δηµιουργούνται λόγω της 
απορρόφησης υγρασίας στους αρµούς. 

 εύχρηστη συσκευασία του, διευκολύνει την 
εφαρµογή σε αρµούς πλακιδίων, γρανιτών, 
φυσικών ή τεχνητών πετρών και υαλότουβλων. 

 χρήση του συνιστάται 0 ημέρες τουλάχιστον 
µετά την αρµολόγηση των πλακιδίων.
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D-17 HYDROSTOP
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό  
εµποτισµού για διακοσµητικά 
τούβλα
Κατανάλωση: 200-400ml/m2  
ανά στρώση, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 4lt

Προστατεύει αποτελεσµατικά διακοσµητικά τεχνητά 
τούβλα τσιµεντοειδούς ή κεραµικής βάσης, εµφανή 
κεραµικά τούβλα, τουβλίνες και τσιµεντόπλακες. 
∆ιασφαλίζει επιπλέον την υδαταπωθητικότητα, τη 
σταθερότητα και την απόχρωση των αρµών των 
στοιχείων της επένδυσης.

D-20

Πρόσµικτο ακρυλικό 
γαλάκτωµα κονιαµάτων
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.  
Από 1:1 έως 1:5 µέρη µε νερό.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 5lt, 20lt, 
δεξαµενή 1.000lt 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
πρόσµικτα ενίσχυσης κονιαµάτων (οικοδοµικές 
ρητίνες κ.ά) στο κανάλι µας στο YouTube.

Ε Α ΟΓΕΣ Σ ΟΣ Ο  
• Σε επισκευές μπετόν. 
• Σε λάσπη κτισίματος. 
• Σε ‘πεταχτό’ σοβά και σοβά βασικής στρώσης. 
• Σε νέους σοβάδες ή σε παλαιούς προς επισκευή. 
• Σε τσιμεντοκονίες δαπέδων. 
• Σε αρμόστοκους & κόλλες πλακιδίων, μαρ μάρων, 
υαλότουβλων κ.ά. 
• Σε επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά. 

ο αποτέλεσμα από την προσθήκη του είναι η 
αύξηση της πρόσφυσης, της ελαστικότητας, της 
συγκολλητικής δύναµης και της στεγανότητας.   
Ε Α ΟΓ  Σ Ε Α Ο Ε Ο  Ε Α Ε Ο Ε Ο  
Για επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων και 
σαθρών επιφανειών από σοβά, µπετόν ή ελαφρο-
βαρών επιστρώσεων (γεµισµάτων).

D-21

Καθαριστικό  
αγυάλιστων µαρµάρων
Κατανάλωση: 1lt/5-6m2 επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 5lt, 20lt

Αποµακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το 
πότισµα γλαστρών σε βεράντες, σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους που είναι επενδυµένοι 
µε λευκά ή χρωµατιστά µάρµαρα. Καθαρίζει 
ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές 
από κάγκελα, λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, 
κρασί, µελάνι, αναψυκτικά κ.ά.

D-22

Αδιαβροχοποιητικό, 
ελαιοαπωθητικό  
µαρµάρων & γρανιτών
Κατανάλωση: 100-150ml/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 2,5lt

Εφαρµόζεται σε επενδύσεις από µάρµαρο και 
γρανίτες, σε κάθετες (όψεις κτιρίων) ή οριζόντιες, 
εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες και ‘εμποδί-
ζει’ για τουλάχιστον  χρόνια την απορρόφηση 
των ατµοσφαιρικών ρύπων, µε αποτέλεσµα τον 
ευκολότερο καθαρισµό τους. Είναι απαραίτητο σε 
πάγκους κουζίνας και µπάνιου, σε σκαλοπάτια, 
βότσαλα κάθε µεγέθους και χρώµατος. Προστατεύει 
τις επιφάνειες από την απορρόφηση λεκέδων σε 
γυαλισµένα ή αγυάλιστα µάρµαρα, σε βεράντες 
ή εσωτερικούς χώρους, µετά το πότισµα φυτών 
σε γλάστρες.  
∆ιατηρεί αναλλοίωτο το χρώµα της επένδυσης 
και των αρµών της.

https://www.durostick.gr/
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D-23

Κόλλα µαρµάρων & γρανιτών
Κατανάλωση: 4-7kg/m2, ανάλογα µε  
το µέγεθος του δοντιού της σπάτουλας,  
την οµαλότητα της επιφάνειας και τις  
διαστάσεις των µαρµάρων και των πλακών.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

Είναι κατάλληλη για επιστρώσεις µαρµάρων 
και γρανιτών σε τοίχους, δάπεδα και σκάλες, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι ιδα-
νική για επενδύσεις σκαπιτσαριστών µαρµάρων 
και πετρών σε καλύψεις όψεων. Παρέχει άριστη 
συγκόλληση σε κανονικές και ακανόνιστες πλάκες 
δαπέδων που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση.

D-26

∆ιαβρωτικό και αφαιρετικό 
χρωµάτων & βερνικιών
Κατανάλωση: 1lt/2-4m2, ανάλογα µε 
τη φύση και το πάχος των στρώσεων των 
χρωµάτων που πρόκειται να αφαιρεθούν.
Συσκευασία: ∆οχείo 250ml, 500ml, 1lt

Αποµακρύνει παλιές ή νέες βαφές από µεταλλικές, 
ξύλινες και άλλες οικοδοµικές επιφάνειες. 
Με ένα µόνο πέρασµα αφαιρεί χρώµατα και 
βερνίκια µε εξαιρετική ευκολία.

D-29 SPOT FREE

Αδιαβροχοποιητικό, 
ελαιοαπωθητικό εµποτισµού 
πλακιδίων & γρανιτών
Κατανάλωση: 100-150ml/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 4lt

Είναι απαραίτητο σε απορροφητικά µη σµαλτω-
µένα πλακίδια, σε γρανίτες µατ και γυαλιστερούς, 
φυσικό cotto κ.ά, καθιστώντας τις επιφάνειες 
αντιολισθητικές. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. 
Πάγκοι κουζίνας από µάρµαρο ή γρανίτη δεν 
λεκιάζουν µετά την εφαρµογή του.
∆ιατηρεί αναλλοίωτο το χρώµα της επένδυσης 
και των αρµών της.

D-31

Ενισχυµένη λάσπη κτισίµατος
Κατανάλωση: Ενδεικτικά 20kg κονιάµατος/m2 
για τούβλα διαστάσεων 9x6x19cm.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

Προσφέρεται για χτίσιµο τούβλων (κοινών ή 
θερµοµονωτικών), τουβλίνων, τσιµεντόλιθων, 
πλακών πεζοδροµίου, καθώς και φυσικών πετρών. 
Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.  χρήση της για το χτίσιμο σε τοιχοποιίες, 
εξασφαλίζει οικονοµία σε σχέση µε τα παραδοσια-
κά υλικά χτισίµατος, διότι η D-31 δεv χρειάζεται 
πρόσθετα βελτιωτικά για τη διασφάλιση άρρηκτης 
συγκόλλησης.
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D-32

Tαχύπηκτος επισκευαστικός 
λευκός σοβάς
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m2/cm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

Είναι κατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων 
ρωγμών πάχους 0  σε σοβάδες και την 
επιδιόρθωση σπασµένων γωνιών. 
Αντικαθιστά τον σοβά τελικής στρώσης, όταν 
υπάρχει πίεση χρόνου. 
Καλύπτει οπές περιµετρικά σε διακόπτες και 
πίνακες που παρουσιάζονται µετά το πέρας 
ηλεκτρολογικών εργασιών. Επισκευάζει ατέλειες 
που προκύπτουν από τις εργασίες συνεργείων 
αλουµινάδων, υδραυλικών και πλακάδων.

D-33 

Ενέσιµη εποξειδική  
ρητίνη 2 συστατικών
Κατανάλωση: Σφράγιση ρωγµών: 1,1kg/lt 
κενού χώρου.
Συσκευασία: ∆οχείο 1kg (Α: 650gr, B: 350gr)

ρησιμοποιείται  • για εφαρμογή ρητινενέσεων 
σε ρηγματώσεις σκυροδέματος ( 0, ), • για 
επισκευή ρωγµών σε γέφυρες, υπόγειες σήραγγες, 
φράγµατα, κολόνες, δοκάρια που ρηγµατώνουν 
από υπερφόρτωση, σεισμό κ.ά., • για την εκ των 
υστέρων εµφύτευση µεταλλικού οπλισµού σε 
οριζόντια ή και κάθετη επιφάνεια σκυροδέµατος. 
Κολλά όµοια και ανόµοια υλικά πλην πολυ-
αιθυλενίου και teflon, παρέχοντας ισχυρότατη 
συγκολλητική δύναµη.

D-38 

Εποξειδικός οικοδοµικός  
στόκος - κόλλα 2 συστατικών
Κατανάλωση: 1,8kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: (A: 880gr, B:120gr  
σε φιαλίδιο εντός δοχείου)

ρησιμοποιείται  • για επισκευή βλαβών στο σκυ-
ρόδεµα και σφράγιση ρωγµών όπου πρόκειται 
στη συνέχεια να εφαρµοστεί ενέσιµη εποξειδική 
ρητίνη D , • για συγκόλληση όμοιων και ανό-
µοιων οικοδοµικών και βιοµηχανικών υλικών, 
όπως µέταλλα, πολυεστέρας, γυαλί, πέτρες, 
ινοπλισμένη τσιμεντοκονία κ.ά., • για στερέωση 
µπετoβεργών επέκτασης, αγκύρωση µηχανηµάτων 
και στερέωση µεταλλικών µανδυών σε κολόνες 
από σκυρόδεµα. 
Ιδανικός και για σφραγίσεις και στοκάρισµα-
αποκατάσταση φθορών σε βιοµηχανικά δάπεδα.

D-4 

Αρµόστοκος  
φυσικών πλακών 8-50mm
Κατανάλωση: Περίπου 3-4kg/m2,  
ανάλογα µε τις διαστάσεις της πέτρας,  
το πλάτος και το βάθος των αρµών.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

∆ιατίθεται σε γκρι και λευκή απόχρωση.

Είναι κατάλληλος για επενδύσεις πλακών 
τοίχου, αλλά κυρίως δαπέδου και κάθε τύπου 
σχιστόλιθου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.  επιλογή της λευκής απόχρωσής του 
σε δάπεδα επενδυµένα µε πλάκες Καρύστου ή 
Πηλίου, δηµιουργεί µία µοναδική αισθητικά εικόνα 
Αιγαιοπελαγίτικης παραδοσιακής τεχνοτροπίας.

https://www.durostick.gr/
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D-40

Ινοπλισµένος σοβάς  
βασικής στρώσης 
Κατανάλωση: Περίπου 13-14kg/m2/cm 
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Εφαρµόζεται ως ‘πεταχτό’ και ως σοβάς βασικής 
στρώσης σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιµεντό-
λιθους και σκυρόδεµα. ∆ηµιουργεί κατάλληλο 
υπόστρωµα για την εφαρµογή τελικής στρώσης 
σοβά, όπως είναι ο D-41, οι έγχρωµοι υδαταπω-
θητικοί σοβάδες HYDROSTOP DS-74 και DS-75, 
καθώς και ο εύκαµπτος σοβάς HYDROSTOP 
PLASTER ELASTIC.

D-41

Σοβάς τελικής στρώσης 
υδαταπωθητικός
Κατανάλωση: Περίπου 5kg/m2/3mm  
πάχους επιχρίσµατος.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Εφαρµόζεται ως τελικό επίχρισµα σε τοιχοποιίες 
από τούβλα, τσιµεντόλιθους ή µπετόν που έχουν 
προετοιµαστεί είτε µε ‘πεταχτό’ και βασικό σοβά 
πρώτης στρώσης είτε µε σοβά D-40, µετά την 
πάροδο 5-10 ηµερών.
Ιδανικός για ακραίες κλιµατικές συνθήκες.

D-42  
ONE COAT

Υδαταπωθητικός σοβάς  
µιας στρώσης
Κατανάλωση: Περίπου 14kg/m2/cm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Εφαρµόζεται άριστα πάνω σε καλό ‘πεταχτό’ µε 
παραδοσιακό σοβά ή ‘πεταχτό’ µε τον ινοπλισµένο 
σοβά D-40. Αντικαθιστά το λάσπωµα και το µάρµαρο 
σε υποστρώµατα από τούβλα, τσιµεντόλιθους, 
σκυρόδεµα, ποροµπετόν κ.ά.

D-5 

Ακρυλική κόλλα για 
διακοσµητικά τούβλα & πέτρες
Κατανάλωση: 5-10kg/m2, ανάλογα  
µε την οµαλότητα της επιφάνειας,  
το πλάτος και το βάθος των αρµών.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

∆ιατίθεται σε γκρι και λευκή απόχρωση.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις µε κεραµικά ή 
τσιµεντοειδή τουβλάκια, καθώς και µε ακανόνι-
στες πλάκες, σε εξωτερικές όψεις κτιρίων και σε 
εσωτερικές διακοσµήσεις.
Επίσης, συγκολλά φυσικές πλάκες Καρύστου, 
Πηλίου, τσιµεντόπλακες, αλλά και φυσικές πέ-
τρες σε τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλη και για 
αρµολόγηση.
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D-55
Επισκευαστικό, ρητινούχο, 
ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα  
µε αναστολέα διάβρωσης,  
για πάχη 2-20mm/στρώση
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m2/cm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, xαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
επισκευαστικά σκυροδέµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Είναι ιδανικό για επισκευή ρηγµατώσεων σε 
δάπεδα και τοιχία, καθώς και για την κάλυψη 
κατασκευαστικών ατελειών που δηµιουργούνται 
µετά τη χύτευση του µπετόν. Αποκαθιστά βλάβες 
του σκυροδέµατος σε προσόψεις µπαλκονιών, 
γωνίες υποστυλωµάτων και δοκών που έχουν 
προκύψει από την οξείδωση του οπλισµού τους, 
από αποσάθρωση ή κρούση. Συνιστάται και για 
εργασίες επισκευής σε σήραγγες, κανάλια, για 
δηµιουργία κοίλων λουκιών, για την κάλυψη 
αποσαθρωµένων σηµείων περιµετρικά σε κάσες 
ή µαρµαροποδιές.

D-59

Στεγανωτικό κεραµιδιών, 
διακοσµητικών κεραµικών  
τούβλων & πήλινων γλαστρών
Κατανάλωση: 200-400ml/m2, ανάλογα µε 
την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 5lt

Είναι κατάλληλο για την προστασία κεραµοσκεπών 
και επενδυµένων όψεων κτιρίων. Eφαρµόζεται σε 
πορώδη αλκαλικά και µη υποστρώµατα, καλύπτο-
ντας ακόμη και τριχοειδείς ρωγμές έως 0,  σε 
κεραµοσκεπές, διακοσµητικά κεραµικά τούβλα, 
πήλινες γλάστρες, αλλά και σε τσιµεντόπλακες, 
τσιµεντοσανίδες, διακοσµητικούς τσιµεντόλιθους κ.ά. 

D-6

Ινοπλισµένη τσιµεντοκονία  
για πάχη 2-5cm ανά στρώση
Κατανάλωση: 14kg/m2/cm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Είναι ιδανικό ως υπόστρωµα πριν από την τοπο-
θέτηση πλακιδίων, µαρµάρων, παρκέ, µοκέτας, 
πατητής τσιµεντοκονίας σε εσωτερικούς ή εξωτε-
ρικούς χώρους. Αποτελεί την ιδανική λύση, λόγω 
της υψηλής βιοµηχανικής του ποιότητας (δεν 
διαβρώνει τις σωληνώσεις) και είναι απολύτως 
απαραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρα-
νών (πλυµένης άµµου θαλάσσης ή ποταµίσιας 
κατάλληλης κοκκοµετρίας) είναι δύσκολη.

D-64

Αυτοεπιπεδούµενο, ταχύπηκτο 
τσιµεντοκονίαµα εξοµάλυνσης 
δαπέδων, 3-30mm
Κατανάλωση: Περίπου 1,7kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξοµάλυνση δα-
πέδων από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία ή παλαιά 
µωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν µε κολλητά 
µάρµαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, µοκέτα, 
παρκέτα, πατητή τσιµεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για 
εφαρµογή σε εσωτερικούς χώρους.
Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοι µασία υπο-
στρωµάτων που πρόκειται να δεχθούν µεγάλα 
φορτία και έντονη κυκλοφορία, καθώς και για 
δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση. ∆ηµιουργεί 
λεία επιφάνεια µε αντιτριβικές ιδιότητες, µε απο-
τέλεσµα να αποτελεί ιδανική επιλογή για την 
κατασκευή νέων δαπέδων εσωτερικά (εµπορικά 
κέντρα,  , καταστήματα, εκθεσιακά 
κέντρα κλπ.), πριν την επένδυσή τους.

https://www.durostick.gr/
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D-65

Αυτοεπιπεδούµενο, ταχύπηκτο 
τσιµεντοκονίαµα εξοµάλυνσης 
δαπέδων, 1-10mm
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξοµάλυνση 
δαπέδων από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία ή πα-
λαιά µωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν µε 
κολλητά µάρµαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, 
µοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιµεντοκονία κ.ά. 
Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικούς χώρους.

D-66 REPAIR 
Επισκευαστικός στόκος  
για έντονες ρωγµές  
και οπές εξωτερικών  
& εσωτερικών χώρων
Κατανάλωση: Ανάλογα µε το πάχος  
και το βάθος του αρµού.
Συσκευασία: Σακούλα 1kg, 5kg

Είναι κατάλληλος για το κλείσιµο ρωγµών και 
οπών από καρφιά ή upat σε βαµµένες και άβα-
φες τοιχοποιίες από σοβά και µπετόν, χωρίς να 
αφήνει µπάλωµα. Ιδανικός και για την επισκευή 
σπασμένων ακμών σε κολόνες. εν ‘σκάει’, δεν 
ρηγµατώνει και δεν δηµιουργεί ρωγµές όταν 
χρησιµοποιούµε καρφιά ή βίδες.

D-7

Καθαριστικό φυσικών πετρών
Κατανάλωση: 1lt/4-5m2 επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 5lt, 20lt

Αποµακρύνει οικοδοµικά κατάλοιπα σε δάπεδα 
και τοίχους από φυσικές πέτρες Καρύστου, Πηλίου, 
Καρπάθου κλπ. 
Καθαρίζει σε βάθος συσσωρευµένους ρύπους, 
άλατα, λασποβροχή, µαυρίλες, µούχλα, καθώς 
και λεκέδες από λάδι, καφέ, σκουριά και µη στε-
ρεοποιηµένα πλαστικά χρώµατα. 
Προετοιµάζει ιδανικά τις επιφάνειες για να αδια-
βροχοποιηθούν ή να διακοσµηθούν µε βερνίκι. 
To D-7 δεν συνιστάται για µάρµαρα ή τεχνητές 
πέτρες και τουβλάκια. 

D-8
Πυρίµαχο συγκολλητικό  
και σφραγιστικό κονίαµα  
για πυρότουβλα
Κατανάλωση: Ανάλογα µε τις διαστάσεις 
των πυρότουβλων και το πλάτος του αρµού. 
Ενδεικτικά για πυρότουβλα διαστάσεων 
20x10x3cm µε πλάτος αρµού 1cm, περίπου 
5kg/m2.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

Είναι ιδανικό για το χτίσιµο και την αρµολόγηση 
πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, ψησταριές, 
καµινάδες κ.ά.
Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση φθαρµένων 
αρµών, το στοκάρισµα ρηγµατωµένων (σύνηθες 
φαινόµενο), καθώς και για τη συγκόλληση απο-
κολληµένων πυρότουβλων.
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D-80 HYDROSTOP 
ELASTIC Στεγανωτικό  

ελαστοµερές χρώµα
Απόδοση: Περίπου 10-13m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 3lt, 10lt

Είναι ιδανικό για κάθε είδους νέα ή ήδη βαµµένη 
τοιχοποιία από σοβά, µπετόν, τσιµεντοσανίδα κ.ά. 
σε περιοχές όπου επικρατούν δυσµενείς καιρικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες (ατµοσφαιρικοί 
ρύποι, κτίσµατα σε παραθαλάσσιες και ορεινές 
περιοχές).
Καλύπτει τριχοειδή και µικρορωγµές και δεν 
ευνοεί την επανεµφάνισή τους.

D-89

Κόλλα βινυλικών δαπέδων  
και µοκετών
Κατανάλωση: 250-500gr/m2, ανάλογα µε το 
υπόστρωµα και την πλάτη της επικάλυψης.
Συσκευασία: ∆οχείο 4kg, 12kg

Είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση, σε απορ-
ροφητικά και µη υποστρώµατα, εύκαµπτων 
επικαλύψεων, όπως: 
• βινυλικών δαπέδων σε ρολά ή πλακίδια,
• όλων των τύπων μοκέτας με πλάτη από λάτεξ,
• δαπέδων από  με συνθετική πλάτη από τσόχα 
ή δαπέδων από φελλό µε πλάτη από PVC,
• δαπέδων ,
• πλακιδίων L . 
Επιπλέον, κατάλληλη και για συγκόλληση σε 
δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση.

D-9

Επαλειφόµενο τσιµεντοειδές  
στεγανωτικό για κορφιάδες  
& πήλινες γλάστρες
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg

Προστασία κεραµοσκεπής - σφράγιση ρωγµών. 
Είναι κατάλληλο για τη διασφάλιση στεγανότητας 
(προληπτικά) και την κάλυψη πιθανών τριχοειδών 
ρωγµών στα σηµεία που είναι εµφανής η λάσπη 
στερέωσης κορφιάδων και ακροκεράµων, καθώς 
και σε ραγισµένα κεραµίδια. 
Αποφυγή εκροής αλάτων από γλάστρες. 
Οι κεραµικές γλάστρες, οι ζαρντινιέρες και τα πιθάρια, 
µε το πότισµα αποβάλλουν µαζί µε την υγρασία 
και άλατα, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση άσπρων 
κηλίδων που ‘αλλοιώνουν’ αισθητικά την εμφάνισή 
τους.  επάλειψη εσωτερικά με D  ‘εμποδίζει’ 
την εκροή αλάτων, χωρίς να επηρεάζει τα φυτά.

D-90 

Πολυουρεθανική υπερκόλλα 
πολλαπλών εφαρµογών
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή. 
Ενδεικτικά µία φύσιγγα 290ml καλύπτει 12-13 
τρέχοντα µέτρα όταν εφαρµοστεί σε γραµµή.
Συσκευασία: Σωληνάριο των 80ml σε blister, 
φύσιγγα των 290ml

Σε πρακτική συσκευασία (σωληνάριο 80ml) 
είναι απαραίτητη για µικροεπισκευές σε κάθε 
σπίτι ή σκάφος.

Είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, µεταλλικές, οικο-
δοµικές και ξυλουργικές κατασκευές. Επίσης, είναι 
κατάλληλη  • για μικροεπισκευές σε εξωτερικούς 
χώρους που εκτίθενται ακόµη και σε δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες, • για συγκολλήσεις πιθαριών 
και γλαστρών, • για συγκόλληση γωνιών κου-
φωµάτων αλουµινίου, συναρµολόγηση ξύλινων 
κουφωµάτων, στερέωση ξύλινων σοβατεπί σε 
τοίχο, διακοσµητικά από πέτρα, κεραµικό, σίδερο 
σε σοβά, µπετόν κ.ά. 

όγω της ελαφράς διόγκωσής της, αυξάνει εντυ-
πωσιακά τη δύναµη αγκύρωσης των upat.

https://www.durostick.gr/
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D-95 CLEANER

Καθαριστικό υγρό για µούχλα
Κατανάλωση: 1lt/5-6m2 επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 500ml, 5lt

Eίναι κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους υψηλής 
υγρασίας, όπως µπάνια, κουζίνες, αποθήκες, κελά-
ρια, αλλά και για εξοχικά σπίτια που παραµένουν 
κλειστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επίσης, 
είναι ιδανικό για σηµεία όπου συµπυκνώνονται 
υδρατµοί, όπως αρµοί πλακιδίων πάνω από µπα-
νιέρες, νιπτήρες, ντουζιέρες αλλά και σε ταβάνια 
µε ελλιπή θερµοµόνωση κ.ά. 
Σε εξωτερικούς χώρους χρησιµοποιείται κάτω 
από µπαλκόνια, σε ζαρντινιέρες, σκαλοπάτια από 
φυσικές πλάκες, κεραµοσκεπές, ταράτσες πριν 
από τη στεγανοποίηση κ.ά.

dB BLOCK

Πολυχρηστική πάστα
Κατανάλωση: 1,1kg/m2/mm πάχους 
στρώσης.
Συσκευασία: ∆οχείο 3kg, 10kg, 15kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες στο κανάλι 
µας στο YouTube.

Καινοτόµο προϊόν µε 6 µοναδικές ιδιότητες: 
Αντιρηγµατικό, Αντικραδασµικό, Θερµοµονωτικό, 

χομονωτικό, Συγκολλητικό και Στεγανωτικό επίχρι-
σµα. Είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικές 
και εξωτερικές, κάθετες ή οριζόντιες οικοδοµικές 
επιφάνειες από σοβά ή µπετόν, συστήµατα ξηράς 
δόµησης µε γυψοσανίδες ή τσιµεντοσανίδες, ξύλινες 
επιφάνειες και ξυλοκατασκευές από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, OSB κ.ά., µεταλλικές επιφάνειες και 
σιδηροκατασκευές, λαµαρίνες, πάνελ αλουµινίου, 
πολυεστέρα, πλαστικό, σωλήνες PVC και πλήθος 
άλλων υλικών.

ο  LO  είναι ιδανικό για εφαρμογή σε υπό 
κατασκευή ή και υφιστάµενα κτίρια, αλλά και για 
ανακαινίσεις ξενοδοχείων, καταστηµάτων, κέντρων 
διασκέδασης κ.ά.

DECOFIN AQUA Ακρυλικό µατ βερνίκι νερού  
για τεχνοτροπίες σε  
κάθετες επιφάνειες
Κατανάλωση: 1lt/12-13m2  
ανά στρώση, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml

Προστατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που 
έχουν διακοσµηθεί µε χρώµατα, πατητή τσιµεντο-
κονία DS 0, DS  LE  ή DS 6 LE  EL E , 
πατητή σε μορφή πάστας DS  DE O RO 

LE , διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS  DE O 
MICRO RESIN, καθώς και στόκους τεχνοτροπίας 
όπως είναι το MATIZ Stucco Decorativo. 

DECOFIN AQUA PU ∆ιάφανο, υδατοδιαλυτό, 
πολυουρεθανικό  
µατ βερνίκι 2 συστατικών
Κατανάλωση:  
•Για	πατητή	σε	μορφή	πάστας   
1kg/8-10m2 για 2 στρώσεις. 
•Για	πατητές	τσιμεντοκονίες   
1kg/5-7m2 ανά στρώση. 
•Για	φυσικές	πέτρες   
1kg/7-8m2 ανά στρώση. 
Ανάλογα µε την απορροφητικότητά τους,  
σε κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: 
∆οχείο 1kg (A: 815gr, B: 185gr)
∆οχείο 3kg (A: 2.445gr, B: 555gr)

Είναι κατάλληλο για την προστασία διακοσµητικών 
πατητών τσιµεντοκονιών, παστωδών πατητών και 
φυσικών πετρών. Σε τσιµεντοειδή δάπεδα, δηµι-
ουργεί αόρατο φίλµ προστασίας από τη φθορά, 
την τριβή, το λέκιασµα, αλλά και τον σκονισµό. 
Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν 
αερίζονται επαρκώς.
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DECOFIN EPOXY 
AQUA Εποξειδικό, σατινέ βερνίκι  

2 συστατικών,  
για αδιαβροχοποίηση και 
προστασία εσωτερικών χώρων
Κατανάλωση: 100-200gr/m2 ανά στρώση, 
ανάλογα µε την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείο 4kg  
(A: 3kg, Β: 1kg)

Είναι κατάλληλο για την προστασία διακοσµητικών 
πατητών τσιµεντοκονιών, παστωδών πατητών, 
διακοσµητικών τούβλων, φυσικών και τεχνητών 
πετρών, χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO κλπ. 
Μπορεί να εφαρµοστεί και σε νωπές τσιµεντοειδείς 
επιφάνειες, µειώνοντας τον χρόνο παράδοσης των 
έργων. Είναι ιδανικό για εσωτερικούς χώρους, για 
εφαρµογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, 
µπάνια, ντουζιέρες και όπου απαιτείται αυστηρή 
εφαρµογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής.

DECOFIN EPOXY SF

Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 
2 συστατικών για πατητή 
τσιµεντοκονία & φυσικές πέτρες
Κατανάλωση: 200-300gr/m2  
ανά στρώση, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: 
∆οχείο 750gr (A: 480gr, Β: 270gr),
5kg (A: 3,2kg, Β: 1,8kg)

Χρησιµοποιείται ως επαλειφόµενη επίστρωση σε 
δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε μηχανικές ή και 
χηµικές αντοχές. ∆ηµιουργεί σκληρή, µη απορρο-
φητική και απρόσβλητη επιφάνεια. ∆εν ευνοεί την 
ανά πτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για 
χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρµο γή και 
τήρηση των κανόνων υγιεινής. Ιδανικό για εφαρµογές 
σε πισίνες, σιντριβάνια, πά γκους κουζίνας, µαγειρεία, 
αίθουσες εστιάσεων και φιλοξενίας, σε εστιατόρια, 
ξενοδο χεία, χώρους διασκέδασης κ.ά. 

DECOFIN
POLYURETHANE

Πολυουρεθανικό µατ βερνίκι 
2 συστατικών για πατητή 
τσιµεντοκονία & φυσικές πέτρες
Κατανάλωση: 1kg/7-8m2  
ανά στρώση, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: 
∆οχείο 750gr (A: 547gr, B: 203gr),
5kg (A: 3,65kg, B: 1,35kg)

Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία 
φυσικών πετρών, πατητών τσιµεντοκονιών και πα-
στωδών πατητών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Προστατεύει τα διακοσµητικά χαλαζιακά 
δάπεδα QUARTZ DECO από την ολισθηρότητα και 
τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφά-
νειες. Συνιστάται και ως πρόσθετη προστασία από 
την αλατονέφωση σε ήδη βαµµένες τσιµεντοειδείς 
και σοβατισµένες επιφάνειες.

DECOLUX

∆ιακοσµητικό ακρυλικό βερνίκι 
διαλύτου για τεχνοτροπίες
Κατανάλωση: 1lt/5-8m2, στις κατάλληλα 
προετοιµασµένες επιφάνειες, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητά τους.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt

ο βερνίκι DE OLU  ως σύστημα τεχνοτροπίας 
με τις πούδρες LUSSO D’ORO, διακοσμεί και 
προστατεύει τοίχους βαµµένους µε πλαστικά ή 
ακρυλικά χρώµατα, καθώς και άβαφους. 
Ξύλινες πόρτες, ντουλάπες που έχουν περαστεί 
µε ριπολίνες ή βερνίκια, εάν εφαρµόσουµε το 
σύστημα τεχνοτροπίας DE OLU  με LUSSO D’ORO 
συνδυάζονται ιδανικά, σε µοντέρνους, αλλά και  
κλασικούς χώρους.
Αναβαθµίζει αισθητικά γύψινα διακοσµητικά, τσιµε-
ντένια ή κεραµικά αγάλµατα, αλλά και γλάστρες, 
δίνοντας άλλη µορφή και αξία στις ανεξίτηλες 
αποχρώσεις του χρυσού, ασηµιού, χαλκού µε 
αντοχή στο πέρασµα του χρόνου.

https://www.durostick.gr/
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DS POLYMER

Ελαστοµερές σφραγιστικό  
& συγκολλητικό  
πολλαπλών χρήσεων
Κατανάλωση: Ενδεικτικά µία  
φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα  
µέτρα αρµού διαστάσεων 6x6mm.
Συσκευασία: Φύσιγγα 261ml (340gr) 

∆ιατίθεται σε 32 αποχρώσεις (αντίστοιχες των 
αρµόστοκων).

Άοσµο, χωρίς διαλύτες, προσφέρεται για πληθώ-
ρα εφαρµογών σε εσωτερικoύς και εξωτερικούς 
χώρους.
∆άπεδα: Αρµολόγηση της συµβολής σοβατεπί 
µε πλακάκι δαπέδου. 
Έπιπλα κουζίνας: Στεγανοποίηση σε πάγκους 
κουζίνας και νεροχύτες. 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Στήριξη 
πλαστικών µεταλλικών καναλιών καλωδίων, 
ηλεκτρολογικών κουτιών και πινάκων. 
Αλουµινοκατασκευές: Στήριξη και στεγανοποίηση 
περιµετρικά σε κάσες από αλουµίνιο, ξύλο, PVC. 
Καθρέπτες: Στήριξη επαργυρωµένων καθρεπτών. 
Οικοδοµικές εργασίες: Σφράγιση και επισκευ-
αστική συγκόλληση κάθε είδους µαρµάρου και 
πέτρας. Κατάλληλο για ελαστική σφράγιση αρµών 
σε τοίχους από γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, 
σκυρόδεµα, σοβά, καθώς και πολυκαρµπονικά 
φύλλα.

DS-1090

Υαλόπλεγµα οπλισµού 
σοβάδων, µε άνοιγµα  
καρέ 10x10mm
Συσκευασία: 
Ρολό 1mx50m
Ρολό 25cmx50m

Είναι απαραίτητο για την ενίσχυση σοβάδων και 
λεπτών τσιµεντοκονιών δαπέδων. Ιδανικό για 
εφαρµογή σε σοβάδες και τσιµεντοκονιάµατα 
που έρχονται σε επαφή µε διαφορετικά δοµικά 
στοιχεία π.χ. δοκάρι µε τούβλο ή κολόνα µε τού-
βλο, καθώς και για την ενίσχυση σηµείων από τα 
οποία διέρχονται ηλεκτρολογικά κανάλια. Παρέχει 
σηµαντική ενίσχυση στα κονιάµατα και τα προ-
στατεύει από τις ρηγµατώσεις που προέρχονται 
από τις συστολοδιαστολές.

DS-205 
SUPER GLUE

Yπερκόλλα για βρεχόµενες 
ξυλοκατασκευές
Κατανάλωση: 150-200gr/m2.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 250gr, φιάλη 900gr, 
δοχείo 5kg, 15kg

Είναι ιδανική για συγκολλήσεις βρεχόµενων ξύ-
λινων κατασκευών ή κατασκευών εκτεθειµένων 
σε υγρασία. Ιδανική για κατασκευές από δρυ, 
οξιά, ιρόκο, teak, κερασιά, καρυδιά και άλλα, δια-
σφαλίζοντας εξαιρετική συγκόλληση και αντοχή. 
Συνιστάται για συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί 
και αρµοκάλυπτρων, καθώς και για MDF, φελλό, 
ηχοµονωτικά φύλλα, laminate, εξηλασµένη και 
διογκωµένη πολυστερίνη, χωρίς αστάρι, σε κάθε 
είδους πορώδες οικοδοµικό υλικό, όπως τούβλο, 
σοβά και σκυρόδεµα.
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Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων240

DS-210

Καθαριστικό υπολειµµάτων 
κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες
Συσκευασία: 180ml

Αποµακρύνει υπολείµµατα κόλλας αποκολλη-
µένων ταινιών από PVC, χαρτοταινιών ή ταινιών 
από πολυεστέρα, οι οποίες προστατεύουν άκρες 
ή ακµές σε πλαστικές µπανιέρες, ανοξείδωτους 
νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, 
κάσες και πόρτες από αλουµίνιο, PVC ή ξύλο. 
Συνιστάται για τον καθαρισµό κάθε αντικειµέ-
νου που φέρει αυτοκόλλητη ταινία σήµανσης 
ή προστασίας.

DS-220 

Ελαστοµερές στεγανωτικό 
ταρατσών (καουτσούκ)
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2  
σε δύο στρώσεις, ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Συσκευασία: ∆οχείo 5kg, 15kg, 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση ταρατσών στο κανάλι µας  
στο YouTube.

Επαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, στέγες που 
πρόκειται να επενδυθούν µε κεραµίδια, γωνίες, 
ακµές, ενώσεις µε ταρατσοµόλυβδα, µπαλκόνια 
και ζαρντινιέρες. Συνιστάται για υποστρώµατα 
όπως: σκυρόδεµα, γαρµπιλοµωσαϊκό, ξύλινες 
επιφάνειες, αµιαντοτσιµέντο, τσιµεντοσανίδες, καλά 
αγκυρωµένα ασφαλτόπανα. Σε συνδυασµό µε το 
THERMOELASTIC COLOUR συµβάλλει στη µείωση 
της θερµοκρασίας των εσωτερικών στην τοιχοποιία 
χώρων έως και 20% (το καλοκαίρι). Κατά συνέπεια 
συµβάλλει και στη µείωση κατανάλωσης ενέργειας 
για τη θέρµανση ή τον δροσισµό της έως και 30%.

DS-240

Ενισχυµένο, ταχύπηκτο, 
επισκευαστικό µη 
συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα
Κατανάλωση: Περίπου 17kg/m2/cm  
πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάµατος  
για πλήρωση χώρου όγκου 1lt. 
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
επισκευαστικά σκυροδέµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Είναι κατάλληλο για την επισκευή βιοµηχανικών 
δαπέδων, την αποκατάσταση της γεωµετρίας 
φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών 
και ειδικών κατασκευών. 
Λόγω της µηδαµινής του συρρίκνωσης και της 
µοναδικής του αντοχής µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για εδράσεις, πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. 
Ιδανικό ως επισκευαστικός µανδύας για κολόνες 
και τοιχία, παράλληλα µε τις συνδετικές ράβδους 
οπλισµού, µε έγχυση µέσα σε ξυλότυπους. 
Συνιστάται για εργασίες επισκευής στοιχείων 
σκυροδέµατος όπου ‘απαιτείται’ ταχύτητα ή και 
άµεση παράδοση σε κυκλοφορία, όπως οδικά 
έργα, αεροδρόµια κλπ.

DS-244 POWER 
MORTAR RESIN Επισκευαστικό,  

ινοπλισµένο, ρητινούχο, 
θιξοτροπικό κονίαµα,  
για πάχη έως 6cm/στρώση
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
επισκευαστικά σκυροδέµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Είναι κατάλληλο για ‘υψηλών απαιτήσεων’ επι-
σκευές στοιχείων σκυροδέµατος.
Εφαρµόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφά-
νειες, ακόµη και σε οροφές από σκυρόδεµα, χωρίς 
καλούπι (σε πάχος έως 6cm). Αποκαθιστά κάθε 
κατασκευαστική ατέλεια στοιχείων σκυροδέµατος.

https://www.durostick.gr/
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DS-245 POWER 
MORTAR RAPID Επισκευαστικό, ινοπλισµένο, 

θιξοτροπικό κονίαµα  
ταχείας πήξης, για πάχη  
έως 4cm/στρώση
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
επισκευαστικά σκυροδέµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Είναι ιδανικό για γρήγορες επιδιορθώσεις σε 
αποσαθρωµένες όψεις µπαλκονιών, καθώς 
και σε επισκευές σε οροφές. Αποκαθιστά κάθε 
κατασκευαστική ατέλεια µετά από σκυροδετή-
σεις, όπως κυψέλες, τρύπες από φουρκέτες κ.ά. 
Αποτελεσµατικό για κάθε επισκευή οριζόντιας 
ή κατακόρυφης επιφάνειας σκυροδέµατος που 
έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής, κρούσης 
ή ενανθράκωσης.

DS-247
Tαχύπηκτο επισκευαστικό 
κονίαµα µε αναστολέα  
διάβρωσης, για πάχη  
έως 4cm/στρώση
Κατανάλωση: Περίπου 16kg/m2/cm  
πάχους στρώσης ή 1,6kg DS-247  
για πλήρωση χώρου όγκου 1lt.
Συσκευασία: Σακούλα 1kg, 5kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
επισκευαστικά σκυροδέµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Είναι ιδανικό για ‘υψηλών απαιτήσεων’ επισκευές 
στοιχείων σκυροδέµατος σε γρήγορους χρόνους 
(κολόνες, δοκοί, πλάκες, άκρες µπαλκονών, πισίνες, 
δεξαµενές, τοιχία κ.ά.). Σφραγίζει κενά, φωλιές και 
κάθε ατέλεια σε γωνίες και ακµές. Αποκαθιστά 
φθορές και σφραγίζει ρωγµές σε βιοµηχανικά 
δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και σε 
ράµπες φόρτωσης. Αντικαθιστά στις περισσότερες 
εφαρµογές τις σφραγίσεις µε εποξειδικούς στόκους.

DS-250

Πατητή τσιµεντοκονία  
για τοίχους & δάπεδα
Κατανάλωση: 7kg/m2  
ανά 5mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

∆ιατίθεται σε 12 έτοιµες αποχρώσεις.

Συνιστάται για εφαρµογή σε οριζόντιες ή και κάθετες, 
εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες από µπετόν, 
σοβά, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες και πλήθος 
άλλων υποστρωµάτων, µετά από την κατάλληλη 
προετοιµασία. Συνιστάται επίσης η χρήση της ως 
υπόστρωμα, πριν την εφαρμογή της DS 6 LE  

EL E  και DS  DE O RO LE .  ειδική της 
σύνθεση, επιτρέπει τη δηµιουργία κατασκευών 
όπως τραπέζια, χτιστά κρεβάτια, νιπτήρες, λουτήρες, 
ζαρντινιέρες, σκαλοπάτια, αυλές και αµέτρητες 
άλλες εφαρµογές σε παραδοσιακά ή σύγχρονα 
κτίσµατα στα οποία θέλουµε να προσδώσουµε 
µοναδικό χαρακτήρα. 

DS-252 FLEX

Εύκαµπτη πατητή τσιµεντοκονία 
για τοίχους & δάπεδα
Κατανάλωση: 7kg/m2  
ανά 5mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

∆ιατίθεται σε 12 έτοιµες αποχρώσεις.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δάπεδα και τοίχους, 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από 
µπετόν, σοβά, χωρίς την προσθήκη βελτιωτικών 
γαλακτωμάτων.  μεγάλη ευκαμψία της, επιτρέπει 
τη χρήση και σε δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
δονούµενα δάπεδα και τοίχους, πατάρια, δάπεδα 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιµελώς καθαρι-
σµένη λαµαρίνα, αφού πρoηγηθεί αστάρωµά της 
με χαλαζιακό DS  ή DS 60 UAR  R ER της 
DUROSTICK. Ιδανική για αναπαλαιώσεις δαπέδων 
και τοίχων από πλακίδια. 
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Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων

DS-254 IRON

Πατητή τσιµεντοκονία  
µε σµυριδόπετρα
Κατανάλωση: 7kg/m2  
ανά 5mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

∆ιατίθεται σε 12 έτοιµες αποχρώσεις.

Έτοιµο τσιµεντοκονίαµα µε όψη γρανίτη, ιδανικό 
για εφαρµογή σε δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας.
Εφαρµόζεται σε δάπεδα από σκυρόδεµα, ή από 
πλάκες πεζοδροµίου, αλλά και παλαιά πλακάκια, 
µάρµαρα και µωσαϊκό. Ιδανική για εφαρµογές 
σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη 
καταπόνηση, όπως αυλές, πεζόδροµους, γκα-
ράζ, αλλά και χώρους υψηλής επισκεψιµότητας 
(εµπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.). ∆ιακρίνεται για 
την ισχυρή της πρόσφυση ( ,0 2) σε πλήθος 
υποστρωµάτων, µόνο µε απλή διαβροχή. 

DS-255
Xαλαζιακό ακρυλικό  
αστάρι πρόσφυσης  
κονιαµάτων, χωρίς διαλύτες
Κατανάλωση: 300-350gr/m2  
ανά στρώση, ανάλογα µε το πάχος  
της στρώσης και το υπόστρωµα.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg, 15kg

Είναι απαραίτητο σε επιφά νειες όπου ο παραδοσι-
ακός πεταχτός σοβάς προσφύεται δύσκολα, όπως 
η εξηλασµένη ή διογκωµένη πολυστερίνη που 
τοποθετείται για µόνωση στις όψεις των κτιρίων. 

ειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης σε δάπεδα 
από ξύλο, µέταλλο, γυαλιστερά πλακάκια και 
µάρµαρα που πρόκειται να ακολουθήσει επένδυση 
µε πλακάκια ή πατητή τσιµεντο κονία.

DS-256 FLEX 
VELVET

Λεπτόκοκκη, εύκαµπτη  
πατητή τσιµεντοκονία  
για τοίχους & δάπεδα
Κατανάλωση: 4-4,3kg/m2  

ανά 3mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

∆ιατίθεται σε 12 έτοιµες αποχρώσεις.

Εφαρµόζεται σε κατάλληλα προετοιµασµένες 
επιφάνειες, σε δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες. όγω της βελούδινης 
υφής και της µικρής κοκκοµετρίας της προτείνεται 
η εφαρµογή της σε επιφάνειες, όπως: γυψοσανίδα 
και τσιμεντοσανίδα ασταρωμένες με A UA , 
σε σταθερούς µαρµαροσοβάδες, σε επίπεδες 
σταθερές παραδοσιακές τσιµεντοκονίες, επάνω 
σε αυτοεπιπεδούµενα τσιµεντοκονιάµατα, αλλά 
και σε επιφάνειες που έχουν προετοιµαστεί κα-
τάλληλα µε τη χρήση της πατητής τσιµεντοκονίας 
DS 0 ή DS  LE .

DS-258 DECO 
MICRO FLEX

Πατητή σε µορφή πάστας
Κατανάλωση: 0,6-0,7kg/m2 ανά στρώση, 
ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Συσκευασία: ∆οχείo 5kg, 15kg

∆ιατίθεται σε λευκό, γκρι ανοιχτό και γκρι 
σκούρο.

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ
Κατανάλωση:�• � � � 
DS-258 DECO MΙCRO FLEX  
• � � � � � �
Συσκευασία: ∆οχείo 156gr, 470gr

Παστώδες διακοσµητικό επίχρισµα, λευκό ή έγχρωµο, 
έτοιµο προς χρήση. Εφαρµόζεται σε κατάλληλα 
προετοιµασµένες και σταθερές επιφάνειες, σε 
τοίχους, ταβάνια και δάπεδα*. Κατάλληλη και για 
ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, 
χτιστά έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. 
Αποτελεί εξαιρετική επιλογή  για την ανακαίνιση 
και τη διακόσµηση κατοικιών και επαγγελµατικών 
χώρων. Χρωµατίζεται και τεχνοτροπείται µέσω 
του συστήματος DURO OLOR σε 0 επιλεγμένες 
αποχρώσεις µε δυνατότητα ανάµειξης µεταξύ τους. 

*Για εφαρµογή σε δάπεδα είναι απαραίτητη η 
προσθήκη του DS  DE O RO LE  Σ -

 στο δοχείο της DS  DE O RO LE , 
προκειµένου να αυξή σουµε τις αντοχές σε τριβή 
και χάραξη.

https://www.durostick.gr/
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DS-259 DECO 
MICRO RESIN

Ρητινούχο, λείο διακοσµητικό 
τσιµεντοκονίαµα
Κατανάλωση: 1-1,5kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 20kg

∆ιατίθεται σε 12 έτοιµες αποχρώσεις.

Είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους, καθώς 
και για χτιστά έπιπλα, νιπτήρες, ντουζιέρες, ξύλινες 
πόρτες, τραπέζια κ.ά.
Ιδανικό για αποκατάσταση φθορών και ανανέωση 
πολυκαιρισµένων επιφανειών πατητών τσιµεντο-
κονιών και σοβάδων, αλλά και για εσωτερικούς 
ή εξωτερικούς χώρους υπό µερική ή ολική 
ανακαίνιση.
∆εν χρειάζεται ενίσχυση µε υαλόπλεγµα οπλισµού 
ή προσθήκη βελτιωτικών γαλακτωµάτων. 

DS-260  
QUARTZ PRIMER 

Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι 
πρόσφυσης για ξύλα και 
µέταλλα, χωρίς διαλύτες
Κατανάλωση: 330-400gr/m2 ανά στρώση, 
ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Συσκευασία: ∆οχείo 4kg, 14kg

Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επεν-
δυθούν µε πέτρες, πλακίδια, µάρµα ρα ή πατητή 
τσιµεντοκονία, ξύλινες ή µεταλλικές επιφάνει ες. 

DS-265 

Κυψελωτό κορδόνι για 
υποστήριξη σφράγισης αρµών
Συσκευασία:�• � � � 
µε διάµετρο κορδονιού 10mm
• � � � 
µε διάµετρο κορδονιού 20mm

Ρυθµίζει το απαιτούµενο βάθος αρµού, βάσει των 
προδιαγραφών που προτείνονται. ∆ιασφαλίζει 
την κινητικότητα κάθε µορφής σφραγιστικών µε 
απλό και εύκολο τρόπο τοποθέτησης.

DS-290

Xαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
Κατανάλωση: 250-350gr/m2 ανά στρώση, 
ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 5kg, 25kg

Επαλειφόµενο πολυµερικό κονίαµα µε χαλαζιακά 
αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας, πολλαπλών 
χρήσεων. Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα. 

ειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης για τη δημιουργία 
αδρής επιφάνειας σε λείες ή µη απορροφητικές 
επιφάνειες, προ κειµένου να κολληθούν πλακίδια 
επάνω σε πλακίδια ή να επενδυθούν πατητές τσι-
µεντοκονίες επάνω σε πλακίδια, µωσαϊκό, παλαιά 
µάρµαρα ή παλαιά  ξύλινα δάπεδα. Επιπλέον, 
 κατάλληλο και για υποστρώµατα µε ενδοδαπέδια 
θέρµανση. Εξαιρετικό συνδετικό υπόστρωµα και 
για το ‘γέμισμα’ δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενα 
τσιµεντοκονιάµατα εξοµάλυνσης δαπέδων.
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DS-4160

Υαλόπλεγµα οπλισµού 
θερµοπροσόψεων και πατητών  
τσιµεντοκονιών δαπέδων,  
µε άνοιγµα καρέ 4x4mm
Συσκευασία: Ρολό 1mx50m

Χρησιµοποιείται στα συ στήµατα θερµοπροσόψεων, 
καθώς τα επιχρίσµατα αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες 
καταπονήσεις, αφενός διότι η θερµότητα δεν 
µπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του 
θερµοµονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω 
της ύπαρξης πολλών αρµών µεταξύ των θερ-
µοµονωτικών πλακών. Με υαλόπλεγµα DS-4160 
οπλίζουµε επίσης και δάπεδα που επενδύονται µε 
πατητή τσιµεντοκονία, ιδιαίτερα σε χώρους που 
δέχονται µεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι 
επαγγελµα τι κοί χώροι) ή που δέχονται δονήσεις 
ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά). 

DS-490

Υαλόπλεγµα οπλισµού 
τσιµεντοειδών επαλειφόµενων 
στεγανωτκών στρώσεων  
& στόκων εξοµάλυνσης,  
µε άνοιγµα καρέ 4χ4mm
Συσκευασία: Ρολό 1mx50m

Η χρήση του υαλοπλέγµατος DS-490 αφορά τον 
καθολικό οπλισµό τσιµεντοειδών στεγανωτικών 
επιστρώσεων και ρητινούχων στόκων εξοµάλυνσης 
τσιµεντοσανίδων. Παρέχει σηµαντική ενίσχυση 
και προστασία από την εµφάνιση (δηµιουργία) 
τριχοειδών ρηγµατώσεων λόγω θερµοκρασιακών 
µεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιµεντοειδείς στεγανω-
τικές στρώσεις σε µπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, 
δεξαµενές και υδατόπυργους. 

DUROCOLOR

∆οσοµετρικό Σύστηµα 
∆ηµιουργίας Αποχρώσεων.

Χρωµοσυνθέσεις  
σε σύριγγες των 20ml.

Με το σύστηµα χρωµατισµού DUROCOLOR µπο-
ρείτε να επαναπροσδιορίσετε την επιλογή σας και 
να εξελίξετε την απόχρωση, διορθώνοντάς την 
σταδιακά. Χρωµατίστε ακρυλικά και πλαστικά, 
ελαστοµερή χρώµατα και στεγανωτικά, ριπολίνες 
νερού, εποξειδικά χρώµατα, τους διακοσµητικούς 
στόκους τεχνοτροπίας MATIZ Stucco Decorativo, 
STUCCO VIVERE και την πατητή σε µορφή πάστας 
DS-258 DECO MICRO FLEX.

DUROCOLOR 
POWDER-C

Xρωστικές σε µορφή  
πούδρας για τη δηµιουργία 
έγχρωµων κονιαµάτων
Κατανάλωση: 1 ή 3 σακουλάκια 250gr, 
ανάλογα µε την επιθυµητή απόχρωση, βάσει 
χρωµατολογίου DUROCOLOR POWDER-C.
Συσκευασία: Σακουλάκι των 250gr

Προστιθέµενες στο νερό ανάµειξης, χρω µατίζουν 
σε 96 επιλεγµένες αποχρώσεις, βάσει χρωµατο-
λογίου,  τις πατητές τσιµεντοκονίες DS-250, DS-252 
FLEX, DS-256 FLEX VELVET, DS-259 DECO MICRO 
RESIN. Ξεχωριστές τεχνοτροπίες δη µιουργούνται και 
µε επίπαση των χρωστικών στη νωπή επι φάνεια των 
πατητών τσιµεντοκονιών. Επιπλέον, χρωµατίζουν:  
• ους στόκους εξομάλυνσης (σπατουλαρίσμα-
τος): STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR και 

RA ULAR UL RA.• ους λευκούς τσιμεντοειδούς 
βάσης αρμόστοκους, τ ν E A Ο & Ε Α ΟΑ-

Ο  Α ΟΣ Ο Ο, καθώς και τα λευκά 
κονιάµατα D-3, D-4, D-5 και ANTISLIP.
• λήθος λευκών κονιαμάτων όπως  μαρμαρο-
σοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιµέντο.   

https://www.durostick.gr/
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DUROEPOXY 
FLOOR PRIMER SF 

Εποξειδικό αστάρι  
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες
Κατανάλωση: 200-300gr/m2 ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες, 
ανάλογα µε την απορροφητικότητά τους.
Συσκευασία: ∆οχείο 5kg (A: 3,2kg, B: 1,8kg)

Προσφέρεται για αστάρωµα τσιµεντοειδών επιφα-
νειών (όπως πισίνες, γκαράζ, χώροι στάθµευσης) 
που θα επικαλυφθούν με DUROE O  LOOR S . 
Επίσης, χρησιµοποιείται για τη σταθεροποίηση 
υποστρωµάτων τσιµεντοειδούς βάσης, όπως παλιό 
και νέο σκυρόδεµα. Απαραίτητο ως υπόστρωµα 
σε άβαφες µεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, 
όπως δάπεδα από χαλύβδινη λαµαρίνα, MDF ή 
νοβοπάν προκειµένου να δεχθεί την επαλειφό-
μενη εποξειδική βαφή DUROE O  LOOR S .

DUROEPOXY 
FLOOR SF 

Eπαλειφόµενη εποξειδική βαφή 
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες
Κατανάλωση: 
•Λεία	επιφάνεια  250-300gr/m2 ανά στρώση. 
•Αντιολισθηρή	επιφάνεια  400-600gr/m2 
ανά στρώση.
Συσκευασία: ∆οχείο 10kg (A: 8,0kg, B: 2,0kg)

∆ιατίθεται σε λευκό και 8 RAL αποχρώσεις, 
βάσει χρωµατολογίου. Αλλές αποχρώσεις RAL 
διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Χρησιµοποιείται ως επαλειφόµενη επίστρωση 
σε δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε μηχανικές 
ή χηµικές αντοχές. 
Εφαρµόζεται σε τσιµεντοειδή υποστρώµατα όπως 
τσιµεντοκονίες, σκυρόδεµα και αµιαντοτσιµέντο, 
αλλά και σε ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες. 
Απαραίτητο σε νοσοκοµεία, οινοποιεία, γαλακτο-
βιοµηχανίες, τυροκοµεία, µαγειρεία, εργαστήρια, 
σφαγεία, γκαράζ, πλυντήρια και συνεργεία 
αυτοκινήτων, βενζινάδικα, πισίνες και σιντριβά-
νια. Οι επιφάνειες που έχουν προστατευθεί µε 
DUROE O  LOOR S  μπορούν να έρθουν σε 
απευθείας επαφή µε τρόφιµα.

DUROFIBRE Ίνες πολυπροπυλενίου  
6 & 12mm
 Κατανάλωση: •6  Από 600-900gr/m3 
σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 
• 2  Από 900-1.200gr/m3 σκυροδέµατος 
ή κονιάµατος.
Ανάλογα µε την απαίτηση του οπλισµού.
Συσκευασία: 
•Σακουλάκια των 900gr για ίνες 6mm
•Σακουλάκια των 900gr για ίνες 12mm

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
πρόσµικτα ενίσχυσης κονιαµάτων (οικοδοµικές 
ρητίνες κ.ά) στο κανάλι µας στο YouTube.

 προσθήκη ινών DUROFIBRE 12mm είναι απα-
ραίτητη σε εφαρµογές όπως: Σε εκτοξευόµενο ή 
απλό σκυρόδεµα, µε µέγεθος κόκκου αδρανών 
μεγαλύτερο των 0 , σε βασικό σοβά πρώτης 
στρώσης, σε λάσπη κτισίµατος, σε τσιµεντοκονίες 
και βιοµηχανικά δάπεδα. 

 προσθήκη ινών DUROFIBRE 6mm είναι απα-
ραίτητη, εάν τα αδρανή είναι μικρότερα των 0  
και κυρίως σε λεπτές στρώσεις τυποποιηµένων ή 
παραδοσιακών τσιµεντοκονιαµάτων.

 προσθήκη τους αυξάνει τις αντοχές, τη συνεκτι-
κότητα και µειώνει τις ρωγµές και τις ρηγµατώσεις 
λόγω συρρίκνωσης κατά την πήξη. 

DUROFIX
Επισκευαστικό, πολυµερικό, 
ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα, 
για πάχη έως 6cm/στρώση
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
επισκευαστικά σκυροδέµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Επισκευάζει όλες τις κατασκευαστικές ατέλειες σε 
πάχος  μέχρι 6 , με μία στρώση, χωρίς καλούπι 
και είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες επισκευής 
σκυροδέµατος, αποκατάστασης σπασµένων γωνιών 
σε σκαλοπάτια, µπαλκόνια, κολόνες. Κατάλληλο 
και για τη δηµιουργία κοίλων λουκιών µεταξύ 
οριζόντιων και κάθετων επιφανειών. 
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DUROFLEX 
POWDER 

Εύκαµπτο τσιµεντοειδές 
σφραγιστικό -  
συγκολλητικό 2 συστατικών
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm  
πάχους στρώσης.
Συσκευασία: ∆οχείο σετ των 2,5kg 
(A: 1,75kg,  B: 0,7lt)

∆ιατίθεται σε γκρι και κεραµιδί.

Είναι ιδανικό για στεγάνωση τσιµεντοειδών κοίλων 
λουκιών, για απο κατάσταση ρηγµατώσεων σε 
αρµολογήσεις πλακών σε δάπεδα, για σφράγιση 
οπών µετά την εγκατάσταση µπόιλερ, κλιµατιστι-
κών, ηλιακών θερµοσιφώνων κ.ά. (γκρι), αλλά 
και για τη σφράγιση, στεγάνωση και συγκόλληση 
ρηγµατωµένων κεραµιδιών, ακροκεράµων, κορ-
φιάδων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους 
(κεραµιδί). Με ισχυρή πρόσφυση σε ενώσεις ή 
απολήξεις, όµοιων ή και ανόµοιων υλικών, όπως 
είναι σοβάς µε µπετόν, µέταλλο, κεραµίδια, πέτρα, 
ξύλο κ.ά., προστατεύει από την απορρόφηση 
υγρασίας και νερού.   

DUROFLEX-PU 

Eλαστοµερές πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό (µαστίχη)  
υψηλής πρόσφυσης
Κατανάλωση: Eνδεικτικά µία φύσιγγα 
310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα µέτρα αρµού 
διαστάσεων 6χ6mm.
Συσκευασία: Φύσιγγα 310ml, σαλάµι 600ml   

∆ιατίθεται σε γκρι και λευκό.

Προσφέρεται για ελαστικές σφραγίσεις σε πλη-
θώρα εφαρμογών  • άλυψη αρμών διαστολής. 
• Σφράγιση αρμών σε κάσες παραθύρων και 
πορτών, από αλουµίνιο, σίδερο, ξύλο και PVC. 
• Σφράγιση και στεγάνωση περιμετρικά κτιρίων 
στις συµβολές εξωτερικών οριζόντιων και κάθε-
των επιφανειών. • ιαφύλαξη της συγκόλλησης 
κατά την τοποθέτηση πλακιδίων τόσο στην πλή-
ρωση αρµών διαστολής όσο και περιµετρικά, 
στις απολήξεις πλακιδίων δαπέδου µε τοίχους ή 
στηθαία, καθώς και σε µπαλκόνια πριν από την 
κάλυψη των σοβατεπί. • Σφράγιση μεταλλικών και 
ξύλινων κάγκελων στα σηµεία επαφής τους µε 
µάρµαρο, φυσικές πλάκες ή µπετόν σε ταράτσες, 
µπαλκόνια, τοιχία. 

DUROLAC
∆ιακοσµητικό και προστατευτικό 
βερνίκι ξύλου διαλύτου
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, στις 
κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt

Εφαρµόζεται σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές 
όπου απαιτείται αντοχή σε χτυπήµατα, λεκέδες, 
αλλά και προστασία από την υγρασία και την 
έντονη ηλιοφάνεια, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, 
κουφώµατα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε 
µπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπιπλα κ.ά.

DUROLAC AQUA

∆ιακοσµητικό και προστατευτικό 
βερνίκι ξύλου βάσεως νερού
Απόδοση: Περίπου 7-12m2/lt ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

Εφαρµόζεται σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές 
όπου απαιτείται αντοχή σε χτυπήµατα, λεκέδες, 
αλλά και προστασία από την υγρασία και την 
έντονη ηλιοφάνεια π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, 
φράκτες, πέργκολες, κάγκελα, υπόστεγα, έπιπλα, 
διακοσµητικά κ.ά. Άοσµο, ιδανικό για εφαρµογή σε 
κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

https://www.durostick.gr/
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DUROLIN 200
Κόλλα µεθυλοκυτταρίνης  
για χάρτινες ταπετσαρίες
Αραίωση	 	Κατανάλωση    
Ως	αστάρι  150gr/10lt νερού/80m2. 
Ελαφριές	ταπετσαρίες   
150gr/8lt νερού/50m2/10 ρολά*.
Κανονικές	ταπετσαρίες   
150gr/7lt νερού/40m2/8 ρολά*.

αριές	ταπετσαρίες   
150gr/6lt νερού/30m2/6 ρολά*.
*Ρολό διαστάσεων 10x0,53m.
Συσκευασία: Σακουλάκι των 150gr

Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης 
όλων των ταπετσαριών µε χάρτινη πλάτη. Είναι 
κατάλληλη και για αφισοκόλληση.
Για βινυλικές και βαριές ταπετσαρίες συνιστάται 
η εφαρμογή της DUROL  00 της DUROS .

DUROLIN 300

Κόλλα σε µορφή πάστας για 
βαριές και βινυλικές ταπετσαρίες
Κατανάλωση: 150gr/m2, ανάλογα µε 
τον τύπο της πλάτης επικάλυψης και την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 10 kg

Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης 
όλων των βαριών και βινυλικών ταπετσαριών, 
καθώς και ταπετσαριών µε πολυεστερική πλάτη 
επάνω σε απορροφητικά υποστρώµατα. Κατάλ-
ληλη για λείες, ανάγλυφες ή γκοφρέ, αλλά και 
υφασµάτινες, βελούδινες ή φωτοταπετσαρίες. 
Για ταπετσαρίες µε χάρτινη πλάτη συνιστάται η 
εφαρμογή και της DUROL  00 της DUROS .

DUROLUX 
Ριπολίνη διαλύτου  
για ξύλα & µέταλλα
Απόδοση: Περίπου 12-14m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη µέθοδο 
εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείο 375ml, 750ml, 2,5lt

∆ιατίθεται σε 12 γυαλιστερές αποχρώσεις 
χρωµατολογίου. Το µαύρο και το λευκό 
διατίθενται και σε σατινέ φινίρισµα.

Είναι κατάλληλη για εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες 
επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, 
ντουλάπια, πέργκολες, φράκτες, καθώς και για 
κάθε σιδηροκατασκευή, όπως κάγκελα, µεταλλικές 
κάσες κουφωµάτων, πόρτες και γενικά για όλες 
τις µεταλλικές επιφάνειες. 

DUROLUX AQUA

Ακρυλική ριπολίνη νερού  
για ξύλα & µέταλλα
Απόδοση: Περίπου 10-13m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη µέθοδο 
εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

Είναι κατάλληλη για τη βαφή κάθε είδους ξυλο-
κατασκευής όπως πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, 
φράκτες, ντουλάπες, ντουλάπια και έπιπλα. Για τις 
µεταλλικές επιφάνειες είναι απαραίτητο να έχει 
προηγηθεί η κατάλληλη αντισκωριακή προστα-
σία με ΑΣ Α  Ε Α  της DUROS  σε  
επιστρώσεις. Άοσµο, ιδανικό για εφαρµογή σε 
κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.
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DUROMAX

Βελτιωτική οικοδοµική ρητίνη 
κονιαµάτων - Ακρυλική 100%
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.  
Από 1:1 έως 1:8 µέρη µε νερό.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 3,5lt, 18lt, 
δεξαµενή 1.000lt

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
πρόσµικτα ενίσχυσης κονιαµάτων (οικοδοµικές 
ρητίνες κ.ά) στο κανάλι µας στο YouTube.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ:
• Σε επισκευές μπετόν. 
• Σε λάσπη κτισίματος. 
• Σε ‘πεταχτό’ σοβά και σοβά βασικής στρώσης. 
• Σε νέους σοβάδες ή σε παλαιούς προς επισκευή.
• Σε τσιμεντοκονίες δαπέδων. 
• Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης. 
• Σε αρμόστοκους & κόλλες πλακιδίων και μαρ-
μάρων. 
• Σε επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ Ή ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ:
Για επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων και σαθρών  
επιφανειών από σοβά, μπετόν ή ελαφροβαρών 
επιστρώσεων (γεμισμάτων).

DUROPAINT-PU Υβριδικό, Ακρυλικό -  
Πολυουρεθανικό χρώµα
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 3lt, 10lt

Είναι ιδανικό για κάθε εξωτερική ή εσωτερική 
επιφάνεια από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, 
γυψοσανίδα, σε επιφάνειες που υπόκεινται σε 
συχνό καθαρισμό, καθώς έχει υψηλή αντοχή στο 
πλύσιμο (δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυλικά 
χρώματα), χωρίς να γαλακτωματοποιείται.

DUROPOXY

Εποξειδικός αρµόστοκος &  
κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών
Κατανάλωση: 
•Για συγκόλληση: περίπου 1,75kg/m2/mm. 
•�Για αρµολόγηση: 0,2-3,0kg/m2, ανάλογα 
µε το πλάτος, το βάθος του αρµού και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

Συσκευασία: ∆οχείο 1kg (Α: 950gr, Β: 50gr), 
5kg (Α: 4.750gr, B: 250gr)

∆ιατίθεται σε 38 ανεξίτηλες αποχρώσεις.

Είναι απαραίτητος σε χώρους, όπως βιομηχα-
νίες τροφίμων (κρεάτων, ψαριών, λαχανικών, 
φρούτων), σφαγεία, εργοστάσια κονσερβοποιίας, 
γαλακτοκομικών προϊόντων, οινοποιεία, χημικά 
εργαστήρια, φαρμακοβιομηχανίες, ιατρικά κέντρα, 
επαγγελματικές κουζίνες, πλυντήρια αυτοκινήτων, 
κοινόχρηστες τουαλέτες, κολυμβητήρια, πισίνες, 
χώρους ευεξίας κλπ. Είναι ιδανικός για χώρους 
υψηλής υγρασίας, όπως κουζίνες και μπάνια, 
αλλά και για την αποκατάσταση φθαρμένων και 
αποσαθρωμένων τσιμεντοειδών αρμόστοκων, 
ακόμη και σε μικρά πάχη εφαρμογής.

DUROSEAL 600

Πολυχρηστικό  
πιστόλι προώθησης

Ακρυλικοί, ελαστομερείς στόκοι, καθώς και 
πολυουρεθανικά σφραγιστικά σε συσκευασία 
αλουμινίου (σαλάμι) προωθούνται απαραιτήτως 
με το DUROSEAL 600. Οι αρμολογήσεις και οι 
σφραγίσεις των οικοδομικών αρμών διαστολής, 
των μεταλλικών αρμών, των κουφωμάτων 
αλουμινίου και ξύλου, αλλά και οι ανάγκες στις 
ναυπηγικές εφαρμογές γίνονται οικονομικότερα 
με το πολυχρηστικό αυτό εργαλείο.

https://www.durostick.gr/
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DUROSTOP

Βελτιωτική ακρυλική  
ρητίνη κονιαµάτων
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή. 
Από 1:1 έως 1:5 µέρη µε νερό.
Συσκευασία: ∆οχείο 5lt, 10lt, 20lt

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
πρόσµικτα ενίσχυσης κονιαµάτων (οικοδοµικές 
ρητίνες κ.ά) στο κανάλι µας στο YouTube.

Ε Α ΟΓΕΣ Σ ΟΣ Ο  
• Σε επισκευές μπετόν. • Σε λάσπη κτισίματος.  
• Σε νέους σοβάδες ή σε παλαιούς προς επισκευή. 
• Απαραίτητο συμπλήρωμα στον ‘πεταχτό’ σοβά. 
• Απαραίτητο συμπλήρωμα στον σοβά βασικής 
στρώσης. 
• Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης.
• Σε αρμόστοκους & κόλλες πλακιδίων και μαρ-
µάρων.
• Σε επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα.
Ε Α ΟΓ  Σ Ε Α Ο Ε Ο  Ε Α Ε Ο Ε Ο
Για επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων και σαθρών  
επιφανειών από σοβά, µπετόν ή ελαφροβαρών 
επιστρώσεων (γεµισµάτων).

DUROWOOD 

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.
Συσκευασία: ∆οχείο 200gr

Υδατοδιαλυτός, είναι κατάλληλος για στοκάρισµα 
και κάλυψη ατελειών σε καπλαµάδες, για σφράγιση 
κενών και ενώσεων σε µελαµίνες, ξύλινα πατώ-
µατα, λακαριστά, νοβοπάν, φορµάικα, MDF κ.ά. 
Ιδανικός για αποκατάσταση ζηµιών από σαράκι 
και για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, ξύλινες πόρτες 
και οροφές.

DUROWOOD 
DS POLYMER 

Eλαστοµερές σφραγιστικό  
& συγκολλητικό  
για ξύλινες επιφάνειες
Κατανάλωση: Eνδεικτικά µία φύσιγγα 
340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα µέτρα αρµού 
διαστάσεων 6χ6mm.
Συσκευασία: Φύσιγγα 261ml (340gr)

∆ιατίθεται σε 10 αποχρώσεις ξύλου.

Είναι κατάλληλο για στοκάρισµα ξύλινων σοβα-
τεπί και παρκέτων στα σηµεία συµβολής τους. 
∆ιασφαλίζει τη στεγανότητα των παρκέτων, αφού 
η υψηλή ελαστικότητά του τα διαφυλάσσει από 
τις τάσεις εφελκυσµού που δηµιουργούνται. 
Σφραγίζει ρωγµές µεταξύ των αρµών των ξύλι-
νων επιφανειών (παρκέτων, οροφών κ.ά) που 
δηµιουργούνται µε την πάροδο του χρόνου, 
καθώς και τους αρµούς που προκύπτουν κατά 
την τοποθέτησή τους µε ανόµοια υλικά, όπως 
µάρµαρα, πέτρες, κεραµικά πλακίδια κλπ. Ιδανικό 
για την τοποθέτηση ξύλινων αρµοκάλυπτρων, 
περιµετρικά πορτών, παραθύρων και οροφών, 
αποφεύγοντας το κάρφωµα. Σφραγίζει και 
στεγανοποιεί περιµετρικά σε κάσες από ξύλο  
ή αλουµίνιο βαµµένες σε αποχρώσεις ξύλου κ.ά.

DUROXYL Έγχρωµο βερνίκι εµποτισµού 
ξύλου διαλύτου
Απόδοση: Περίπου 8-10m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα 
του ξύλου. 
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

∆ιατίθεται σε 11 αποχρώσεις ξύλου.

Εφαρµόζεται σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές, 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπου 
απαιτείται µόνιµη προστασία από την ηλιοφάνεια 
και αδιαβροχοποίηση, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, 
έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια 
κεραµοσκεπών, κάγκελα µπαλκονιών και ταρατσών 
κλπ. Ιδανικό για φρεσκάρισµα και συντήρηση.
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DUROXYL AQUA
Έγχρωµο βερνίκι εµποτισµού 
ξύλου βάσεως νερού
Απόδοση: Περίπου 14-18m2/lt ανα στρώση, 
ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα 
του ξύλου.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

∆ιατίθεται σε διάφανη και 11 αποχρώσεις 
ξύλου.

Εφαρµόζεται σε κάθε ξυλοκατασκευή, σε εσωτε-
ρικές και εξωτερικές επιφάνειες όπου απαιτείται 
µόνιµη προστασία από την ηλιοφάνεια και 
αδιαβροχοποίηση, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, 
έπιπλα, φράχτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια 
κεραµοσκεπών, κάγκελα µπαλκονιών και ταρα-
τσών κλπ. Άο σµο, ιδανικό για φρεσκάρισµα και 
συντήρηση, ακόµη και σε κλειστούς χώρους που 
δεν αερίζονται επαρκώς.

DUROXYL Αqua 
TOTAL 

WOOD PROTECTION ∆ιάφανο συντηρητικό 
εµποτισµού ξύλου  
βάσεως νερού
Απόδοση: Περίπου 5-8m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε το είδος, την απορροφητικότητα 
του ξύλου και τον βαθµό προστασίας που 
θέλουµε να προσδώσουµε.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

Εφαρµόζεται ως αστάρι (πρόληψης και θερα-
πείας από ξυλοφάγα έντοµα, µύκητες, µούχλα, 
µπλε κηλίδες και σήψη) κάθε ξυλοκατασκευής, 
προκειµένου να υποδεχθεί κάθε είδους βερνίκι, 
έγχρωµο ή άχρωµο. Άοσµο, ιδανικό για εφαρµογή 
σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

DUROXYL Wood 
Protection/ 
Conditioner 

∆ιάφανο συντηρητικό 
εµποτισµού ξύλου διαλύτου 
Απόδοση: Περίπου 5-8m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε το είδος, την απορ ροφητικότητα 
του ξύλου και τον βαθµό προστασίας που 
θέλουµε να προσδώσουµε.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt, 15lt

Εφαρµόζεται ως αστάρι (πρόληψης και θερα-
πείας από ξυλοφάγα έντοµα, µύκητες, µούχλα, 
µπλε κηλίδες και σήψη) κάθε ξυλοκατασκευής, 
προκειµένου να υποδεχθεί κάθε είδους βερνίκι, 
έγχρωµο ή άχρωµο.

DUROXYL Wood 
Protection/ 

Conditioner (120ml)
Παρασιτοκτόνο - εξολοθρεύει 
το σαράκι του ξύλου
Κατανάλωση: Κάθε φιαλίδιο των 120ml 
µπορεί να θεραπεύσει 1-2m2 ξύλινης 
επιφάνειας, ανάλογα µε το είδος και την 
απορροφητικότητα του ξύλου.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 120ml

Αποτελεσµατικό παρασιτοκτόνο χαµηλής οσµής 
και άµεσης δράσης. 
Θεραπεύει αποτελεσµατικά ξύλινα κουφώµατα, 
πόρτες, πατώµατα, έπιπλα, πέργκολες και κάθε 
άλλη ξύλινη κατασκευή που έχει προσβληθεί 
από σαράκι. Μετά από 24 ώρες, σφραγίστε την 
οπή µε ακρυλικό ξυλόστοκο νερού DUROWOOD. 

https://www.durostick.gr/
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ELASTIC

Εύκαµπτη κόλλα για κάθε τύπο 
πλακιδίων και γρανιτών
Κατανάλωση: 3-5kg/m2, ανάλογα µε  
το µέγεθος τoυ δοντιού της σπάτουλας,  
την οµαλότητα της επιφάνειας  
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων 
όλων των τύπων και διαστάσεων, ακόµη 
και µε µηδαµινή απορροφητικότητα, σε σταθερά 
υποστρώµατα, όπως: στεγανοποιηµένες επιφάνειες, 
σοβά, µπετόν, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
βεράντες, ταράτσες, χώρους µε συνεχή παρουσία 
υγρασίας (σιντριβάνια, πισίνες, κολυµβητήρια, 
µπάνια, ντουζιέρες), χώρους βαριάς κυκλοφορίας 
κ.ά. Συγκολλά πλάκες από φελλό και διογκωµένη 
πολυστερίνη. Ιδανική για αναπαλαιώσεις πλακι-
δίων, µωσαϊκών, µαρµάρων κ.ά. Εφαρµόζεται σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των 
πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων,γί νεται µε τη 
µέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωµα, 
αλλά και στο πλακίδιο).  

EPOXY PUTTY

Επισκευαστικός, εποξειδικός 
στόκος 2 συστατικών
Κατανάλωση: 
Ως προεπαλειφόµενο  
για QUARTZ DECO: 0,6-0,8kg/m2.
Ως επισκευαστικός στόκος:
1,5-1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: ∆οχείο σετ των 2,5kg 
(A: 1250gr, B: 1250gr), 10kg (A: 5kg, B: 5kg)

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρετική εργασιµότητα 
και θιξοτροπία, καλύπτει πλήθος εφαρµογών 
επισκευής, σφράγισης και εξοµάλυνσης, σε επιφά-
νειες από µπετόν, τσιµεντοκονία, τσιµεντοσανίδα 
κ.ά.  Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση 
φθορών (σφράγιση, στακάρισµα), αλλά και για 
την εξοµάλυνση επιφανειών πριν την εφαρµογή 
συστήµατος βαφής πολυουρίας δαπέδων POLYUREA 
FLOOR COATING και εποξειδικών συστηµάτων 
βαφής DUROEPOXY και DUROEPOXY FLOOR SF σε 
δάπεδα, βιοµηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, 
σιντριβάνια και στέρνες.
Χρησιµοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, 
για την αύξηση της πρόσφυσης και τη σταθε-
ροποίηση του µείγµατος χαλαζιακών αδρανών 
QUARTZ DECO (κοκκοµετρίας 0,7-8mm) µε την 
εποξειδική ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY όταν 
αυτά εφαρµόζονται σε τοίχους ή σκαλοπάτια. 
Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρµογή 
κοκκοµετριών άνω των 2mm.

Επισκευαστικός, εποξειδικός 
στόκος 2 συστατικών
Κατανάλωση:
Ως προεπαλειφόµενο 
για QUARTZ DECO:
Ως επισκευαστικός στόκος:
1,5-1,8kg/m
Συσκευασία:
(A:

EPS 80, EPS 100,  
EPS 150

∆ιογκωµένη Πολυστερίνη
∆ιάσταση: 100x50cm
Πάχη: 2-10cm

Θερµοµονωτικό υλικό από διογκωµένη πολυ-
στερίνη για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές 
κτιριακές εφαρµογές του συστήµατος Thermoseal 
(καλύπτονται οι απαιτήσεις για εφαρµογή σε Σύ-
στηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης ETICS).
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Neopor EPS 80, 
Neopor EPS 100

(EPS Graphite Gray) 
Γραφιτούχα διογκωµένη 
πολυστερίνη
∆ιάσταση: 100x50cm
Πάχη: 2-10cm

Θερµοµονωτικό υλικό υψηλής θερµικής αντίστασης 
που παράγεται από διογκωµένη πολυστερίνη µε 
προσθήκη γραφίτη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες για κτι-
ριακές εφαρµογές του συστήµατος Thermoseal. 
Πλεονεκτεί έναντι των συµβατικών EPS, καθώς 
είναι υδαταπωθητικό µε χαµηλή απορρόφηση 
υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως 
γιατί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας 
µέχρι και 20% καλύτερη θερµοµονωτική απόδοση.

XPS ETICS EMB

Εξηλασµένη πολυστερίνη
∆ιάσταση: 125x60cm
Πάχη: 2-10cm

Εξηλασµένη πολυστερίνη που χρησιµοποιείται 
για την εφαρµογή εξωτερικής µόνωσης του συ-
στήµατος Thermoseal (ETICS), όπως επίσης και 
για µόνωση κεκλιµένων οροφών και στοιχείων 
σκυροδέµατος. ∆ιατίθεται χωρίς επιδερµίδα, 
αλλά µε ανάγλυφη (embossed) ροµβοειδώς 
διαµορφωµένη τελική επιφάνεια, υψηλότερης 
πρόσφυσης και χαµηλότερης αντίστασης στη 
διάχυση υδρατµών.

XPS R&F  
(ROOF & FLOOR)

Εξηλασµένη πολυστερίνη
∆ιάσταση: 125x60cm
Πάχη: 2-10cm

Εξηλασµένη πολυστερίνη που χρησιµοποιείται 
σε εφαρµογές µόνωσης οροφών δωµάτων και 
δαπέδων µε λεία επιφάνεια (επιδερµίδα εξέλασης).

EXTRA
Πλαστικό χρώµα  
υψηλής αντοχής
Απόδοση: Περίπου 11-13m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 3lt, 10lt

Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσµηση 
νέων ή ήδη βαµµένων επιφανειών από σοβά, 
µπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές 
επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε 
 ευρεία χρήση και µεγάλη καταπόνηση, π.χ. 
νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, γυµναστήρια, σχολεία, 
παιδικά δωµάτια κ.ά.

EXTRA POWER 

100% Bινακρυλική,  
εύκαµπτη κόλλα πλακιδίων
Κατανάλωση: 3-5kg/m2, ανάλογα µε  
το µέγεθος τoυ δοντιού της σπάτουλας,  
την οµαλότητα της επιφάνειας 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων 
όλων των τύπων, µικρών και µεγάλων διαστάσε-
ων, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, cotto, klinker, 
porcellanato, porcellanato smaltato και διακοσµη-
τικών τούβλων. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους σε υποστρώµατα µε αυξη-
µένες απαιτήσεις πρόσφυσης, ευκαµψίας, αντοχής 
στην υγρασία, τον παγετό, τις συστολοδιαστολές, 
τις θερµοκρασιακές µεταβολές. Ενδείκνυται για 
συγκόλληση πλακιδίου σε πλακίδιο, αλλά και για 
ενδοδαπέδια θέρµανση, βεράντες, ταράτσες, πισίνες, 
όψεις κτιρίων, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά.   

https://www.durostick.gr/
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EXTRA POWER GEL
Εύκαµπτη, θιξοτροπική κόλλα  
πλακιδίων και φυσικών λίθων
Κατανάλωση: 3-5kg/m2, ανάλογα µε  
το µέγεθος τoυ δοντιού της σπάτουλας,  
την οµαλότητα της επιφάνειας 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Είναι κατάλληλη για κάθε τύπο πλακιδίων, από 
ψηφίδα έως και πλακίδια πολύ µεγάλων διαστά-
σεων, αλλά και φυσικών λίθων. Εφαρµόζεται σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

 διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των 
πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων,γίνεται µε τη 
µέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπό στρωµα, 
αλλά και στο πλακίδιο).

FIREPROOF

Πυράντοχο σφραγιστικό  
έως +1.200°C
Κατανάλωση: 
Αρµοί:  5x5mm ~~   12m/φύσιγγα  

10x10mm ~~   4m/φύσιγγα.
Συσκευασία: Φύσιγγα 280ml

Είναι ιδανικό για τη σφράγιση, χωρίς αστάρωµα, 
αποκολληµένων και αποσαθρωµένων αρµών 
σε τζάκια, φούρνους, µπάρµπεκιου, καµινάδες, 
σωληνώσεις ατµού, βιοµηχανικούς κλιβάνους, 
καθώς και σε ξυλόσοµπες.

GOLD

Εύκαµπτη κόλλα πλακιδίων 
υψηλών αντοχών 
Κατανάλωση: 3-5kg/m2, ανάλογα µε το 
µέγεθος τoυ δοντιού της σπάτουλας, την 
οµαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις 
των πλακιδίων.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων 
χαµηλής και µη απορροφητικότητας, όπως γρα-
νιτών, υαλοψηφίδων, , , , 

  και διακοσμητικών τούβλων, 
µικρών ή µεγάλων διαστάσεων. Ιδανική για κάθε 
είδους σταθερό υπόστρωµα, όπως τσιµεντοκονίες 
δαπέδων, επαλειφόµενα τσιµεντοειδή υποστρώ-
µατα, προκατασκευασµένα τοιχία από µπετόν, 
παλαιά πλακίδια, µωσαϊκό και µαρµαροσοβάδες. 
Ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρµανση, χώρους 
βαριάς κυκλοφορίας, µπάνια, ντουζιέρες, βεράντες, 
ταράτσες, πισίνες κ.ά.

GRANULAR Ρητινούχος τσιµεντόστοκος  
(για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους 
στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τους 
στόκους σπατουλαρίσµατος στο κανάλι µας  
στο YouTube.

Ενδείκνυται για στοκάρισµα σοβατισµένων επιφα-
νειών, εµφανούς σκυροδέµατος ή ποροµπετόν, 
καλύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαµ-
µένους ή µη τοίχους και ταβάνια.  

ε μία έως δύο επιστρώσεις 0  δημιουρ-
γείται µία λεία επιφάνεια, έτοιµη για αστάρωµα 
και βάψιµο.

GRANULAR ULTRA Ρητινούχος, ινοπλισµένος 
τσιµεντόστοκος εξοµάλυνσης  
(για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση)
Κατανάλωση: 
Περίπου 1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 20kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τους 
στόκους σπατουλαρίσµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Ενδείκνυται για σπατουλάρισµα σοβατισµένων 
ή µη επιφανειών, όπως εµφανές σκυρόδεµα ή 
ποροµπετόν, καλύπτοντας κάθε επιφανειακή 
ατέλεια σε βαµµένους ή µη τοίχους και ταβάνια. 
Εξοµαλύνει, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο, 
τοιχοποιίες που έχουν περαστεί µε RELIEF ή Μυ-
κονιάτικη τεχνοτροπία σοβά. 

ε μία έως δύο επιστρώσεις  δημιουρ-
γείται µία λεία επιφάνεια, έτοιµη για αστάρωµα 
και βάψιµο.
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HYDROSTOP 
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Eύκαµπτο, λευκό, τσιµεντοειδές 
στεγανωτικό για ταράτσες  
και κάθετες επιφάνειες
Κατανάλωση:  
1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: ∆οχείο 16kg  
(2x5,6kg κονίαµα+1x4,8kg ρητίνη)

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών µε τσιµεντοειδή 
υλικά στο κανάλι µας στο YouTube.

Χρησιµοποιείται κυρίως για τη στεγάνωση ταρα-
τσών σε κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες. 
Χρησιµοποιείται και ως υπόστρωµα, ακόµη και σε 
ελαφρώς ρηγµατωµένες επιφάνειες που παρου-
σιάζουν τριχοειδείς ρωγµές και που πρόκειται να 
καλυφθούν µε πλακίδια. Στεγανοποιεί τοιχοποιίες 
από τσιµεντόλιθους, τούβλα, ποροµπετόν, σοβα-
τισµένες εξωτερικές επιφάνειες, ενώ είναι ιδανικό 
για την προστασία βορινών τοίχων.  Επίσης, είναι 
κατάλληλο και για την εξωτερική στεγανοποίηση 
υπογείων πριν από την επιχωµάτωσή τους αλλά και 
για την εσωτερική εκ των υστέρων στεγανοποίησή 
τους, αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που 
παρουσιάζεται υγρασία.

HYDROSTOP 
ACRYLIC PLASTER 

FINE

Ακρυλικός αδιάβροχος  
σοβάς τελικής στρώσης  
σε µορφή πάστας, λείος
Κατανάλωση: 
•H 	 	P 	F 	 , 	
1,8-2,0kg/m2/mm.
•H 	 	P 	F 	 , 	
2,0-2,3kg/m2/1,5mm.
Συσκευασία: ∆οχείο 25kg

∆ιατίθεται λευκός και σε 44 επιλεγµένες 
αποχρώσεις βάσει χρωµατολογίου.

Χρησιµοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί 
µαρµαροκονίας ή εσωτερικά ως διακοσµητικό επίχρι-
σµα.  ∆ουλεύεται µε το χέρι ή µε µηχανή εκτόξευσης. 
Εφαρµόζεται επάνω σε όλα τα οικοδοµικά υλικά 
σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεµα, 
γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, ποροµπετόν κλπ.   
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του E A  00  σε 
συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων, ως 
σοβάς τελικής στρώσης του συστήµατος.

HYDROSTOP FLOOR

Επιπεδωτικό ινοπλισµένο  
στεγανωτικό κονίαµα δαπέδων
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

Είναι απα ραίτητο για τη στεγάνωση του υποστρώ-
µατος πριν από την επένδυση πλα κιδίων, µαρµά-
ρων και πετρών. Εφαρµόζεται σε πισίνες, µπάνια, 
ντουζιέρες, µπαλκόνια, ταράτσες, ποροµπετόν κ.ά.
Στεγανοποιεί πλήρως όπου υπάρχουν ελαφρο-
βαρή γεµίσµατα, αφού προηγηθεί αστάρωµα µε 
A UA  ή D 0 αραιωμένο  με νερό.

HYDROSTOP 
PLASTER ELASTIC 

Εύκαµπτος, υδαταπωθητικός 
τσιµεντοειδής σοβάς 
ΛΕΙΟΣ & ΓΡΑΦΙΑΤΟ

Κατανάλωση: 
ΛΕΙΟΣ  1,5kg/m2/mm πάχους επιχρίσµατος.
Γ Α ΙΑΤΟ  2,0kg/m2/mm πάχους 
επιχρίσµατος.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

Εφαρµόζεται ως σοβάς τελικής στρώσης σε 
συνδυασµό µε την ULTRACOLL THERMO σε συ-
στήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης όπως είναι 
και το THERMOSEAL της DUROSTICK. 
Εφαρµόζεται και σε προετοιµασµένες µε σοβά 
βασικής στρώσης τοιχοποιίες από σκυρόδεµα, 
τούβλα, τσιµεντόλιθους, ποροµπετόν, τσιµεντο-
σανίδες και γυψοσανίδες, καθώς επίσης και σε 
τοιχοποιία από ξύλο ή λαµαρίνα αφού προηγηθεί 
προετοιµασία τους µε το χαλαζιακό αστάρι DS-

60 UAR  R ER ή DS  της DUROS .

https://www.durostick.gr/
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HYDROSTOP-PU Πολυουρεθανικό  
στεγανωτικό ταρατσών
Κατανάλωση:�•� � � �
έως 1,2lt/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα µε το 
υπόστρωµα. 
•� � � 2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα 
µε το υπόστρωµα (µακροχρόνια προστασία).

Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 3lt, 10lt, 15lt

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση ταρατσών στο κανάλι µας  
στο YouTube.

Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, 
στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, τσιµε-
ντοσανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά 
αγκυρωµένων ασφαλτόπανων.
∆εν χρειάζεται ενίσχυση µε πολυεστερικό οπλισµό.

HYDROSTOP ROOF

Εύκαµπτο, λευκό,  
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
ταρατσών ενός συστατικού 
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 11kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών µε τσιµεντοειδή 
υλικά στο κανάλι µας στο YouTube.

Χρησιµοποιείται κυρίως για τη στεγάνωση ταρα-
τσών, σε κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες, 
διασφαλίζοντας προστασία και αντοχή στον 
χρόνο. Επίσης, στεγανοποιεί υπόγεια πριν από 
την επιχωµάτωσή τους, αλλά και εκ των υστέρων 
(εσωτερικά), αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το 
ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Ιδανικό για 
τη στεγάνωση επιφανειών που παρουσιάζουν 
ή είναι πιθανό να παρουσιάσουν τριχοειδείς 
ρωγµές από συστολοδιαστολές και δονήσεις, 
όπως µπαλκόνια, υπέργειες δεξαµενές, πισίνες κ.ά. 
Συνιστάται και για τη στεγανοποίηση επιφανειών 
πριν την επικόλληση πλακιδίων.

HYDROSTOP 
SILICONE PLASTER 

Σιλικονούχος αδιάβροχος  
σοβάς τελικής στρώσης  
σε µορφή πάστας
Κατανάλωση: 
•H 	S 	P 	F 	 ,  
1,8-2,0kg/m2/mm. 
•H 	S 	P 	F 	 , 	
2,0-2,3kg/m2/1,5mm. 
•H 	S 	P 	 	
2, 	2,8-3,2kg/m2/2,5mm.
Συσκευασία: ∆οχείο 25kg

∆ιατίθεται λευκός και σε 44 επιλεγµένες 
αποχρώσεις βάσει χρωµατολογίου.

Χρησιµοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί 
µαρµαροκονίας ή εσωτερικά ως διακοσµητικό 
επίχρισµα και δουλεύεται µε το χέρι ή µε µηχα-
νή εκτόξευσης. Εφαρµόζεται επάνω σε όλα τα 
οικοδοµικά υλικά σε τοίχους και οροφές, όπως 
σοβάς, σκυρόδεµα, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, 
ποροµπετόν κλπ. 
Συµµετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα 
εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων THERMOSEAL.

HYDROSTOP 
SILICONE PRIMER

Aστάρι πρόσφυσης  
παστωδών σοβάδων
Απόδοση: Περίπου 8-10m2/lt ανά στρώση,  
ανάλογα την απορροφητικότητα του 
υποστρώµατος.
Συσκευασία: ∆οχείο 5lt, 20lt

Σταθεροποιεί και µειώνει την απορροφητικότητα 
των επιφανειών µε αποτέλεσµα την άρρηκτη 
αγκύρωση των σιλικονούχων και ακρυλικών 
παστωδών σοβάδων. 
Είναι έτοιµο προς χρήση για κάθε πορώδη επι-
φάνεια από σκυρόδεµα, σοβά τελικής στρώσης, 
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα και συνδυάζεται µε 
τους σοβάδες HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER και 
HYDROSTOP SILICONE PLASTER.
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Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων6

HYDROSTOP WALL Υδρόφοβο πυριτικό διάλυµα
Κατανάλωση: 
•�Ως	εμποτισμός	επιφανειών  250-350gr/m2 
ανά στρώση. 
•�Με	τη	μέθοδο	των	διατρημάτων  
18-20kg/m2 εγκάρσιας τοµής τοιχοποιίας. 
Ανάλογα µε την απορροφητικότητα του τοίχου.
Συσκευασία: Μπουκάλι 1kg µε 
ενσωµατωµένο ρουξούνι. 
∆οχείο 5kg, 25kg

Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία υδρόφοβου 
οριζόντιου φράγµατος έναντι της ανερχόµενης 
υγρασίας, σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από 
σκυρόδεµα, µε τη µέθοδο των διατρηµάτων. 
Εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις υγρασίας της 
τοιχοποιίας µε τη µέθοδο του εµποτισµού.

HYDROSTOP 
WATERTANK

Εύκαµπτο, γκρι, επαλειφόµενο 
στεγανωτικό κονίαµα  
2 συστατικών για ειδικές  
εφαρµογές & απαιτητικές 
στεγανώσεις. Ιδανικό και για 
δεξαµενές πόσιµου νερού.
Κατανάλωση: 
1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.
•Υγρασία  2,6kg/m2 (2 επιστρώσεις)
•Νερό	υπό	πίεση  5,0kg/m2 (4 επιστρώσεις)
•Ταρατσόκηπος  5,0kg/m2 (4 επιστρώσεις).
Συσκευασία: ∆οχείο 14kg  
(2x5kg κονίαµα + 4lt ρητίνη).
Σετ 35kg (25kg κονίαµα + 10lt ρητίνη)

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών µε τσιµεντοειδή 
υλικά στο κανάλι µας στο YouTube.

Οι εφαρµογές του δεν περιορίζονται στις δεξαµενές 
πόσι µου ύδατος. Εφαρµόζεται και: 
•για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, 
τούβλο, σοβά, τσιµεντοκονία, πέτρα κ.ά., 
•σε επιφάνειες με υψηλές προδιαγραφές υδαταπωθητι
κότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, θεµέλια, 
τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε κατασκευές που 
δέχονται υψη λές (θετικές & αρνητικές) υδροστατικές 
πιέσεις, όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις εργασίες 
επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά), •σε 
επικλινείς σκεπές από σκυ ρόδεµα πριν από την 
επένδυσή τους με κεραμίδια, •σε γέ φυρες, πισίνες, 
κολυμβητήρια κ.ά.,•για τη στεγανοποίηση ταρα-
τσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς µονώσεις 
σε συ στήµατα θερµοστεγάνωσης και γενικά για 
κάθε ορυκτή επι φάνεια που εκτίθεται σε µερική 
ή συνεχή υγρασία, • για στεγάνωση χώρων στα 
οποία γίνονται φυτεύσεις, όπως σε ζαρντινιέρες, 
κηπάρια ταρατσών κ.ά.
Αποτελεί ιδανικό υλικό και για ανεστραµµένη 
µόνωση τα ράτσας, πριν την τοποθέτηση θερµο-
µονωτικών υλικών. Απαραίτητο και ως στοιχείο της 
περιµετρικής θερµοµό νωσης σε επίπεδο εδάφους 
(ζώνη στεγάνωσης) όταν η θερµοµόνωση µε το 
σύστηµα THERMOSEAL αφορά σε τοι χοποιία που 
εφάπτεται στο έδαφος. 

HYDROSTOP 
WATERTANK 
(P )

LUSSO D’ ORO

∆ιακοσµητική  
πούδρα τεχνοτροπίας
Κατανάλωση: 
•�Για	επίπαση  Ανάλογα µε τις αισθητικές 
απαιτήσεις της εφαρµογής.

•�Ως	πρόσθετο  Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml 
βερνικιού DECOLUX καλύπτουν 5-7m2/
στρώση, στις κατάλληλα προετοιµασµένες 
επιφάνειες, ανάλογα µε την απορροφητικότητά 
τους.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 70ml

∆ιακοσµητικά, υπέρλεπτα, µεταλλικά πιγµέντα που 
χρησιµοποιούνται ως πρόσθετα ανάµειξης µε το 
διακοσµητικό ακρυλικό, διάφανο βερνίκι, βάσης 
διαλύτου, DE OLU , αποδίδοντας αποχρώσεις 
σε χρυσό, ασήµι και χαλκό. Σε συνδυασµό µε το 
LUSSO D’ORO ASE D  OLOR  σαν βάση σε γύψινα, 
τσιµεντένια ή κεραµικά (αγάλµατα, γλάστρες κ.ά.) 
δηµιουργούν πατίνες µε αντικέ όψη.  
Εφαρµόζεται και µε επίπαση του υλικού σε νωπή 
τσιµεντοειδή επιφάνεια, στην οποία αποδίδει 
µοναδικό χαρακτήρα ιδιαίτερης αισθητικής.   
Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικούς χώρους, 
σε τοίχους και δάπεδα.

https://www.durostick.gr/


Προϊόντα της DUROSTICK
ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων

LUSSO D’ ORO 
BASE DI COLORI

Υδατοδιαλυτό  
υπόστρωµα πατίνας 
Κατανάλωση: 1kg/6-8m2 ανά στρώση,  
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείο 1kg

∆ιατίθεται σε µαύρο και καφέ.

Εφαρµόζεται ως βάση για τη δηµιουργία πατίνας 
με το σύστημα τεχνοτροπίας DE OLU  με χρω-
στικές LUSSO D’ORO.  Εφαρμόζεται σε βαμμένα 
ή άβαφα ξύλινα ή µεταλλικά έπιπλα, κάδρα, 
τοιχοποιίες από γυψοσανίδα ή τσιµεντοσανίδα, 
διακοσµητικά εσωτερικών χώρων από γύψο, ρο-
ζέτες και διακοσµητικές κορνίζες από διογκωµένη 
πολυστερίνη, κεραµικά ή τσιµεντένια αγάλµατα, 
γυάλινα µπουκάλια, κεραµικές γλάστρες κ.ά.

MARINER 
Γυαλιστερό βερνίκι  
θαλάσσης διαλύτου
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

Είναι ιδανικό για ξύλινα µέρη σκαφών αναψυχής 
αλλά και για πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, 
κουπαστές και κάθε ξύλινη επιφάνεια που είναι 
εκτεθειµένη σε ήλιο, χιόνι και γενικά σε δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες.

MARINER AQUA
Γυαλιστερό υδατοδιαλυτό 
βερνίκι ξύλου βάσεως νερού
Απόδοση: Περίπου 7-12m2/lt ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

Εφαρµόζεται σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές όπου 
απαιτείται µόνιµη προστασία από την υγρασία και 
την έντονη ηλιοφάνεια, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, 
φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε µπαλκόνια και 
ταράτσες, υπόστεγα, έπιπλα κλπ. Ιδανικό για ξύλινα 
µέρη σκαφών αναψυχής.  
Άοσµο, ιδανικό για εφαρµογή σε κλειστούς χώρους 
που δεν αερίζονται επαρκώς. 

MATIZ Stucco 
Decorativo

Στόκος τεχνοτροπίας  
σε µορφή πούδρας
Κατανάλωση:  
Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 10kg

Είναι κατάλληλο για τη δηµιουργία τεχνοτροπιών 
σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια. οίχοι 
και ταβάνια από σοβά, µπετόν, γυψοσανί δες, 
τσιµεντοσανίδες, ποροµπετόν, αλλά και ξύλινες 
επιφά νειες, είναι ιδανικά υποστρώµατα για να 
διακοσµηθούν µε MATIZ Stucco Decorativo. 
Προσφύεται ισχυρά σε κατάλληλα προετοιµασµένες 
επι φάνειες, δουλεύεται µε χαρακτηριστική ευκολία 
και µπο ρεί να εφαρµοστεί σε ήδη βαµµένες ή και 
άβαφες επιφά νειες.

MEGAFIX

Εύκαµπτo κονίαµα πολλαπλών 
χρήσεων για επισκευή  
& στεγανοποίηση τοιχοποιίας 
Κατανάλωση:  
1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 5kg, 25kg

Εύκαµπτο, πολυµερικό, ινοπλισµένο, πυριτικό 
κονίαµα ενός συστατικού. 
Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για 
πλήρη απο κατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχοποιίας. 

 ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή 
ακόµη και σε βαµµένες επιφάνειες από σοβά και 
µπετόν, εφόσον το χρώµα είναι καλά αγκυρωµένο. 
Σε εξωτερικές τοιχοποιίες, παλιές, αποσαθρωµέ-
νες και ρηγµατωµένες, αφού αποµακρυνθούν 
τα σαθρά σημεία, το E A  δημιουργεί έναν 
ισχυρό, υδα ταπωθητικό µανδύα προστασίας που 
δεν επηρεάζεται από την υγρασία.
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MS-POLYMER 
POWER GLUE

Πανίσχυρο ελαστικό  
συγκολλητικό άµεσης  
συγκράτησης, χωρίς διαλύτες
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.
Συσκευασία: Σωληνάριο 80ml, φύσιγγα 290ml 

Πανίσχυρο συγκολλητικό τεχνολογίας MS-
POLYMER. Αντικαθιστά σε πολλές εφαρµογές 
βίδες και καρφιά. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ακόµη 
και χωρίς αστάρι, σε πορώδεις και µη επιφάνειες, 
σε όµοια και ανόµοια υλικά. Είναι ιδανικό για 
άρρηκτες συγκολλήσεις µε εξαιρετική αρχική 
συγκράτηση σε οικοδοµικές, βιοµηχανικές και 
ναυπηγικές κατασκευές. Απαραίτητο εργαλείο 
για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς και 
άλλες ειδικότητες τεχνιτών, αλλά και για όσους 
ασχολούνται µε επισκευές και µερεµέτια στο 
σπίτι. Σφραγίζει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί 
ρωγµές ή αρµούς. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

ΝΑΝΟ	PROOF	
CERAMIC DS-270 Yδαταπωθητικό σοβά,  

µπετόν, πήλινων  
και πέτρινων επιφανειών
Κατανάλωση: 1lt/8-11m2, ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 3,5lt, 18lt

Προϊόν νανοµοριακής τεχνολογίας, υδατικής 
βάσης, άοσµο. ∆ιεισδύει και αδιαβροχοποιεί 
πορώδη υποστρώµατα, απορροφητικά τουβλάκια 
τύπου cotto, µπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, φυσικά 
πετρώµατα, καθώς και πήλινα και κεραµικά υλι-
κά και αντικείµενα. Αδιαβροχοποιεί πλήρως τα 
κεραµίδια και τα προστατεύει από ρηγµατώσεις 
που δηµιουργεί ο παγετός, από την εµφάνιση 
µαυρίλας, λειχήνων και πρασινάδας.

NANO PROOF 
MARMO DS-275 Yδαταπωθητικό  

& ελαιοαπωθητικό  
µαρµάρων και γρανιτών
Κατανάλωση: 1lt/12-18m2, ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 3,5lt, 18lt

Προϊόν νανοµοριακής τεχνολογίας, υδατικής  
βάσης, άοσµο. Προστατεύει διαχρονικά επιφάνειες 
µε ελάχιστη απορροφητικότητα, όπως είναι τα 
µάρµαρα και οι γρανίτες. Κατάλληλο για εφαρ-
µογή σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς ή 
και εξωτερικούς χώρους.

NANO PROOF 
WOOD DS-350 Yδαταπωθητικό - 

αδιαβροχοποιητικό  
ξύλινων επιφανειών
Κατανάλωση: 1lt/6-8m2, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 2,5lt

Προϊόν νανοµοριακής τεχνολογίας, υδατικής  
βάσης, άοσµο. Είναι κατάλληλο για την προστασία 
ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους. Εφαρµόζεται σε ξύλινες απορροφητικές 
επιφάνειες, όπως είναι τα έπιπλα κήπου, ξύλινα 
υπόστεγα και φράχτες, καταστρώµατα σκαφών 
αναψυχής, αλλά και κάθε ξύλινο αντικείµενο που 
πρέπει να προστατευθεί από τo νερό. 

https://www.durostick.gr/
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PERLAFIX

Ινοπλισµένο πολυµερικό 
κονίαµα τοποθέτησης 
κορφιάδων
Κατανάλωση: Περίπου 14kg/m2/cm πάχους 
στρώσης.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

∆ιατίθεται σε κεραµιδί ανοιχτό.

Είναι κατάλληλο για την άρρηκτη συγκόλληση 
κορφιάδων, ακροκεράµων, καθώς και για τη 
σφράγιση φωλιών στις απολήξεις περιµετρικά 
των κεραµιδιών. Αποτελεί ιδανική επιλογή και 
σε περίπτωση αποκόλλησης κεραµιδιών µετά 
από έντονα καιρικά φαινόµενα.
Συνι στάται η χρήση του επαλειφόµενου στεγανωτι-
κού κονιάματος D  ή του DURO LE  O DER 
κεραµιδί χρώµατος, για τη διασφάλιση πρόσθετης 
στεγανοποίησης του εµφανούς κονιάµατος (τουλά-
χιστον  ώρες από την εφαρμογή του ERLA ).

POLYUREA FLOOR 
COATING Πολυασπαρτική βαφή  

δαπέδων 2 συστατικών  
µε βάση την πολυουρία
Κατανάλωση: 170gr/m2/στρώση, στις 
κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείο 5kg (A: 4kg, B: 1kg),
10kg (A: 8kg, B: 2kg)

∆ιατίθεται σε λευκό και 8 RAL αποχρώσεις, 
βάσει χρωµατολογίου. Αλλές αποχρώσεις RAL 
διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Είναι ιδανικό για την προστασία, βαφή και διακό-
σµηση νέων επιφανειών από σκυρόδεµα ή ήδη 
βαµµένων µε εποξειδικά ή άλλα συστήµατα βαφής, 
αρκεί να είναι καλά αγκυρωµένα. Εφαρµόζεται 
και σε κάθετες, άβαφες  επιφάνειες. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για επαγγελµατικούς χώρους συχνής 
χρήσης, γκαράζ αυτοκινήτων, συνεργεία, αποθήκες 

 και γενικά χώρους βαριάς κυκλοφορίας, 
όπου οι ισχυρές µηχανικές αντοχές είναι ζητούµενο. 

POWDER COAT

Καλυπτικός στόκος 
σπατουλαρίσµατος  
(για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)
Κατανάλωση:  
1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τους 
στόκους σπατουλαρίσµατος στο κανάλι µας  
στο YouTube.

 μεγάλη του καλυπτικότητα (κάλυψη ατελειών 
στρώση) παρέχει ολοκληρωμένη λύση 

για την προετοιµασία τοιχίων και ταβανιών από 
µαρµαροσοβά, εµφανές µπετόν, στοιχεία πορο-
µπετόν, καθώς και γυψοσανίδες. 

 οικονομία που επιτυγχάνεται, λόγω μείωσης των 
πολλών επιστρώσεων µε υπέρλεπτους στόκους, 
το καθιστά απαραίτητο υλικό, έτοιµο να ασταρωθεί 
και να βαφτεί. Aτέλειες σοβατίσµατος, οι οποίες 
είναι ιδιαίτερα εµφανείς σε επιφάνειες βαµµένες 
µε σκούρα χρώµατα, καλύπτονται µε µία µόνο 
επίστρωση. Όπου απαιτείται αισθητικά βελούδινη 
επιφάνεια, είναι δυνατή η επίστρωση επάνω στο 

O DER OA  μίας στρώσης S U O  της 
DUROSTICK. 

POWER THERMO

Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης 
χαµηλής διόγκωσης  
για θερµοµονωτικές πλάκες
Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER 
THERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 
10-13m2. Γεµίστε και τα κενά µεταξύ των 
θερµοµονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, 
για την αποφυγή δηµιουργίας θερµογεφυρών.
Συσκευασία: Φιάλη 830ml

Eίναι κατάλληλος για τη συγκόλληση θερµοµονω-
τικών πλακών E S και S επάνω σε οικοδομικές 
επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση 
σε τούβλο, ποροµπετόν, σκυρόδεµα, σοβά, τσι-
µεντοσανίδα, ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες. 
Είναι ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές όσο και 
για ανακαινίσεις προσόψεων. 
Συµµετέχει στο σύστηµα εξωτε ρι κής θερµοµό-
νωσης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK ως 
προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης.
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PRIMER-PU 

Αστάρι πολυουρεθανικού 
σφραγιστικού
Κατανάλωση: 15-20ml/τρέχον µέτρο,  
ανάλογα µε το πλάτος και το βάθος του αρµού.
Συσκευασία: ∆οχείο 250ml, 500ml

Είναι κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης 
κάθε τύπου πολυουρεθανικού σφραγιστικού που 
πρόκειται να εφαρµοστεί σε πορώδεις επιφάνειες. 
Eφαρµόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, σοβά, 
τούβλα, κεραµίδια, τσιµεντοσανίδες, µάρµαρα, 
ποροµπετόν κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρµούς 
διαστολής ταρατσών και στις κάσες πορτών και 
παραθύρων, καθώς και στη συµβολή οριζόντιων 
και κάθετων επιφανειών.

QUARTZ DECO

Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων 
κοκκοµετριών
Κατανάλωση: Ανάλογα µε το πάχος στρώσης 
του µείγµατος, την κοκκοµετρία και το σχήµα των 
χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO.
Για κοκκοµετρίες άνω των 2mm, η κατανάλωση 
του µείγµατος είναι 7-13kg/m2, ενώ για κάτω των 
2mm, η κατανάλωση του µείγµατος είναι 4-8kg/m2.
Συσκευασία: 

� � � �
� � �

∆ιατίθεται σε 11 µοναδικές αποχρώσεις.

Tα QUARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά αδρανή, 
σε διά φορες κοκκομετρίες (0,   ), απο-
χρώσεις και σχή µατα, για εφαρµογή σε πλήθος 
αρχιτεκτονικών και διακο σµητικών εφαρµογών 
σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.

ε την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,  
έως  με την εποξειδική ρητίνη UAR  DE O 
E O  εί ναι ιδανικά για τη δημιουργία αντιολισθη-
ρών χαλαζιακών δα πέδων υψηλής αισθητικής που 
αντέχουν στην τριβή και τη φθορά που προκαλείται 
από τη διέλευση πεζών και οχηµά των.
Με την ίδια ρητίνη, µπορούν να εφαρµοστούν 
και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγη-
θεί επάλειψη των επιφανειών µε τον εποξειδικό 
στόκο E O  U , ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες 
άνω των . 

ε την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,  
έως  με την υβριδική ρητίνη UAR  DE O 
HYBRID εί ναι ιδανικά για εσωτερικές και εξωτε-
ρικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δηµιουργία 
γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθη τικής και αντοχής. 

QUARTZ  
DECO EPOXY Εποξειδική συνδετική ρητίνη  

για χαλαζιακά δάπεδα
Αναλογία	ανάμειξης	 	κατανάλωση
Ανάλογα µε το πάχος στρώσης του µείγµατος, 
την κοκκοµετρία και το σχήµα των χαλαζιακών 
αδρανών QUARTZ DECO.

ΚΟΚΚΟΜΕΤ ΙΑ
QUARTZ DECO

ΑΝΑΛΟΓΙΑ	
ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΜΕ QUARTZ 
DECO EPOXY

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

� 12,5/100 4-8kg/m2

� 10/100 7-13kg/m2

Συσκευασία: ∆οχείο 2,5kg (A: 1.600gr, B: 900gr)

Υψηλής ποιότητας εποξειδική ρητίνη 2 συστατι-
κών, χωρίς διαλύτες. ειτουργεί ως πρόσμικτο 
συνδετικό υλικό µε τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ 
DECO. Μετά τη σκλήρυνσή του, δηµιουργεί µία 
συµπαγή µάζα µε ισχυρή πρόσφυση σε στα θερά 
υποστρώµατα.

α UAR  DE O με τη ρητίνη UAR  DE O 
E O  δύναται να εφαρμοστούν και σε τοίχους 
και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη 
των επιφανειών με τον εποξειδικό στόκο E O  

U , ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των .

https://www.durostick.gr/
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QUARTZ  
DECO HYBRID

Υβριδική συνδετική ρητίνη  
για τη δηµιουργία γρανιτοσοβά 
σε τοίχους και οροφές
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την κοκκοµετρία των 
χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO, σε κατάλ-
ληλα προετοιµασµένες επιφάνειες. Η κατανάλωση 
του µείγµατος κυµαίνεται από 3-5kg/m2.
Συσκευασία: ∆οχείο 6,6kg

Υψηλής ποιότητας, διάφανη, υδατοδιαλυτή υβρι-
δική (πολυ ουρεθανική - ακρυλική) ρητίνη ενός 
συστατικού. ειτουρ γεί ως πρόσμικτο συνδετικό 
υλικό µε τα χαλαζιακά αδρα νή QUARTZ DECO 
κοκκομετρίας κάτω των . ετά την ανάμειξή 
τους δηµιουργείται µία ευκολοδούλευτη, θιξοτρο-
πική πάστα µε ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά 
υποστρώµα τα. Εφαρµόζεται σε εσωτερικές και 
εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές για τη δηµιουργία 
γρανιτοσοβάδων υψηλής αι σθητικής και αντοχής 
στην υγρασία και την UV ακτινοβολία. Ιδανικό ως 
τελικό επίχρισµα σε συστήµατα θερµοπρόσοψης 
κτιρίων, αλλά και ως διακοσµητικό επίχρισµα σε 
περβάζια, κορνίζες παραθύρων κλπ. 

QUARTZ DECO 
VARNISH GEL

Πληρωτικό, διακοσµητικό  
και προστατευτικό χαλαζιακών 
αδρανών
Κατανάλωση:  
Για	κοκκομετρίες	 , 2 	 
Περίπου 425ml/m2.
Για	κοκκομετρίες	2   
Περίπου 850ml/m2.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml , 5lt

Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι 
διαλύτου, σε μορφή . ροστατεύει, τονίζει και 
αναδεικνύει τη φυσική οµορφιά των χαλαζιακών 
αδρανών QUARTZ DECO. Μετά την εφαρµογή 
του δηµιουργείται ένα ισχυρό φιλµ προστασίας, 
µε αντοχή στην UV ακτινοβολία, την υγρασία και 
τον παγετό. Μία µόνο εφαρµογή του αρκεί για να 
προστατευθεί η επιφάνεια των QUARTZ DECO από 
την απορρόφηση λεκέ δων και τη συσσώρευση 
ρύπων και βρωµιάς, µε αποτέλε σµα τον εύκολο 
καθαρισµό της.

RENOLIT

Αδιαβροχοποιητικό πετρών
Κατανάλωση: 150-300ml/m2, ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείο 1lt, 4lt, 15lt

Είναι κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση κάθε 
είδους επένδυσης φυσικών ή τεχνητών πετρών, 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, τοίχων 
και δαπέδων. Σε εξωτερικά πλακόστρωτα δά-
πεδα δίπλα σε κήπους, συνιστάται εµποτισµός 
(προληπτικά) για την προστασία της πέτρας και 
του βερνικιού από ανερχόµενη υγρασία και στη 
συνέχεια, επίστρωση βερνικιού τελικής στρώσης 
DUROSTICK D-12, VISTA ή DECOFIN POLYURETHANE.

ασποβροχή, ατμοσφαιρικοί ρύποι, νικοτίνη και 
καπνιά από τζάκι, καθαρίζονται εύκολα από τις 
επιφάνειες στις οποίες έχουν εφαρµοστεί δύο 
στρώσεις RENOLIT. 
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RESIN POWDER

Βελτιωτική πολυµερική  
ρητίνη σε µορφή πούδρας
Κατανάλωση: Ανάλογα την εφαρµογή  
και την επιθυµητή βελτίωση.
Συσκευασία: 
Πλαστικό δοχείο µε δοσοµετρητή που περιέχει:
12 σακουλάκια 1kg
Πλαστικό δοχείο µε δοσοµετρητή που περιέχει:
6 σακουλάκια 1kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
πρόσµικτα ενίσχυσης κονιαµάτων (οικοδοµικές 
ρητίνες κ.ά) στο κανάλι µας στο YouTube.

Ε Α ΟΓΕΣ Σ ΟΣ Ο
 • Στο τσιμέντο σε ποσότητα 00  έως 000  ανά 

 και στα τυποποιημένα έτοιμα κονιάματα σε 
ποσότητα 0  έως 000  ανά , ανάλογα 
µε την επιθυµητή βελτίωση. Επιπλέον, προστίθεται:   
• Σε επισκευές μπετόν. 
• Σε λάσπη κτισίματος. 
• Σε ‘πεταχτό’ σοβά και σοβά βασικής στρώσης. 
• Σε νέους σοβάδες ή σε παλαιούς προς επισκευή.
• Σε τσιμεντοκονίες δαπέδων. 
• Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης. 
• Σε αρμόστοκους & κόλλες πλακιδίων και μαρ
µάρων. 
• Σε επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά. 
• Στην πατητή τσιμεντοκονία DS 0 για εφαρμο-
γές σε λεπτές επιστρώσεις έως , καθώς και 
σε ανακαινίσεις σε παλαιά πλακίδια ή µωσαϊκά.

Ε Α ΟΓ  Σ Ε Α Ο Ε Ο  Ε Α Ε Ο Ε Ο
Για επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων και 
σαθρών επιφανειών από σοβά, µπετόν ή ελα-
φροβαρών επιστρώσεων (γεµισµάτων).  

ROMIX THERMO

Ινοπλισµένη κόλλα 
θερµοµονωτικών πλακών  
για τοίχους & ταράτσες
Κατανάλωση: 
Ως	κόλλα 	2,5-4kg/m2, ανάλογα  
µε τη σπάτουλα και το υπόστρωµα.
Ως	επικαλυπτική	στρώση 	1,5kg/m2/mm  
για την κάλυψη του υαλοπλέγµατος.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Κόλλα τσιµεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την 
επικόλληση θερµοµονωτικών πλακών από διο-
γκωµένη ή εξηλασµένη πολυστερίνη, σε κάθετες 
ή και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για εφαρµογή 
σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων, 
καθώς και για συστήµατα θερµοστεγάνωσης ταρα-
τσών.  κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
προτύπου E A  00  για συστήματα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης.

RUST FREE 

Αντισκωριακό και λιπαντικό
Συσκευασία: ∆οχείo 200ml, 400ml

Είναι κατάλληλο για άµεσο ξεµπλοκάρισµα 
από διάβρωση και σκουριά, επαναφέροντας σε 
λειτουργία βίδες µε παξιµάδια και µπουλόνια, 
συνδέσεις σωληνώσεων, κάθε τύπου µεταλλι-
κούς µηχανισµούς και εργαλεία. Αποµακρύνει 
την υγρασία και το νερό από τα ηλεκτρολογικά 
µέρη των µηχανών. Είναι απαραίτητο για το σπίτι, 
το αυτοκίνητο, τη µηχανή και το σκάφος.

https://www.durostick.gr/
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RUST FREE  
POWDER 

Αντιδιαβρωτική τσιµεντοειδής 
προστασία οπλισµού
Κατανάλωση: 
Ως	αντιδιαβρωτική	προστασία	οπλισμού 	
70-120gr/m οπλισµού
Ως	συνδετική	στρώση  2kg/m2

Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg

Είναι απαραίτητο για την προστασία του ακάλυπτου 
οπλισµού σκυροδέµατος που οφείλεται είτε σε 
ενανθράκωση είτε σε ατελείς χυτεύσεις και βλά-
βες από σεισµό. Επίσης, συνιστάται η εφαρµογή 
του  (προληπτικά) σε ιδιαίτερα λεπτές τοιχοποιίες 
από σκυρόδεµα, για την προστασία του σιδηρού 
οπλισµού σε περιβάλλον µόνιµης υγρασίας. Είναι 
κατάλληλο και ως γέφυρα πρόσφυσης µεταξύ 
παλαιού και νέου σκυροδέµατος.

RUST REMOVER

Αφαιρετικό  
σκουριάς µετάλλων
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.
Συσκευασία: ∆οχείo 500ml, 1lt, 5lt

Αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, 
λαµαρίνες αυτοκινήτων και πλοίων, καρότσες 
φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων. 
Καθαρίζει αποτελεσµατικά βιοµηχανικά και γεωρ-
γικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, 
ψαλίδια, βίδες, παξιµάδια και άλλα εργαλεία που 
έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. Καθαρίζει 
εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από 
πλακάκια, φυσικές πέτρες, καθώς και ακάλυπτους 
οπλισµούς σκυροδέµατος.

STUCCO VIVERE

∆ιακοσµητικός στόκος 
τεχνοτροπίας
Κατανάλωση: 1kg/2-3m2, στις κατάλληλα 
προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg

Εφαρµόζεται σε τοίχους και ταβάνια σπατουλαριστά, 
καθώς και σε ασταρωμένες με A UA  γυψοσανί-
δες, τσιµεντοσανίδες, σε ήδη βαµµένες επιφάνειες, 
αλλά και σε ξύλινες και µεταλλικές κατάλληλα 
προετοιµασµένες, όπως ξύλινες πόρτες, παλαιά 
έπιπλα κ.ά.  εξαιρετική του πλαστικότητα και η 
ισχυρή του πρόσφυση, επιτρέπει την εφαρµογή 
ακόµα και σε πλήθος κατασκευών, όπως πάγκοι, 
καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά. 
Eξελίσσει τους χώρους που εφαρµόζεται και τους 
απογειώνει αισθητικά, δίνοντας στους εσωτερικούς 
χώρους του σπιτιού τη σφραγίδα και την υπογραφή 
της επιλογής σας.
Χρωµατίζεται µε σύριγγες DUROCOLOR και αδια-
βροχοποιείται µε το ειδικό κερί CERA VIVERE ή µε 
το βερνίκι για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες 
DECOFIN AQUA.

STUCOFIX 

Ακρυλικός στόκος σπάτουλας 
έτοιµος προς χρήση
Κατανάλωση: 
1kg/2-3m2, ανάλογα µε την επιφάνεια.
Συσκευασία: 
∆οχείo 200gr, 400gr, 800gr, 5kg, 20kg

Εξοµαλύνει τοιχοποιίες από µαρµαροσοβά, 
γυψοσοβά, γυψοσανίδες, καθώς και ξύλινες 
επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ακόµη και 
ξύλινα σκάφη. Σφραγίζει άριστα µικρές οπές που 
δηµιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.
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STUCOFIX  
ELASTIC PUTTY

Ελαστικός στόκος αρµών, 
ρωγµών & εξοµάλυνσης 
επιφανειών
Κατανάλωση: 
Ως	σφραγιστικό  Ανάλογα µε την εφαρµογή.
Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα µέτρα 
αρµού διαστάσεων 5x5mm. 
Ως	υλικό	εξομάλυνσης  1kg/1,5-2,5m2, 
ανάλογα µε την επιφάνεια.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg, 15kg

Καλύπτει πλήθος εύκαµπτων εφαρµογών σφρά-
γισης, στεγανοποίησης και εξοµάλυνσης, σε 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, 
µπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, 
ξύλο, MDF κ.ά. 
Ως σφραγιστικό, καλύπτει αρµούς και τριχοειδείς 
ρωγµές σε τοιχοποιίες, αλλά και σε ταράτσες που 
πρόκειται να στεγανοποιηθούν µε ελαστοµερή, 
πολυουρεθανικά ή τσιµεντοειδή στεγανωτικά.
Ως υλικό εξοµάλυνσης (σπατουλαρίσµατος) 
σε τοιχοποιίες από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, πολυχρηστικής πάστας  
BLOCK, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιµη για 
βαφή. Χρωµατίζεται µε σύριγγες DUROCOLOR 
σε 0 αποχρώσεις.

STUCOFIX-P

Υπέρλεπτος στόκος 
σπατουλαρίσµατος
Κατανάλωση: 
Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 20kg

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τους 
στόκους σπατουλαρίσµατος στο κανάλι µας 
στο YouTube.

Εφαρµόζεται ως φινίρισµα λεπτών στρώσεων σε 
επιφάνειες από µαρµαροσοβά, γυψοσανίδα ή 
λείο σκυρόδεµα που πρόκειται να καλυφθούν µε 
χρώµα ή ταπετσαρία. Εφαρµόζεται και ως τελική 
επίστρωση σε επιφάνειες που έχουν καλυφθεί είτε 
με O DER OA  είτε με DUROS  RA ULAR 
(υλικά εξοµάλυνσης έντονων επιφανειακών 
ατελειών σε µπετόν, σοβά), προκειµένου να 
προσδώσει βελούδινη επιφάνεια.

SUPER Πλαστικό χρώµα πολυτελείας
Απόδοση: Περίπου 11-13m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσµηση 
νέων ή ήδη βαµµένων επιφανειών από σοβά, 
µπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές επιφάνειες, 
νοβοπάν κ.ά., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. όγω της ανθεκτικότητάς του στο καθη-
µερινό πλύσιµο είναι ιδανικό για κοινόχρηστους 
χώρους, όπως νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, γυµνα-
στήρια, σχολεία, παιδικοί σταθµοί, εστια τόρια, 
αλλά και παιδικά δωµάτια κ.ά.

SUPER ECO Οικολογικό πλαστικό χρώµα 
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
Απόδοση: Περίπου 9,5-10,5m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωµατίων, 
παιδικών σταθµών, σχολείων, νοσοκοµείων και 
γενικά για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή 
υγιεινή. Άοσµο κατά την εφαρµογή του.

https://www.durostick.gr/
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SUPER FLEX 
POWDER 

Εύκαµπτο ινοπλισµένο 
τσιµεντοειδές σφραγιστικό  
για ρωγµές 1-15mm
Κατανάλωση: Ενδεικτικά 250gr καλύπτουν  
6 τρέχοντα µέτρα αρµού διαστάσεων 5x5mm.
Συσκευασία: Σακουλάκι 250gr, σακούλα 5kg

Eίναι κατάλληλο για πλήθος εφαρµογών:
Σφραγίζει, χωρίς να συρρικνώνεται ή να ξεφλου-
δίζει, κάθε αρµό ή ρωγµή σε σοβά, σκυρόδεµα, 
πέτρα, αρµούς σε πλακίδια, µάρµαρα, υαλότουβλα, 
κεραµίδια, διακοσµητικά τούβλα κλπ. Κατάλληλο 
για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
Αποτελεσµατικό για την κάλυψη κάθε µικρορωγ-
µής µεταξύ ανόµοιων υλικών π.χ. σοβά, µπετόν 
µε πέτρα ή κεραµικό, καθώς και για επιφάνειες 
ταβανιών, χωρίς να ‘κρεμάει’.

 χρήση του πολυχρηστικού πιστολιού προώθησης 
DUROSEAL 600 ή της Ε Σ Ε Σ Σ ΓΓΑΣ 
της DUROSTICK διευκολύνει την εφαρµογή του 
υλικού.

SUPER FLOOR PU

Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - 
Ακρυλικό χρώµα δαπέδων
Απόδοση: Περίπου 8-10m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

Είναι ιδανικό για προστασία και διακόσµηση σε 
τσιµεντένια δάπεδα, τσιµεντοκολόνες, τσιµεντό-
πλακες, σκάλες, πλακόστρωτα, πεζοδρόµια κ.ά., 
αλλά και κτισµάτων που εκτίθενται σε εκνεφώµατα 
από τη θάλασσα. 

 επιλογή της λευκής απόχρωσής του για την 
κάλυψη αρµών σε πλακόστρωτα δάπεδα, σκα-
λοπάτια και άκρες πεζοδροµίων, δηµιουργεί 
µία µοναδική αισθητικά εικόνα παραδοσιακής 
Κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας.

TEAK OIL

Φυσικό λάδι συντήρησης  
& προστασίας ξύλου µε κερί
Απόδοση: Περίπου 10-13m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την απορροφητικότητα του ξύλου.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt

Είναι κατάλληλο για τη συντήρηση ξύλινων επίπλων 
κήπου και βεράντας, ξύλινων καταστρωµάτων 
σκαφών, καθώς και των βρεχόµενων σηµείων 
τους από τη θάλασσα. 
Εφαρµόζεται σε σκληρά κυρίως ξύλα όπως 

, μαόνι, ιρόκο, αλλά και κάθε γυμνό ξύλο 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

TECHNOPROOF

Στεγανωτικό ταρατσών
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, 
ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Συσκευασία: ∆οχείο 5kg, 15kg, 25kg

Επαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, γωνίες, ακµές, 
ενώσεις µε ταρατσοµόλυβδα, στηθαία, φωταγω-
γούς, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν µε 
κεραµίδια κ.ά. Προσφέρεται και για φρεσκάρισµα-
συντήρηση παλαιών ακρυλικών ελαστοµερών 
στεγανωτικών, καθώς και για τοπική στεγάνωση 
ρωγµών. Αποτελεί µία οικονοµική και παράλληλα 
αξιόπιστη λύση στεγάνωσης.
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THERMOELASTIC 
COLOUR

Θερµοκεραµικό  
ενεργειακό χρώµα
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείο 3lt, 10lt

Θερ µοπροστατεύει, στεγανοποιεί και διακοσµεί 
κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη βαµµένες οικοδοµι-
κές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, τσιµεντοσανίδες, 
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία κ.ά. 
Σε συνδυασμό με το στεγανωτικό ταρατσών DS 0 
µειώνει την κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση 
ή δροσισμό έως και 0  και τη θερμοκρασία τους 
θερινούς μήνες έως και 0 .

THINNER 101

∆ιαλυτικό βερνικοχρωµάτων
Κατανάλωση: 50-100ml/lt βερνικοχρώµατος.
Συσκευασία: ∆οχείo 400ml, 750ml, 4lt, 15lt

Είναι ιδανικό για την αραίωση ελαιοχρωµάτων, 
αλκυδικών βερνικιών και ασταριών διαλύτου όταν 
αυτά εφαρµοστούν µε τη χρήση πινέλου ή ρολού. 

όγω της σύνθεσής του, χρησιμοποιείται και για τον 
καθαρισµό των εργαλείων βαφής (ρολά, πινέλα 
κ.ά.). Είναι κατάλληλο για τον επιµελή καθαρισµό 
µεταλλικών επιφανειών (απολίπανση) στις οποίες 
πρόκειται να συνεχίσουµε µε αστάρωµα ή βαφή. 

THINNER 201 

∆ιαλυτικό εποξειδικών 
συστηµάτων
Κατανάλωση: 1-5% στο DUROEPOXY 
PRIMER και 5-10% στο DUROEPOXY.
Συσκευασία: ∆οχείο 1lt

Χρησιµοποιείται κυρίως για την αραίωση  
εποξειδικών συστη μάτων, καθώς και του ΑΣ Α Ο  
Α Ο Ο  & ΓΑ Α Ε.
H χρήση του επεκτείνεται και στον καθα ρισµό 
µεταλλικών κατασκευών από λάδια και σκουριές 
(µετά το τρίψιµό τους), καθώς και στον καθαρισµό 
των εργαλείων εφαρµογής των επο ξειδικών 
συστηµάτων.

TILE PRIMER

Αστάρι πρόσφυσης για 
κεραµικά γυαλιστερά πλακίδια 
Κατανάλωση: Περίπου 60-80ml/m2, ανάλογα 
µε την απορροφητικότητα του υποστρώµατος. 
Συσκευασία: ∆οχείο 1lt, 3,5lt

Έτοιµο προς χρήση, διαφανές, υψηλών επιδόσεων 
ενισχυτικό πρόσφυσης, ενός συστατικού. Ιδανικό 
ως υπόστρωµα, για την αύξηση της πρόσφυσης, 
τη σταθεροποίηση και την προστασία από τυχόν 
αποκόλληση, του βερνικιού πολυουρίας 2 συ-
στατικών A ER ROO  00, αλλά και άλλων 
βερνικιών, όταν αυτά πρόκειται να εφαρµοστούν 
σε υαλώδεις επιφάνειες. Χρησιµοποιείται ως ενι-
σχυτικό πρόσφυσης και ενεργοποιητής επιφάνειας 
σε υαλωµένα πλακίδια, γυαλιστερούς γρανίτες 
και εποξειδικές βαφές. Κατάλληλο για εφαρµογή 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διακρί-
νεται για την υψηλή απόδοση και την ευκολία και 
ταχύτητα εφαρµογής του.

https://www.durostick.gr/
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ULTRACOLL 
THERMO

Ινοπλισµένη κόλλα  
θερµοµονωτικών πλακών  
για τοίχους & ταράτσες
Κατανάλωση: 
Ως κόλλα: 2,5-4kg/m2, ανάλογα  
µε τη σπάτουλα και το υπόστρωµα.
Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m2/mm  
για την κάλυψη του υαλοπλέγµατος.
Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

Ινοπλισµένη, τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα, µε 
εφαρµογή σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνω-
σης κτιρίων (ETICS) & στο σύστηµα THERMOSEAL. 
Είναι κατάλληλη τόσο για την επικόλληση των 
θερµοµονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, 
όσο και για την επίχρισή τους σε συνδυασµό µε 
το υαλόπλεγµα οπλισµού θερµοπροσόψεων 
DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται επίσης για 
τα συστήµατα θερµοµοστεγάνωσης ταρατσών 
COOLROOF και COOLROOF LIGHT.

ULTRAFIX  
THERMO

Ινοπλισµένη κόλλα  
θερµοµονωτικών πλακών
Κατανάλωση: 
Ως κόλλα: 2,5-4kg/m2, ανάλογα  
µε τη σπάτουλα και το υπόστρωµα. 
Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m2/mm  
για την κάλυψη του υαλοπλέγµατος.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 25kg

Κόλλα τσιµεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για 
συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων. 
Παρέχει υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι 
κατάλληλη για την επικόλληση θερµοµονωτικών 
πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή 
τους σε συνδυασµό µε το υαλόπλεγµα οπλισµού 
θερµοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK.

VISTA

Βερνίκι µατ διαλύτου  
για πατητή τσιµεντοκονία  
& φυσικές πέτρες
Κατανάλωση: 1lt/5-8m2, ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt, 15lt

Εφαρµόζεται όπου η αισθητική απαίτηση αφορά 
στη δηµιουργία µατ επιφάνειας. 
Επιπλέον, όπου απαιτείται ιδιαίτερη αντοχή σε 
τριβή και προστασία από αντίξοες καιρικές συν-
θήκες (ηλιοφάνεια και χιόνι) αλλά και συχνός 
καθαρισµός εσωτερικών χώρων. Ιδανικό για την 
προστασία πατητών τσιµεντοκονίων, παστωδών 
πατητών, καθώς και κάθε φυσικής πέτρας δαπέδου 
ή όψεως κτιρίων.

VISTA SHINE

∆ιακοσµητικό βερνίκι νερού
Κατανάλωση: 1lt/9-11m2, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt

∆ιακοσµεί και προστατεύει βαµµένους τοί-
χους και ταβάνια µε πλαστικά ή και ακρυλικά 
χρώµατα, επιφάνειες όπου έχει εφαρµοστεί  
η πατητή τσιµεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX ή 
DS-256 FLEX VELVET, αλλά και ξύλινες επιφάνειες, 
όπως πόρτες ή ντουλάπες που έχουν βαφεί µε 
ριπολίνη.
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WALL  
PRO NANO PAINT 

Αυτοκαθαριζόµενο σιλικονούχο 
χρώµα για σοβά & µπετόν
Απόδοση: Περίπου 10,5-12m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 3lt, 10lt

Eίναι ιδανικό για εφαρµογή σε παλαιά και νέα 
κτίρια, διατηρώντας για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
την αρχική από χρωσή τους. Παρέχει µακροχρόνια 
προστασία σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές 
µε υψηλή υγρασία και ακραίες και ρικές συνθήκες 
(παραθαλάσσια και ορεινά κτίσµατα), κα θώς και 
σε περιοχές µε έντονη παρουσία ατµοσφαιρικών 
και βιοµηχανικών ρύπων (δεν απορροφά τη 
λασποβροχή και την αιθάλη από τις καµινάδες). 
Οι βαμμένες επιφάνειες με ALL RO A O 
PAINT ξεπλένονται µε τη βοήθεια της βροχής, ή 
καθαρίζο νται εύκολα µε νερό υπό πίεση. Συνεπώς, 
παρουσιάζει µε γάλη αντίσταση στο λέκιασµα 
των επιφανειών όπου εφαρ µόζεται και διατηρεί 
τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, µειώνοντας εντυπωσιακά τον 
χρό νο επαναβαφής τους.

WATERPROOF 400

∆ιάφανο βερνίκι αλειφατικής 
πολυουρίας 2 συστατικών
Κατανάλωση: 250-350gr/m2 ανά στρώση,  
ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 750gr (A: 381gr, B: 369gr), 
5kg (A: 2,54kg, B: 2,46kg)

Είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προστασία 
εσωτερικών και εξωτερικών, επαγγελµατικών και 
οικιακών χώρων, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, 
δάπεδα γκαράζ, αποθήκες, µπαρ, εκθεσιακούς 
χώρους, κερκίδες γηπέδων, ταράτσες, βεράντες 
κλπ. και όπου είναι απαραίτητη η άµεση παράδοση 
του χώρου προς χρήση. 
Εφαρµόζεται σε κεραµικά πλακίδια, πέτρες και 
δάπεδα διακοσµηµένα µε υαλοψηφίδες VITRO 
HYBRID. Προστατεύει τα διακοσµητικά χαλα-
ζιακά δάπεδα QUARTZ DECO από την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις 
εξωτερικές επιφάνειες.
Πριν την εφαρµογή του σε γυαλιστερές επιφάνειες 
(πλακίδια, γρανίτες, εποξειδικές βαφές) συνιστάται 
η εφαρµογή του TILE PRIMER για την αύξηση της 
πρόσφυσης, τη σταθεροποίηση και την προστασία 
από τυχόν αποκόλληση του A ER ROO  00. 
Επιπλέον, η προσθήκη του ANTISLIP ADDITIVE 

O DΕR, προσδίδει αντιολισθηρή επιφάνεια στα 
δάπεδα, ακόµη και όταν βρέχονται.

WATERPROOF 500 Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών µε βάση  
την πολυουρία
Κατανάλωση:�• 2 σε δύο στρώσεις, 
ανάλογα µε το υπόστρωµα. 
�• 2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα µε το 
υπόστρωµα (µακροχρόνια προστασία).
Συσκευασία: ∆οχείο 4kg (Α: 2,86kg, Β: 1,14kg), 
20kg (Α: 14,3kg, Β: 5,7kg)

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη στεγανο-
ποίηση ταρατσών στο κανάλι µας στο YouTube.

Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών 
από σκυρόδεµα, τσιµεντόπλακες, µωσαϊκό ή τσι-
µεντοκονία, στηθαίων, παλαιών ασφαλτόπανων, 
ασφαλτικών µεµβρανών, µεταλλικών στεγών, 
ακρυλικών και πολυουρεθανικών στεγανωτικών 
καλά αγκυρωµένων.
Έχει µακροχρόνια αντοχή στην UV ακτινοβολία και 
τα λιµνάζοντα νερά. ∆ιακρίνεται για την εξαιρετική 
αντοχή του σε µηχανικές και χηµικές καταπονήσεις, 
καθώς και τη µηδενική του απορρόφηση σε νερό.

https://www.durostick.gr/
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WATERPROOF 
EPOXY PRIMER 

AQUA

Εποξειδικό, διάφανο  
αστάρι νερού 2 συστατικών
Κατανάλωση: 125-150gr/m2 ανά στρώση, 
ανάλογα µε την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.
Συσκευασία: ∆οχείο 4kg (Α: 3kg, Β: 1kg)

Συνιστάται πριν την εφαρµογή πολυουρεθανικών, 
υβριδικών, ακρυλικών ή βάσεως πολυουρίας 
στεγανωτικών, όπως είναι το A ER ROO  00 
της DUROSTICK. Απαραίτητο και πριν την εφαρµο-
γή της πολυασπαρτικής βαφής 2 συστατικών µε 
βάση την πολυουρία OL UREA LOOR OA . 
Κατάλληλο σε εφαρµογές όπου εµφανίζεται 
ανερχόµενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δάπεδα, 
πισίνες, δεξαµενές, θεµέλια κλπ). Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως σταθεροποιητής σαθρών 
υποστρωµάτων, αραιωµένο µε νερό σε ποσοστό 
έως  κατά βάρος. 

WATERPROOF 
MORTAR

Εύκαµπτο κονίαµα  
στεγανοποίησης τοιχοποιίας
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.
Συσκευασία: Xαρτόσακος 5kg, 20kg

Προστατεύει κάθε τοιχοποιία από τη διείσδυση 
υγρασίας προερχόµενης από βροχή. Εφαρµόζεται σε 
τοιχοποιίες από σοβά που εµφανίζουν προβλήµατα 
υγρασίας, µε συνέπεια την αποσάθρωσή τους, την 
αποφλοίωση και τη δηµιουργία τριχοειδών ρωγµών 
(συνήθη προβλήµατα). Εφαρµόζεται επίσης και σε 
τοιχοποιίες από σκυρόδεµα, προστατεύοντάς τις 
από την ενανθράκωση. Κατάλληλο και για στεγα-
νοποιίηση στα ‘σαμαράκια’ των τοιχοποιιών πριν 
τη βαφή τους. ∆ηµιουργεί σταθερό και στεγανό 
υπόστρωµα για την τελική διακοσµητική βαφή.

WATERTRAP

Συλλέκτης υγρασίας
Συσκευασία: Συσκευή που περιέχει 
σακουλάκι µε κρυστάλλους των 600gr. 
∆ιατίθεται και ανταλλακτικό σακουλάκι µε 
κρυστάλλους των 600gr.

Έχει εξαιρετικά αποτελέσµατα σε κλειστούς ή όχι 
τακτικά αεριζόµενους χώρους, όπως: 
•Αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ, πατάρια, σοφίτες.
•Εξοχικά σπίτια, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, 
ντουλάπες.
• ερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες.
•’Αποτρέπει’ βλάβες, σε ηλεκτρικές συσκευές που 
δεν χρησιµοποιούνται τακτικά όπως τηλεοράσεις, 

,  κλπ.
• ιατηρεί ανέπαφα, ευαίσθητα στην υγρασία 
χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείµενα, καθώς και 
βιβλία, έγγραφα κλπ.

X-TREME

Πανίσχυρη κόλλα  
µονταρίσµατος, άοσµη
Κατανάλωση: Aνάλογα µε την εφαρµογή  
αν είναι σε κουκίδες ή γραµµές.  
Ενδεικτικά µία φύσιγγα 480gr  
αποδίδει περίπου 15 τρέχοντα µέτρα.
Συσκευασία: Φύσιγγα 480gr

Κολλά, στερεώνει και συναρµολογεί πλήθος 
τύπων υλικών, όπως ξύλινες βαµµένες και 
άβαφες επιφάνειες, κόντρα πλακέ, MDF, φυσικές 
και τεχνητές πέτρες, πλακίδια, κεραµικά, µπετόν, 
τούβλα, πάνελ, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, 
φελλό, διογκωµένη ή εξηλασµένη πολυστερίνη 
σε παλιές και νέες επιφάνειες. Ιδανική για ροζέτες, 
διακοσµητικές κορνίζες, σοβατεπί, πηχάκια, κανάλια 
καλωδιώσεων και αρµοκάλυπτρα.
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ΑΚΡΥΛΙΚΗ

Kόλλα πλακιδίων
Κατανάλωση: 3-5kg/m2, ανάλογα µε το 
µέγεθος τoυ δοντιού της σπάτουλας, την 
οµαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις 
των πλακιδίων.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg, χαρτόσακος 25kg

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων µικρών 
και µεγάλων διαστάσεων, ακόµη και χαµηλής 
απορροφητικότητας, σε τσιµεντοκονίες δαπέδων 
και σοβατισµένους τοίχους. Εµφανίζει ισχυρή 
πρόσφυση, έχει µηδενική ολίσθηση και παρατε-
ταµένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. ∆ια κρίνεται 
για την υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική 
ικανότητά της, ενώ µετά την τελική σκλήρυνσή 
της είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό. 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%
Χρώµα υψηλών απαιτήσεων 
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

∆ιατίθεται σε λευκό, γκρι και κεραµιδί.   

Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσµηση 
νέων ή ήδη βαµµένων επιφανειών από σοβά, 
µπετόν, τσιµεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιµα-
σµένα προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία κ.ά. 
Εσωτερικά, εφαρµόζεται σε χώρους όπου απαιτείται 
συχνός καθαρισµός, όπως παιδικά δωµάτια, χώροι 
εκτεθειµένοι στη νικοτίνη, δηµόσια και ιδιωτικά 
γραφεία, νοσοκοµεία, χώροι εστίασης κ.ά.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΑΣΤΑΡΙ 100%

Απόδοση: Περίπου 10-15m2/lt, ανάλογα µε 
την απορροφητικότητα και την αραίωση, στις 
κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

Συνιστάται να προηγείται της βαφής σε τοιχοποιίες 
από σοβά, µπετόν, καθώς και σε σπατουλαρι-
σµένες επιφάνειες µε τσιµεντοειδείς στόκους. 
Παλιά πλαστικά ή ακρυλικά χρώµατα, αφού 
αφαιρεθούν τα σαθρά σηµεία, ασταρώνονται µε 
µία επίστρωση ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% και στη 
συνέχεια επαναβάφονται.  Είναι κατάλληλο για 
εσωτε ρική και εξωτερική χρήση.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 

Βελτιωτικό πρόσµικτο 
για κόλλες πλακιδίων  
& αρµόστοκους
Κατανάλωση: Αναλογία αραίωσης  
ακρυλικού γαλακτώµατος µε νερό  
από 1:1 έως 1:2, ανάλογα µε την εφαρµογή.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 5lt, 20lt

Απαραίτητο πρόσθετο στις κόλλες πλακιδίων για 
εφαρµογές σε ακάλυπτους εξωτερικούς χώρους 
που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, καθώς και 
σε ενδοδαπέδια θέρµανση ή σε µη απορροφητικά 
υποστρώµατα. Ιδανικό για επενδύσεις πλακιδίων 
που εκτίθενται µόνιµα στο νερό, όπως πισίνες, κο-
λυµβητήρια, σιντριβάνια, πλυντήρια αυτοκινήτων 
κ.ά. Σε αρµόστοκους - προσδίδει ευκαµψία, υψηλή 
πρόσφυση στις παρειές των πλακιδίων, αύξηση της 
στεγανότητας και της αντοχής σε όξινα καθαριστικά, 
σε χλωριωµένο και θαλασσινό νερό. Προτείνεται 
και ως αστάρι για απορροφητικά υποστρώµατα 
και ποροµπετόν, αλλά και για τη σταθεροποίηση 
εύθρυπτων τσιµεντοκονιών σε δάπεδα.
Επιπλέον, συµβάλλει στη διατήρηση των αποχρώ-
σεων των αρµόστοκων (ιδαίτερα των σκούρων).

https://www.durostick.gr/
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ΑΚ ΥΛΙΚΟΣ	
ΣΤΟΚΟΣ

Σιλικονούχος βαφόµενος
Κατανάλωση: Ενδεικτικά µία φύσιγγα  
280ml καλύπτει 8 τρέχοντα µέτρα αρµού 
διαστάσεων 6x6mm.
Συσκευασία: Φύσιγγα 280ml

Προσφέρεται για ελαστικές σφραγίσεις σε οικοδο-
μικές εφαρμογές, πλάτους 0 . ροσφύεται σε 
όλα σχεδόν τα δοµικά υλικά, όπως µπετόν, σοβά, 
γύψο, τούβλα, κεραµίδια, ξύλο, αλουµίνιο, βαµµένο 
σίδερο κ.ά. Είναι απαραίτητος σε ελαιοχρωµατιστές 
για την πλήρωση αρµών σε εσωτερικούς χώρους, 
αφού καλύπτει τριχοειδείς ρωγµές σε τοίχους, µετά 
το αστάρωµα και πριν από τη βαφή µε πλαστικά 
ή ακρυλικά χρώµατα. Επιπλέον, απαραίτητος σε 
αλουµινάδες και µαραγκούς, για τη σφράγιση 
αρµών περιµετρικά µεταξύ κάσας και µπετόν ή 
σοβά, δηµιουργώντας, αφού στεγνώσει, επιφάνεια 
του υλικού έτοιµη για βαφή. 
Συνιστάται και για την κάλυψη επιφανειακών ρωγµών 
0,  με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, 
σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν 
με ελαστομερή υλικά ( ο , E O ROO  ή 
DS 0 της DUROS ).

Α ΜΟΣΤΟΚΟΣ	
ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ

Υαλώδης, λεπτόκοκκος 1-10mm
Κατανάλωση: 350-900gr/m2,  
ανάλογα µε το πλάτος, το βάθος του αρµού 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συσκευασία: Σακούλα 5kg
∆ιατίθεται σε 38 ανεξίτηλους χρωµατισµούς.

Eίναι κατάλληλος για αρµολογήσεις πλάτους 
0  κεραμικών πλακιδίων, γρανιτών και 

ψηφίδων. Εφαρµόζεται σε δάπεδα και τοίχους 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ακόµη και 
βαριάς κυκλοφορίας (αεροδρόμια,  , 
εστιατόρια) καθώς και σε χώρους µε έντονη υγρασία 
όπως µπάνια, βεράντες, ταράτσες και κουζίνες.

Α ΜΟΣΤΟΚΟΣ	
ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ	 	
ΜΑ ΜΑ ΩΝ Υαλώδης, υπέρλεπτος 0-3mm

Κατανάλωση: 250-800gr/m2,  
ανάλογα µε το πλάτος, το βάθος του αρµού  
και τις διαστάσεις των πλακιδίων και  
των µαρµάρων. 
Συσκευασία: Σακούλα 5kg
∆ιατίθεται σε 5 ανεξίτηλους χρωµατισµούς.

Είναι κατάλληλος για αρµολογήσεις πλάτους 
0  πλακιδίων, μαρμάρων, γυαλισμένων και 
µη γρανιτών, υαλοψηφίδων, όπου η αισθητική 
‘απαιτεί’ πολύ λείο αρμό. Εφαρμόζεται σε δάπε δα 
και τοίχους εσωτερικών και εξω τερικών χώρων.

Α ΜΟΣΤΟΚΟΣ	
ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ	 

	ΠΕΤ ΩΝ Υαλώδης, χονδρόκοκκος 
5-20mm
Κατανάλωση: 400-1500gr/m2,  
ανάλογα µε το πλάτος, το βάθος του αρµού 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων και  
των πετρών. 
Συσκευασία: Σακούλα 5kg
∆ιατίθεται σε 4 ανεξίτηλους χρωµατισµούς.

Είναι κατάλληλος για αρµολογήσεις πλάτους 
0  πλακιδίων με αδρή επιφάνεια, ρουστίκ, 

cotto, διακοσµητικών τούβλων, φυσικών και 
τεχνητών πετρών. Εφαρµόζεται σε δάπε δα και 
τοίχους εσωτερικών και εξω τερικών χώρων.
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ΑΣΤΑ Ι	
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	

	ΓΑΛ ΑΝΙ Ε

Απόδοση: Περίπου 8-10m2/lt ανά στρώση, 
στις κατάλληλα πρετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt

Προστατεύει και συντηρεί κουφώµατα αλουµινίου, 
γαλβανισµένους σωλήνες, αεραγωγούς εξαρτη-
µάτων αυτοκινήτων, γεωργικών µηχανηµάτων, 
σκαφών, πυλώνες, µεταλλικά κτίρια και γέφυρες, 
καθώς και γαλβανισµένες δεξαµενές νερού.
Εφαρµόζεται είτε µόνο του σε µία έως δύο επι-
στρώσεις είτε ως υπόστρωµα για βερνικοχρώµατα. 

ΑΣΤΑ Ι	 ΙΑΛΥΤΟΥ	

Σταθεροποιητής για σοβά, 
µπετόν, γυψοσανίδες  
& τσιµεντοσανίδες
Απόδοση:
•�Για	τοίχους  περίπου 13-15m2/lt ανά στρώση. 
•Για	ταράτσες  περίπου 9-11m2/lt ανά στρώση.  
Aνάλογα µε την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 4lt, 15lt

Ως	αστάρι	για	βαφή	με	πλαστικά	ή	ακρυλικά	
χρώματα  Είναι κατάλληλο για επιφάνειες τοιχο-
ποιίας από µαρµαροσοβά, σκυρόδεµα, γυψοσοβά, 
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, σπατουλαριστούς 
τοίχους, τουβλίνες, ασβέστη. Μηδενίζει την αλκα-
λικότητα των υποστρωµάτων, η οποία αποτελεί 
και τη βασική αιτία για τη µη αποτελεσµατική 
εφαρµογή των χρωµάτων. 
Ως	αστάρι	για	στεγάνωση	ταρατσών  Εφαρ-
µόζεται για τη σταθεροποίηση ταρατσών σε 
βάθος, πριν από την εφαρµογή ελαστοµερών ή 
πολυουρεθανικών στεγανωτικών.

ΑΣΤΑ Ι	
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Απόδοση: Περίπου 8-14m2/kg ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg

∆ιατίθεται σε λευκό και γκρι.

Ως αντισκωριακό υπόστρωµα, προστατεύει τις 
κατάλληλα προετοιµασµένες µεταλλικές επι-
φάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες και κάθε είδους 
µεταλλική κατασκευή. 
Σε τοίχους και ταβάνια που έχουν εµποτιστεί από 
νικοτίνη και καπνιά ή εµφανίζουν µαυρίλες από 
υγρασία, καθώς και σε ταβάνια µε κόλλα ή ασβέστη, 
μία επίστρωση ΑΣ Α  Ε Α  απομονώνει 
τις προσβληθείσες επιφάνειες και δηµιουργεί το 
κατάλληλο υπόστρωµα για τελική βαφή. 

Α ΟΣΤΟΚΟΣ	

Ελαφροβαρής επισκευαστικός 
ακρυλικός στόκος
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.
Συσκευασία: ∆οχείo 250ml, 1lt, 2,5lt

Είναι κατάλληλος για επισκευές ρωγµών και οπών 
βάθους έως  σε τοίχους, ταβάνια, επιφάνειες από 
σοβά, µπετόν, ξύλο και γυψοσανίδα, σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Οι τριχοειδείς ρωγµές 
καλύπτονται µε 1 µόνο πέρασµα. ∆εν δηµιουργεί 
ρηγματώσεις ή σκασίματα. εν συρρικνώνεται. ο 
προϊόν εφαρµόζεται σε βαµµένες και µη επιφάνειες 
και βάφεται σε λιγότερο από µία ώρα.

ΕΛΑΤΟΥ Α

Υπόστρωµα  
βερνικοχρωµάτων διαλύτου
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt

Εφαρµόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισµένες 
ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς 
και σε σπατουλαρισµένες επιφάνειες από µαρ-
µαροσοβά και γυψοσανίδα.

https://www.durostick.gr/
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ΛΑΤΟΥ Α	
ΝΕ ΟΥ

Υπόστρωµα βερνικοχρωµάτων 
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες  επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 2,5lt

Εφαρµόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή 
παλαιές στοκαρισµένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, 
παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισµένες 
επιφάνειες από µαρµαροσοβά και γυψοσανίδες. 
Συνιστάται για παιδικά δωµάτια, νοσοκοµεία, 
σχολεία κλπ.

ΓΟΜΑΛΑΚΑ

Γνήσια γοµαλάκα  
ενισχυµένη µε ρητίνες
Κατανάλωση: 150-200ml/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 60ml, δοχείο 200ml

Στεγανοποιεί τους πόρους που δηµιουργούνται στις 
ραφές κατά τη συγκόλληση µεταλλικών δεξαµενών 
πετρελαίου και νερού, καθώς και σε ρεζερβουάρ 
αυτοκινήτων που έχουν σκουριάσει εσωτερικά.
Κατάλληλη για όλα τα µεταλλικά δοχεία που 
έρχονται σε επαφή µε νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, 
συνθετικά λάδια και ορυκτέλαια. 
Προστατεύει από διαρροές στα σηµεία που τοπο-
θετούνται φλάντζες από περµανίτη, τσιµούχες και 
σπειρώµατα. 
Αντέχει στα αλκάλια και δηµιουργεί ένα ισχυρό 
φράγµα προστασίας στα αµπάρια και σε διάφορα 
σηµεία του πλοίου που έρχονται σε επαφή µε 
πετρέλαιο και αλµύρα. 
Κατάλληλη για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, 
αποτρέποντας το ξεφλούδισµα και το σκάσιµο σε 
ριπολίνες και βερνίκια. 

Γ ΑΣΟ

Μακράς διαρκείας
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 125ml, δοχείο 1lt

Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί, σε γρανάζια, 
πόλους µπαταρίας, ντίζες, ρουλεµάν, αντλίες, 
έµβολα, µεντεσέδες πορτών και παραθύρων. 
‘Αποτρέπει’ τη διαρροή οσμών από μεταλλικά ή 
πλαστικά φρεάτια και σιφόνια.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	
ΠΙΣΤΟΛΙ	 ΥΣΙΓΓΑΣ

Bαρέως τύπου

Είναι ιδανικό για την προώθηση πολυουρεθανικών 
σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών, καθώς 
και ακρυλικών στόκων και σιλικόνης. όγω της 
εξαιρετικής αντοχής του, µπορεί να συνδυαστεί 
με την Ε  Ε  Σ ΓΓΑ για την προώθηση 
χονδρόκοκκων αρµόστοκων DUROSTICK σε δεκάδες 
εφαρµογές, όπως: αρµολόγηση απορροφητικών 
διακοσµητικών τούβλων, ρουστίκ πλακιδίων και 
cotto, σκαπιτσαριστών µαρµάρων κ.ά. ∆ιασφαλίζει 
καθηµερινή εργασία χωρίς διακοπή και προβλήµατα.
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ΕΠΟ ΕΙ ΙΚΗ	
ΚΟΛΛΑ	2	Ω ΩΝ

Σε µορφή στόκου
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την εφαρµογή.
Συσκευασία: 400gr (Α: 200gr, B: 200gr)

Οι εφαρµογές της εποξειδικής κόλλας-στόκου 
DUROSTICK είναι άπειρες στην οικοδοµή. 
Κλείνει οπές, ρωγµές, στεγανοποιεί διαρροές σε 
καλοριφέρ, δεξαµενές νερού και καυσίµων, κάρτερ, 
ψυγεία αυτοκινήτων, σκάφη αναψυχής, κάδους 
πλυντηρίων, πορσελάνες, κεραµικά (γλάστρες) 
κ.ά. Είναι απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτι-
κούς, µηχανουργούς και σε όσους ασχολούνται 
µε µαστορέµατα. Είναι ιδανική για συγκόλληση 
ανόµοιων υλικών όπως σίδερο µε πέτρα, ξύλο, 
µάρµαρο κ.ά.

ΕΠΟ ΕΙ ΙΚΗ	
ΚΟΛΛΑ	2 ’

Σε µορφή πλαστελίνης
Κατανάλωση: Ανάλογα την εφαρµογή.
Συσκευασία: 56gr

Άπειρες οι εφαρµογές της για υδραυλικούς, µη-
χανουργούς, ψυκτικούς, φανοποιούς, καθώς και 
για όσους ασχολούνται µε µαστορέµατα. 
Ιδανική για κάθε είδους συγκολλήσεις, σφραγίσεις 
και στεγανοποιήσεις στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή 
το σκάφος. Κλείνει οπές, ρωγµές, στεγανοποιεί 
διαρροές σε καλοριφέρ, δεξαµενές νερού και 
καυσίµων, κάρτερ, ψυγεία και εξατµίσεις αυτο-
κινήτων, σκάφη αναψυχής, κάδους πλυντηρίων, 
πορσελάνες, κεραµικά κ.ά.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ	 	
ΕΛΑΙΟΑΠΩ ΗΤΙΚΟΣ

Α ΜΟΣΤΟΚΟΣ

Πλακιδίων & µαρµάρων 1-8mm
Κατανάλωση: 350-900gr/m2, ανάλογα 
µε το πλάτος, το βάθος του αρµού  
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συσκευασία: Σακούλα 4kg

∆ιατίθεται σε 12 ανεξίτηλους χρωµατισµούς.

Αποτελεί το απαραίτητο συµπλήρωµα της συ-
γκόλλησης πλακιδίων (µε εύκαµπτες κόλλες 
προδιαγραφών S1 ή S2). Είναι κατάλληλος για 
κάθε είδους αρµολόγηση πλακιδίων, γρανιτών, 
υαλοψηφίδων, µαρµάρων, αλλά και ως υλικό απο-
κατάστασης παλαιών φθαρµένων αρµόστοκων µε 
εµφανείς τριχοειδείς ρωγµές. Αποκαθιστά πλήρως 
και στεγανοποιεί τέλεια υπό την προϋπόθεση της 
επιµελούς αποξήλωσης των παλαιών αρµόστοκων 
σε βάθος τουλάχιστον  και του σχολαστικού 
καθαρισµού του υποστρώµατος του αρµού. Είναι 
κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, 
καθώς και σε χώρους που υπόκεινται σε απαιτή-
σεις αυστηρής υγιεινής. Ιδανικός για αρµολόγηση 
πλακιδίων σε βεράντες, ταράτσες, ενδοδαπέδια 
θέρµανση, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες και 
γενικά σε χώρους που υπόκεινται σε έντονες 
θερµοκρασιακές ή µηχανικές καταπονήσεις και 
ταλαντώσεις (πατάρια µεταλλικά και ξύλινα).

ΚΟΛΛΑ	P 	
ιάφανη

Για πλαστικούς σωλήνες PVC
Κατανάλωση: Ανάλογα µε την διατοµή  
των σωλήνων.
Συσκευασία: Σωληνάριο 70ml, 125ml,
δοχείo 250ml, 500ml

Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων 
ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, βιοµηχανικών 
σωλήνων ή , πισίνας, διατομής έως και 00  
και αντοχής στην πίεση έως  .

https://www.durostick.gr/
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ΜΙΝΙΟ	 ΥΣΙΚΟ

Αντιδιαβρωτικό υπόστρωµα
Απόδοση: Περίπου 5-8m2/kg ανά στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg

Είναι απαραίτητο για την προστασία σιδερένιων 
κατασκευών που είναι εκτεθειµένες σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, όπως εξωτερικά κάγκελα, 
µεταλλικές πόρτες, κάσες κoυφωµάτων και λα-
µαρίνες πλοίων. Ως υπόστρωµα, προστατεύει 
αποτελεσµατικά από τη διάβρωση και τη σήψη 
τόσο τον σκελετό, όσο και τα βρεχόµενα ξύλινα 
µέρη των σκαφών, καθώς και τις ξύλινες βάρκες.

ΜΠΑΝΙΟ	 	
ΚΟΥ ΙΝΑ Ακρυλικό χρώµα για προστασία 

από µύκητες & µούχλα
Απόδοση: Περίπου 11-13m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

∆ρα αποτελεσµατικά σε χώρους όπως µπάνια, 
κουζίνες, αποθήκες, υπόγεια, θερµαινόµενες 
εσωτερικές πισίνες (στον περιβάλλοντα χώρο), σε 
οροφές µε ανεπαρκή µόνωση κ.ά. Εφαρµόζεται 
σε σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστούς 
τοίχους και ταβάνια.

No35

Ξυλόκολλα ταχείας  
πήξεως κρυσταλλιζέ
Κατανάλωση: 50-250gr/m2.
Συσκευασία: ∆οχείo 500gr, 1kg, 5kg,  
βαρέλι 25kg, 50kg

∆ιασφαλίζει γρήγορες συγκόλλησεις, µε από-
λυτη διαφάνεια, χωρίς λεκέδες στην επιφάνεια 
του ξύλου όταν στεγνώσει. Είναι απαραίτητη 
στα έπιπλα από καρυδιά, οξιά, , όρεγκον, 
παλίσανδρο, σουηδικό, πεύκο, καθώς και για 
κάθε είδος καπλαµά, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, 
φορµάικα, χάρντµπορντ, χαρτόνι, φελιζόλ, φελλό 
και γυψοσανίδα. 
Επίσης, είναι κατάλληλη για συγκόλληση κερα-
µικών πλακιδίων σε επιφάνειες από νοβοπάν, 
MDF, κόντρα πλακέ θαλάσσης κ.ά.

No37

Αδιάβροχη ρευστή  
κόλλα πλακιδίων
Κατανάλωση: 
1-1,5kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος του 
δοντιού της σπάτουλας, την οµαλότητα της 
επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg,  
βαρελάκι 30kg

Είναι ιδανική για µικροεπισκευές και µερεµέτια, 
λόγω της απλής και γρήγορης εφαρµογής της. 
Kατάλληλη για την επικόλληση κεραµικών 
πλακιδίων, τεχνητών διακοσµητικών τούβλων, 
θερµοµονωτικών και ηχοµονωτικών πλακών, σε 
επιφάνειες από σκυρόδεµα, σοβά, γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα, ξύλο, νοβοπάν. Κατάλληλη και για 
συγκόλληση πλακιδίων σε χώρους µε υγρασία, 
όπως µπάνια, wc και κουζίνες, ακόµη και για συ-
γκόλληση πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί και 
δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παλιάς κόλλας. 
Απαραίτητη για συγκολλήσεις πλακιδίων σε ξύλινα 
πατάρια και χωρίσµατα, σε πάγκους και τοίχους 
κουζίνας. Χρησιµοποιείται εξωτερικά σε τοίχους 
και εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα.
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No39 Eλαστοµερές  
στεγανωτικό ταρατσών
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, 
ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Συσκευασία: ∆οχείo 1kg, 5kg, 15kg

∆ιατίθεται σε λευκό και κεραµιδί.

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τη 
στεγανοποίηση ταρατσών στο κανάλι µας  
στο YouTube.

Επαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, στέγες που 
πρόκειται να επενδυθούν µε κεραµίδια, σε γωνίες, 
ακµές, ενώσεις µε ταρατσοµόλυβδα, ενώ χρησι-
µοποιείται και για τοπική στεγάνωση ρωγµών. ∆ύο 
επιστρώσεις σταυρωτά µε Νο39 είναι αρκετές για 
πλήρη και µακροχρόνια στεγανοποίηση. 

No40 Α΄ ΥΛΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Αστάρι εσωτερικής χρήσης
Απόδοση: Περίπου 12-15m2/lt, ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα και την αραίωση, 
στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες.
Συσκευασία: ∆οχείο 750ml, 3lt, 25lt

Εφαρµόζεται σε εσωτερικές οικοδοµι κές επιφά-
νειες από σοβά, νοβοπάν και σπατουλαριστούς 
τοίχους. Σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες 
που πρόκειται να βαφούν και τις προετοιµάζει 
κατάλληλα, αυξάνοντας την πρόσφυση πλαστικών 
και ακρυλικών χρωµάτων. Μειώνει την απορρο-
φητικότητα του σοβά, παρέχοντας οικονοµία στην 
κατανάλωση χρώµατος. 
Άοσµο, συνιστάται για χρήση ακόµη και σε χώρους 
που δεν αερίζονται επαρκώς.

Νο69

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης
Κατανάλωση: 300gr/m2.
Συσκευασία: Σωληνάριο των 70ml,  
δοχείo 125gr, 250gr, 500gr, 1kg, 5kg

Είναι κατάλληλη για ανθεκτικές και ελαστικές 
συγκολλήσεις δέρµατος (παπούτσια, ζώνες, τσά-
ντες, ρούχα), δερµατίνης, αφρώδους πλαστικού, 
λάστιχου, φελλού, µοκέτας και χαρτονιού µεταξύ 
τους ή επάνω σε ξύλινες, µεταλλικές και άλλες 
επιφάνειες. Στις µεγαλύτερες-επαγγελµατικές 
συσκευασίες, είναι κατάλληλη για βιοµηχανίες 
σαλονιών, υποδηµατοποιίας και εφαρµογές σε 
εγκαταστάσεις κλιµατιστικών, βιοµηχανίες πλα-
στικών σκαφών κ.ά

ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ 
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ

Ξύστρα αφαίρεσης αρµόστοκων πλακι-
δίων, εξαιρετικής αντοχής, µε εργονοµική 
πλαστική λαβή. ∆ιαθέτει δύο σκληρές 
λάµες, µε δυνατότητα αφαίρεσης της µίας 
για στενότερους αρµούς.

‘ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ’ λεκιασµένους και αποχρω-
µατισµένους αρµόστοκους (σύνηθες φαινόµενο, 
ιδιαίτερα στα δάπεδα): Αν οι αρµόστοκοι έχουν 
‘χάσει’ το αρχικό τους χρώµα, ξύνουµε επιφανειακά 
και καθαρίζουµε µε βρεγµένο σφουγγάρι. Αφού 
στεγνώσουν, εφαρµόζουµε αδιαβροχοποιητικό 
αρµών πλακιδίων D-16 HYDROSTOP.
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΜΟΥΣ: Αν οι αρµόστοκοι 
είναι φθαρµένοι και παρουσιάζουν σκασίµατα ή 
θρυµµατίζονται, τότε, αφαιρούµε τους παλαιούς 
τσιµεντοειδούς βάσης αρµόστοκους µε την ξύστρα 
σε βάθος 2-3mm ή 3-5mm αν είναι κατεστραµµένοι. 
Επαναπροσδιορίζουµε την τελική απόχρωση, 
επιλέγοντας έναν από τους τρεις τσιµεντοειδείς 
ΥΑΛΩ∆ΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ (0-3mm, 1-10mm, 
5-20mm) ή τον ΕΥΚΑΜΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ 
Αρµόστοκο 1-8mm ή τον εποξειδικό DUROPOXY 
που καθαρίζεται εύκολα και γρήγορα µόνο µε νερό.

https://www.durostick.gr/
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Ο ΙΝΟ	
ΚΑ Α ΙΣΤΙΚΟ	
ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ

Για οικοδοµικά κατάλοιπα
Κατανάλωση: 1lt/5-7m2 επιφάνειας.
Συσκευασία: ∆οχείo 1lt, 5lt, 20lt

∆ιαλύει και αφαι ρεί υπολείµµατα αρµόστοκων, 
κόλλας πλακιδίων και τσιµέντων που δηµιουρ-
γούνται κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους. 
Συνιστάται η χρήση του 0 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της αρµολόγησης.   
Επιπλέον, καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, 
καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώµατα, σκουριά 
και συσ σωρευµένους ρύπους που δηµιουργού-
νται µε την πάροδο του χρόνου στους αρµούς 
πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους. 
∆εν συνιστάται για διακοσµητικά πλακίδια, µάρµα-
ρα, ασβεστολιθικά πετρώµατα και είδη υγιεινής.   

ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Ανθεκτική στη µούχλα
Κατανάλωση: Ενδεικτικά µία φύσιγγα  
280ml καλύπτει 8 τρέχοντα µέτρα  
αρµού διαστάσεων 6x6mm.
Συσκευασία: Σωληνάριο 80ml  
(διάφανη, λευκή), φύσιγγα 280ml  
(διάφανη, λευκή, µαύρη, γκρι, καφέ)

Χρησιµοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως 
πορσελάνη, γυαλί, κεραµικά, εµαγιέ, πολυεστέρα, 
ανοξείδωτα ή ανοδιωµένα αλουµίνια, βερνικωµένα 
ξύλα κ.ά., για τη σφράγιση αρμών πλάτους 0 , 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι 
απαραίτητη για τη σφράγιση αρµών σε πάγκους 
κουζίνας, ανοξείδωτους νεροχύτες, περιµετρικά σε 
νιπτήρες, µπανιέρες, ντουζιέρες από πορσελάνη 
ή πλαστικό, βιοµηχανικούς χώρους κ.ά, καθώς 
δεν ευνοεί την ανάπτυξη µυκήτων. Συνιστάται για 
τη σφράγιση και συναρµολόγηση κατασκευών 
από τζάµι, αλλά και για πληθώρα υδραυλικών, 
ψυκτικών και ηλεκτρολογικών εφαρµογών.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΩΜΑ Ακρυλικό 100%  
για προστασία από µούχλα
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

∆ιατίθεται σε λευκό και γκρι.

Είναι κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες από 
µπετόν, σοβά, τσιµεντοσανίδα, τούβλα αµιαντοτσι-
µέντου και άλλα έντονα αλκαλικά υποστρώµατα. 
Ιδανικό για τη µακροχρόνια προστασία κτιρίων 
που είναι εκτεθειµένα σε υγρασία, χιονοπτώσεις 
και αλµύρα της θάλασσας.

	 ΟΝΙΑ	
ΕΓΓΥΗΣΗ

100% Aκρυλικό χρώµα 
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την υφή, την απορ ροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη µέθοδο εφαρµογής.
Συσκευασία: ∆οχείo 750ml, 3lt, 10lt

Είναι ιδανικό για κάθε είδους νέα ή ήδη βαµµένη 
εξωτερική επιφάνεια από σοβά, µπετόν, τσιµε-
ντοσανίδα κ.ά., ακόµη και σε κτίσµατα δίπλα στη 
θάλασσα (δεν σαπωνοποιείται). 
Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από 
µπετόν, σοβά, γυψοσανίδα και γενικά χώρους όπου 
απαιτείται συχνός καθαρισµός των επιφανειών, 
π.χ. παιδικά δωµάτια, χώροι εκτεθειµένοι στη 
νικοτίνη, δηµόσια και ιδιωτικά γραφεία, καθώς 
και νοσοκοµεία, χώροι εστίασης κ.ά.



Η επισκευή και αποκατάσταση ενός προβλήµατος που 
εµφανίζεται στο κτίριο ή την κατοικία µας, έχει µία σειρά 
από στάδια που πρέπει να ακολουθήσει κανείς, προκει-
µένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς και το αποτέλεσµά της 
να διαρκέσει στον χρόνο και τις συνθήκες που επικρα-
τούν στο σηµείο. Στο θέµα αυτό έχουµε αναφερθεί εκτε-
νώς σε άλλη ενότητα αυτού του οδηγού. 

Η ενασχόλησή µας µε το αντικείµενο για πολλά χρόνια 
και τα µηνύµατα που λαµβάνουµε από την επικοινωνία 
σας µε την Τεχνική µας Υποστήριξη, µας έχει αναδείξει 
ένα άλλο σηµαντικό θέµα. Αυτό της δηµιουργίας µικρό-
τερων ή µεγαλύτερων αστοχιών της επισκευής και απο-
κατάστασης και διάψευση των προσδοκιών που κάποιος 
µπορεί να έχει από αυτήν. Το θέµα αφορά κατά κύριο 
λόγο στη σωστή επιλογή των υλικών επισκευής -θέµα 

στο οποίο έχουµε αναφερθεί- και βεβαίως στο θέµα της 
µη τήρησης των ενδεδειγµένων τρόπων εφαρµογής του 
υλικού, στο οποίο θα αναφερθούµε σε αυτό το άρθρο. 

Η δηµιουργία κάθε νέου προϊόντος, η εµπειρία που απο-
κτάται από τη χρήση του σε όλη τη διάρκεια της εµπορικής 
του ζωής, αλλά και η γενικότερη τεχνογνωσία της παρα-
γωγού εταιρείας του προϊόντος, συνθέτουν τον βέλτιστο 
προτεινόµενο τρόπο χρήσης και εφαρµογής του. Θέµατα 
και παρατηρήσεις που αφορούν καλές και κακές πρακτι-
κές εφαρµογής, θέµατα ασφαλείας κατά την εφαρµογή 
και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και µετά από αυτήν, είναι 
κάποιες από τις πληροφορίες που αναγράφονται ευκρι-
νώς στη συσκευασία των προϊόντων. Συµπεριλαµβάνο-

νται επίσης σε ειδικά έντυπα και οδηγούς της εταιρείας, σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και παρέχονται, εφόσον ζη-
τηθούν, ως τεχνική συµβουλή από το Τµήµα  Τεχνικής 
Υποστήριξης, σε κάθε ενδιαφερόµενο. 

Θα θέλαµε να σας προτείνουµε: 
• ριν αποφασίσετε τη λύση που θα ακολουθήσετε 
για το πρόβληµα που σας απασχολεί και προκειµένου 
να ληφθούν οι ενδεδειγµένες επιλογές αποκατάστασης, 
βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή διάγνωση του προβλή-
µατος όσον αφορά το πρόβληµα αυτό καθεαυτό, τα αίτια 
που το έχουν προκαλέσει και τη δυνατότητα εξάλειψης ή 
περιορισµού τους. 
Αν έχετε την οποιαδήποτε αµφιβολία για το θέµα αυτό ζη-
τήστε τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Εµείς στην DUROSTICK 
θα χαρούµε πολύ να σας εξυπηρετήσουµε. 

• Αποφασίστε για τη σειρά των ενεργειών που πρέπει να 
ακολουθηθούν. 
• Σταθμίστε καιρικούς και περιβαλλοντικούς παράγο-
ντες που πιθανόν να δυσκολέψουν την επισκευή ή και 
να οδηγήσουν σε αµφίβολης ποιότητας αποτέλεσµα. 
• Επιλέξτε προσεκτικά τα υλικά προϊόντα που πρόκειται 
να χρησιµοποιήσετε για την επισκευή. 
• Εξετάστε τις ‘συμβατότητες’ εφαρμογής με τα υλικά 
από τα οποία είναι κατασκευασμένο το σημείο στοιχείο 
που πρόκειται να επισκευασθεί. 
• ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και για οποια-
δήποτε απορία σας µη διστάζετε να επικοινωνείτε µε την 
εταιρεία που παράγει ή εµπορεύεται το προϊόν. 

ώστε ιδιαίτερη προσοχή  

Τα υλικά και η σωστή εφαρµογή τους
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Στην DUROSTICK παρακολουθούµε από κο-
ντά τις εξελί ξεις και τους κανονισµούς που αφο-
ρούν τις κτιριακές κατα σκευές και επισκευές. 
Τα προϊόντα µας είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα 
µε τα ευρω παϊκά πρότυπα. Είναι εξαιρετικής ποιό-
τητας και προδιαγρα φών, υψηλών µηχανικών και 
χηµικών αντοχών, µε διάρκεια στον χρόνο και τις 
καταπονήσεις.

Πλήρη παρουσίαση και οδηγίες χρήσης θα  βρείτε 
στο Εγχειρίδιο Σύγχρονης ∆όµησης, καθώς και 
στο site της DUROSTICK στη διεύθυνση 
www.durostick.gr 

Αν ο τρόπος επισκευής που προτείνει ή εφαρµόζει κά-
ποιος αντιβαίνει στις οδηγίες χρήσης και εφαρµογής του 
προϊόντος, τότε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το αποτέλε-
σµα της εφαρµογής θα είναι αµφίβολο τόσο ως προς 
την ποιότητα όσο και ως προς τη διάρκειά του.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης!

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία επικοινωνήστε  
µε την Τεχνική Υποστήριξη (e-mail: technical@durostick.gr)

• Στις οδηγίες προφύλαξης που αναφέρο-
νται στη συσκευασία. 
• Στους περιορισμούς χρήσης που πιθανά 
αναφέρονται στη συσκευασία. 
• Στην καταλληλότητα του υποστρώματος 
εφαρµογής και στην κατάλληλη προετοι-
µασία του. 
• Στις θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθή-
κες γενικότερα (π.χ. βροχή, αέρας, παγετός) 
που επικρατούν ή πρόκειται να επικρα-
τήσουν από κάποιες ώρες µέχρι µερικές 
ηµέρες µετά την εφαρµογή. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, ίσως κριθεί σκόπιµο να αναβλη-
θεί η εφαρµογή για κάποιο διάστη µα.
• Στις ενέργειες που καλείστε να κάνετε στο 
διάστηµα αυτό (π.χ. διαβροχή, προστασία 
της επιφάνειας επισκευής κ.ά.). 
• Στην προβλεπόμενη αραίωση με νερό ή 
άλλο πρόσθετο βελτιωτικό υγρό, την οποία 
δεν πρέπει να υπερβαίνουµε. 
• Στον ‘ανοιχτό χρόνο’ εφαρμογής του υλικού (στον χρό-
νο δηλαδή που το υλικό παραµένει εργάσιµο). 
• Στις μηχανικές ή άλλου τύπου καταπονήσεις που εν-
δέχεται να δεχθεί το υλικό (π.χ. κραδασµούς, δονήσεις, 
πολύ υψηλές θερµοκρασίες κ.ά.). 
• Στη δημιουργία αρμών διαστολής συστολής και κα-
τάλληλων σφραγίσεων (όπως προβλέπεται), ώστε να 
προστατεύσουµε την εφαρµογή από καταπόνηση και 
φθορά. 
• Στην προστασία από την υγρα σία (όπου αυτό είναι 
δυνα τόν και κρίνεται σκόπιµο). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιλέγετε υλικά εκτός προδια-
γραφών και αµφιβόλου ποιότητας. Οι πιθανότη-
τες αστοχίας λόγω κακής ποιότητας ή ακαταλλη-
λότητας του υλικού είναι µεγάλες. Η ζηµιά είναι 
πολύ πιθανόν να επανεµφανισθεί σύντοµα, µε 
συνέπεια νέα δαπάνη για την αποκατάστασή της.

https://www.durostick.gr/
mailto:technical@durostick.gr


Αγαπητέ αναγνώστη ή αναγνώστρια, 

Η σηµερινή εποχή που δικαίως έχει χαρακτηρισθεί ως ‘η εποχή της πληροφορίας’, προκρίνει από όλους εµάς 
που απευθυνόµαστε µε τα προϊόντα µας στην κάλυψη των δικών σας αναγκών, να σας παρέχουµε -σε ποσότη-
τα και ποιότητα- την ενηµέρωση και πληροφόρηση που θα σας φανούν χρήσιµες, ώστε να κάνετε έξυπνες και 
πρακτικές επιλογές.

Έχοντας αυτή την πεποίθηση, ήδη από τα πρώτα της βήµατα στην αγορά, η εταιρεία DUROSTICK έχει προσανα-
τολιστεί στην υποστήριξή της µε πληθώρα εργαλείων και ενεργειών, µία από τις οποίες, τον Οδηγό Επισκευών 
& Ανακαινίσεων που ήδη κρατάτε στα χέρια σας! 

Έχοντας συστηθεί µε αρκετούς και αρκετές από εσάς µέσω αυτής, αλλά και προηγούµενων επικοινωνιακών 
µας ενεργειών, δραττόµαστε της ευκαιρίας να σας παρουσιάσουµε κάποιες από αυτές που ελπίζουµε ότι θα 
εµπλουτίσουν την εµπειρία σας σχετικά µε το θέµα που πραγµατεύονται αλλά και θα σας φέρουν πιο κοντά µας, 
σε µία όµορφη σχέση µε ανθρώπινο περιεχόµενο, όχι απαραίτητα µόνο ωφελιµιστικού χαρακτήρα. Μία σχέση 
που στόχος της είναι η δηµιουργία µίας ‘κοινότητας’ γύρω από τις ανάγκες -και τα ενδιαφέροντα που απορρέουν 
από αυτές- σχετικά µε την προστασία και φροντίδα του σπιτιού µας που τόσο πολύ σεβόµαστε και αγαπάµε! 

Η επικοινωνία της DUROSTICK µαζί σας πραγµατοποιείται αδιάκοπα µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 
Εκτείνεται από την άµεση επαφή δια µέσω της Τεχνικής της Υποστήριξης, από τη συµµετοχή της σε εκθέσεις, 
εκδηλώσεις, στα σηµεία πώ λησης των προϊόντων της, έως την επικοινωνία µέσω ενηµερωτικών εντύπων, 
εφαρµοσµένων δειγµάτων των προϊόντων της, αλλά και εκτεταµένης προσεγγισής σας µέσω του ∆ιαδικτύου, 
µε ιδιαίτερη έµφαση τα τελευταία χρόνια.

Μία παρουσίαση κάποιων, επιλεγµένων, από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. Μία παρουσίαση 
που ελπίζουµε να σας ‘διαφωτίσει’ περισσότερο και να σας παρακινήσει να έρθετε σε επαφή µε όλο αυτό το 
υλικό που πιστεύουµε ότι θα διευρύνει τους ορίζοντές σας σε θέµατα που αφορούν τις επιλογές σας για το δικό 
σας σπίτι. 

Η γνώση είναι δύναµη!

Η κατάλληλη 
πληροφόρηση σώζει 

χρόνο & χρήµα!

Η σωστή ενηµέρωση 

είναι η λύση!
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Η γνώση είναι δύναµη!

Η κατάλληλη 
πληροφόρηση σώζει 

χρόνο & χρήµα!

Η σωστή ενηµέρωση 

είναι η λύση!

ΕΓ Ε Ο Σ Γ Ο Σ Ο Σ Σ
Το Εγχειρίδιο Σύγχρονης ∆όµησης της DUROSTICK 
αποτελεί την πλέον ολοκληρωµένη και εµπεριστατω-
µένη έντυπη έκδοση της εταιρείας. 

εριηγηθείτε στο έντυπο και πληροφορηθείτε για πιστο-
ποιήσεις και πρότυπα, εθνικά και ευρωπαϊκά, σύµφωνα 
µε τα οποία κατατάσσονται τα προϊόντα DUROSTICK. 
Ενηµερωθείτε από τους πίνακες εφαρµογής προϊόντων, 
γρήγορα και εύκολα για τις χρήσεις τους. 

Ακολουθήστε τη ‘ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ’ διαδικασία για την 
κατασκευή µίας νέας οικοδοµής και µάθετε για τα προ-
ϊόντα που συµµετέχουν σε κάθε της στάδιο. 

ιαβάστε προσεκτικά τις λύσεις που προτείνονται για 
επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζει ένα σπίτι ή ένα 
κτίριο στην ενότητα ‘ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΑΙΤΙΑ - ΛΥΣΗ’. 

Μάθετε για τις ιδιότητες, τις εφαρµογές, τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο χρήσης κ.ά. 
στην εκτενή παρουσίαση των εννέα κατηγοριών και 
των υποκατηγοριών τους για το σύνολο των προϊόντων 
της εταιρείας που υπερβαίνουν τα 350: 
• Προϊόντα Πλακιδίων & Μαρµάρων 
• Σφραγιστικά & Στεγανωτικά
• Προϊόντα Υδραυλικών
• Συγκολλητικά Προϊόντα 
• Ειδικά προϊόντα δόµησης
• Υποστρώµατα & Χρώµατα
• Καθαριστικά & Προστατευτικά
•  Ολοκληρωµένα συστήµατα Ενεργειακής ανα-

βάθµισης κτιρίων (Θερµοµόνωση, Θερµοστε-
γάνωση).
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Το Εγχειρίδιο 
Σύγχρονης όμησης 
σε κάθε του έκδοση 

φιλοξενεί επιπλέον µία 
ή περισσότερες ειδικές 

ενότητες που κάθε 
φορά παρουσιάζουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον!



Ε Ε ΓΕ Α   
Α Α Α Σ   & Α Ο

άθετε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για την εξωτερική θερ-
µοµόνωση κτιρίων & κατοικιών. Ενηµερωθείτε για τη θερ-
µοµόνωση των εξωτερικών κάθετων επιφανειών µε το 
πιστοποιηµένο στην πρώτη κλάση κατά το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ETAG 004 σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης 
THERMOSEAL. 

ληροφορηθείτε για τη θερμομόνωση και στεγάνωση 
της ταράτσας σας µε τα συστήµατα COOLROOF και 
COOLROOF LIGHT, καθώς και για το σύστηµα ανε-
στραµµένης µόνωσης COOLROOF INVERTED της 
DUROSTICK. άθετε για τη στεγά νωση του κτιρίου ή 
της κατοικίας σας µε τα υψηλών προδιαγραφών τσιµε-
ντοειδή, ελαστοµερή, πολυουρεθανικά και στεγανωτικά 
πολυουρίας της DUROSTICK.

Ξεφυλλίστε τo έντυπο ηλεκτρονικά. 
Κατεβάστε το στον υπολογιστή σας, 

µοιραστείτε το.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστηµα 
εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας  

στο κανάλι µας στο YouTube!
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• ιαβάστε το έντυπο  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝO ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOLROOF, 
COOLROOF LIGHT & COOLROOF INVERTED! 
• Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.durostick.gr για 
µία ολοκληρωµένη παρουσίαση του θέµατος. 

Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων
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Α ΕΣ 
Σ Ε Ο Ο ΕΣ & ΑΣ Α

• ιαβάστε το έντυπο που έχουμε δημιουργήσει ειδικά 
για τις ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ. άρτε ιδέες για 
εφαρµογές και τεχνοτροπίες. 
• είτε κινηματογραφημένες εφαρμογές σε στάδια, στο 
κανάλι της DUROSTICK στο YouTube και στο site της 
DUROSTICK για να αντιληφθείτε πώς κατασκευάζεται 
η πατητή τσιµεντοκονία και µε ποια άλλα υλικά συνδυ-
άζεται για την προστασία και την αισθητική της ανάδειξη. 

εριηγηθείτε στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό με έργα 
πατητής τσιµεντοκονίας στην ιστοσελίδα της DUROSTICK.
Επιλέξτε τους χρωµατισµούς που ταιριάζουν στο γούστο 
και τον δικό σας χώρο! 

Υλικά από το παρελθόν...  
µε λαµπρό µέλλον!

Ξεφυλλίστε τo έντυπο ηλεκτρονικά. 
Κατεβάστε το στον υπολογιστή σας, 

µοιραστείτε το.

Ξεφυλλίστε τo έντυπο ηλεκτρονικά. 
Κατεβάστε το στον υπολογιστή σας, 

µοιραστείτε το.

ημιουργήστε μοναδικές τεχνοτροπίες με χρώμα, υγρές 
χρωστικές, µεταλλικές πούδρες, βερνίκια, στόκους σε πού-
δρα και πάστα, χαλαζιακά αδρανή, υγρό γυαλί, σε µικρό-
τερες ή µεγαλύτερες επιφάνειες µε οδηγό τη φαντασία, 
το γούστο και τη µαστοριά σας µόνο. 

ειραματισθείτε μαθαίνοντας τα  ‘μυστικά της δουλειάς’ 
µέσα από συµβουλές και ιδέες που θα ανακαλύψετε στο 
έντυπο ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ της DUROSTICK. 

λοηγηθείτε σε πολυποίκιλες επιλογές, συνδυασμούς και 
τεχνοτροπίες. Υιοθετήστε τις τεχνοτροπίες που ταιριάζουν 
στο γούστο και την αισθητική σας για το δικό σας σπίτι. 

οιραστείτε την εμπειρία σας με φίλους και γνωστούς.
Ζήστε τη δηµιουργικότητα και απολαύστε τη µοναδικότητα 
των επιλογών σας!

Ε Ο Ο ΕΣ 
DUROSTICK
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ία πλήρης γκάμα καθαριστικών για κάθε χρήση 
φροντίδας και καθαρισμού στο σπίτι σας. εριηγη-
θείτε στα προϊόντα καθαρισµού της DUROSTICK 

µέσα από την ειδική έντυπη έκδοση DUROSTICK 
& ΚΑΘΑΡΙΣΕΣ. 

Υγρασία... το γενεσιουργό 
 αίτιο των περισσότερων 
δεινών µας όσον αφορά το 
σπίτι και την οικο δοµή. Την 
εντοπίσαµε, την αναλύ  σαµε, 

τη λύσαμε με προϊόντα 
DUROSTICK! 
Στη διάθεσή σας, το έντυπο 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ DUROSTICK. 

άλτε τέλος στην υγρασία σε 
ταράτσα, τοίχο, υπόγειο!

DUROS  & Α Α ΣΕΣ

Σ ΕΓΑ Α DUROS

Ξεφυλλίστε τo έντυπο  
ηλεκτρονικά. Κατεβάστε το  

στον υπολογιστή σας, 
µοιραστείτε το.

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για  
τη στεγανοποίηση επιφανειών µε τσιµε-
ντοειδή υλικά και για τη στεγανοποίηση 
ταρατσών στο κανάλι µας στο YouTube.

Ξεφυλλίστε τo έντυπο  
ηλεκτρονικά. Κατεβάστε το 

στον υπολογιστή σας,  
µοιραστείτε το.
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Ο Σ Ο Ο ΟΣ Σ DUROS  
www.durostick.gr 
Επισκεφθείτε το site της DUROSTICK και µάθετε τα 
πάντα για την εταιρεία, τα προϊόντα, τις λύσεις που 
σας προτείνουµε! 

εφυλλίστε ηλεκτρονικά, ‘κατεβάστε’ και μοιραστείτε 
τα έντυπά µας µε όποιον επιθυµείτε! 

είτε κινηματογραφημένες εφαρμογές προϊόντων, 
αλλά και ολοκληρωµένων συστηµάτων. 
Επισκεφθείτε την ενότητα ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 

και παρακολουθήστε τα σχετικά videos και έντυπα 
(υποενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ή βρείτε 
λύση στο πρόβληµά σας (υποενότητα ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑ - ΑΙΤΙΑ – ΛΥΣΗ). Φωτογραφίστε και στείλτε 
το πρόβληµα που σας απασχολεί απευθείας στην 
Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK στην ενότη-
τα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΑΙΤΙΑ-ΛΥΣΗ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Α Α Α Α  Α Α Ο ΟΓ Α Σ DUROS  
λήρης γκάμα χρωμάτων και έγχρωμων κονιαμάτων που συνοδεύεται από πλήρη σειρά χρωματολογίων, προ-

τάσεις χρωµατικών συνδυασµών, έξυπνες πρακτικές συµβουλές που αφορούν σε κατάλληλη προετοιµασία, σω-
στή εφαρµογή, τέλεια αποτελέσµατα µε διάρκεια στον χρόνο. Ζητήστε να τα δείτε ή να σας δοθούν από το σηµείο 
πώλησης των προϊόντων µας. Αναζητήστε τα στο site της εταιρείας.πώλησης των προϊόντων µας. Αναζητήστε τα στο site της εταιρείας.

Ο Α Ο  
Σ Ε Α Α Ο  
Ε Α ΟΣ Ε Ο 

Ε Γ Α Ο Ο ΟΣ
Ζητήστε τα από το σηµείο πώλησης των προϊό-
ντων. άρτε τα μαζί σας και μάθετε ό,τι πρέπει να 
γνωρίζετε για συγκεκριµένα προϊόντα, αλλά, το 
κυριότερο, πιάστε στο χέρι σας πραγµατικό δείγ-
µα τους για να ξέρετε τι αγοράζετε! Συγκρίνετε το 
δείγµα που κρατάτε στα χέρια σας µε αντίστοιχα 
του ανταγωνισµού, για να διαπιστώσετε και µό-
νοι σας την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της 
DUROS . άνε τε τη σωστή και έξυπνη επιλογή. 

Α Α Σ DUROS  Σ Ο Σ Ε Ο Σ Σ
ώστε ιδιαίτερη προσοχή στα προωθητικά μηνύματα 

που θα δείτε κατά την επίσκεψή σας στο σηµείο πώλη-
σης προϊόντων DUROSTICK. Θα τα βρείτε σε έντυ-
πη µορφή (αφίσες, καρτολίνες, πανό, έντυπα 
κ.ά.), καθώς και -σε αρκετές περιπτώσεις- σε 
ηλεκτρονική µορφή, σε τηλεοπτικούς δέκτες 
εντός των καταστηµάτων. Ρωτήστε στο κατάστη-
µα για να µάθετε ό,τι θα σας φέρει πιο κοντά στη λύση 
για πιθανά προβλήµατα που αντιµετωπίζετε. Ρωτήστε 
αν θέλετε απευθείας την Τεχνική µας Υποστήριξη. 

πώλησης των προϊόντων µας. Αναζητήστε τα στο site της εταιρείας.πώλησης των προϊόντων µας. Αναζητήστε τα στο site της εταιρείας.

Ο Α
Σ Ε Α Α Ο
Ε Α ΟΣ Ε Ο

Ε Γ Α
Ζητήστε τα από το σηµείο πώλησης των προϊό
ντων.
γνωρίζετε για συγκεκριµένα προϊόντα, αλλά, το 
κυριότερο, πιάστε στο χέρι σας πραγµατικό δείγ
µα τους για να ξέρετε τι αγοράζετε! Συγκρίνετε το 
δείγµα που κρατάτε στα χέρια σας µε αντίστοιχα 
του ανταγωνισµού, για να διαπιστώσετε και µό
νοι σας την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της 
DUROS .

Ο Α Ο

Eφαρµοσµένο
δείγµα προϊόντος
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Επίλογος
Η συντήρηση, η επισκευή και η αποκατάσταση ζηµιών 
ενός κτιρίου δεν είναι πάντα µία εύκολη υπόθεση. Σε 
αρκετές περιπτώσεις δε, αυτή µπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα κοστοβόρα. 
Η επιτυχία της εξαρτάται από:
•Τη σωστή διάγνωση του προβλήµατος.
•Τη µελέτη και γνώση των προβληµάτων που αντι-

µετωπίζει το κτίριο.
•Τη χρήση της σωστής µεθοδολογίας.
•Την επιλογή των κατάλληλων υλικών για κάθε 

δια φορετική εργασία. 
•Την τήρηση προδιαγραφών κατά την υλοποίηση 

των εργασιών.
Ο σκοπός αυτού του εντύπου είναι - µεταξύ άλ-
λων- να ευαισθητοποιήσει όλους του εµπλεκόµενους 
στον τοµέα των επισκευών και των ανακαινίσεων, να 
παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τις ενδε δειγµένες 
πρακτικές και µεθόδους, να ενηµερώσει για τα διαθέ-
σιµα υλικά στην αγο ρά κλπ. 
Οι Επαγγελµατίες του χώρου της Κατασκευής µπορούν 
να εµπιστευτούν την τεχνογνωσία και την ευρεία γκάµα 
πιστο ποιηµένων προϊόντων της DUROSTICK. Οι ιδιώτες 
µπορούν να νιώ σουν ασφαλείς στα χέρια µίας γνωστής 
και αξιόπιστης ελληνικής βιοµηχανίας, µε πολυάριθµες 
τεχνικές λύσεις, µε ποιοτικά προϊόντα και επιλογές που 
καλύπτουν όλα τα γούστα.

Ανακαινίσεις κτιρίων 
και κατοικιών
Πρακτικά οι επιλογές που κάποιος έχει στη διάθεσή 
του είναι άπειρες. Το όχηµα όµως για να περιηγηθεί 

στη ‘χώρα’ τους, να επιλέξει αυτήν ή αυτές που θα 
τον ικανοποιήσουν και δεν θα τον απογοητεύσουν, 
δεν είναι άλλο από το όχηµα της γνώσης, της σωστής 
πληροφόρησης, της αξιόπιστης ενηµέρωσης, µε λό-
για, αλλά και µε εικόνες. Γιατί η ανακαίνιση είναι άµε-
σα συνδεδεµένη µε εικόνες. Την εικόνα πριν και την 
εικόνα µετά από αυτή. Τη διατήρηση ή ακόµη και τη 
-γοητευτική- παλαίωσή της στον χρόνο. 
Η ανακαίνιση είναι επίσης άµεσα συνδεµένη µε τα 
υλικά (της ανακαίνισης). Με τη βοήθεια της επιστή-
µης, βασισµένοι σε διαρκείς επενδύσεις σε έρευνα και 
τεχνολογία, έχουµε στη διάθεσή µας πάνω από 350 
προϊόντα για να επιλέξουµε:
Παλαιά υλικά που έχουν έρθει ξανά στο προσκήνιο, 
όπως η πατητή τσιµεντοκονία, υλικά καταξιωµένα και 
δοκιµασµένα στον χρόνο και τη χρήση, αλλά και καινο-
τόµα υλικά, όπως ο εύκαµπτος, τσιµεντοειδής σοβάς, 
το dB BLOCK και άλλα πολλά.
Επιπλέον, νέα συστήµατα υλικών που δίνουν ουσιαστι-
κές λύσεις στην ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, 
όπως είναι το COOLROOF, το COOLROOF LIGHT, το 
COOLROOF INVERTED & το THERMOSEAL.
H ανακαίνιση είναι ακόµη άρρηκτα δεµένη µε τον σχε-
διαστή της, τον τεχνίτη. Από τα χέρια του, από το µεράκι 
του, τη γνώση και την εµπειρία του θα περάσει και θα 
εξαρτηθεί η επιτυχία της. Και πάνω απ΄όλα είναι συν-
δεδεµένη µε τη δική σας προσωπική αισθητική άποψη 
και φέρει τη σφραγίδα της επιλογής σας. 

Τολµήστε το γιατί µπορείτε! 

Τολµήστε το γιατί σας αξίζει! 



Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων288 Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων288

288

µία µία µία ένα λίτροοκτώµισό
τυρόπιτα σοκολάτα εφηµερίδα αναψυκτικότσιγάρακαφέ

(αν καπνίζουµε)

ή διατηρούµε το σπίτι µας 
σε άριστη κατάσταση, καινούργιο για µια ζωή!

την ηµέρα!µε
αγοράζουµε κάτι από τα παρακάτω

συντηρείτε; επισκευάζετε; ανακαινίζετε;

∆ίνουµε λύσεις 
στα προβλήµατά σας 

εύκολα, γρήγορα, 
αποτελεσµατικά 
& οικονοµικά!

Κ
Α

Ν
Ο

Υ
Μ

Ε



ETAG 004 

Αποτελεί την επίσημη Οδηγία της Ευρωπαϊκής νωσης για ‘Σύνθετα Συστήματα 
Εξωτερικής ερμομόνωσης τιρίων’ με σοβά τελικής στρώσης) (E   
Insulation Composite Systems (ETICS)}. Ασχολείται µε τις βασικές απαιτήσεις της 
ευρωπαϊκής οδηγίας για προϊόντα κατασκευής κτιρίων, τις ακόλουθες  ηχανικές 
αντοχές και σταθερότητα. Αντίσταση σε περίπτωση φωτιάς. αράγοντες υγιεινής 
και προστασίας περιβάλλοντος. Ασφάλεια χρήσης. ροστασία από ηχορύπαν-
ση. Εξοικονόµηση ενέργειας για θέρµανση ή δροσισµό εσωτερικών χώρων. 

αραμέτρους που αφορούν τη διάρκεια στον χρόνο και την καλή λειτουργία 
της εφαρµογής. 

Ανακλαστικό χρώµα

Χρώµα που ανακλά την ηλιακή -και όχι µόνο- ακτινοβολία, δηλαδή αλλάζει 
τη διεύθυνση ακτίνων ή κυμάτων της  προκαλώντας ανάκλαση. ροσδίδει 
στις επιφάνειες όπου εφαρµόζεται ανακλαστικές ιδιότητες, συµβάλλοντας στη 
µείωση της θερµοκρασίας τους. 

Αναστολέας διάβρωσης
Αναστολέας διάβρωσης είναι ένα χηµικό συστατικό, το οποίο µειώνει τον ρυθµό 
διάβρωσης του στοιχείου στο οποίο εφαρµόζεται, συνήθως κάποιου µετάλλου 
ή µεταλλικού κράµατος. 

Ανερχόµενη υγρασία 
(για κτίρια) 

εταφορά, μέσω τριχοειδών ρωγμών των δαπέδων και της τοιχοποιίας ενός 
κτιρίου, της υγρασίας του εδάφους προς την ανώτερη στάθµη του κτιρίου. Είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σηµαντικές ζηµιές και φθορές σε δοµικά και αρχιτεκτονικά 
στοιχεία του κτιρίου έως και σε ύψος ενός µέτρου (συνήθως) από το έδαφος.

Αρµολόγηση επένδυσης
Η τοποθέτηση ειδικού υλικού (αρµόστοκος) στα κενά (αρµοί) µεταξύ των στοι-
χείων που συνθέτουν την επενδυµένη επιφάνεια. 

Αρµός διαστολής 
(επένδυσης)

Ειδικός αρµός κατάλληλου πλάτους, περιµετρικά αλλά και ανά 16-20m2 σε 
εξωτερικούς χώρους, κάποιας επένδυσης, ο οποίος γεµίζεται µε ειδικό, ιδιαίτερα 
εύκαμπτο υλικό. ημιουργείται για να παραλαμβάνει τις επιφανειακές τάσεις λόγω 
συστολοδιαστολών που προκαλεί η µεταβολή θερµοκρασίας, προφυλάσσοντας 
έτσι την επενδυµένη επιφάνεια από αποκολλήσεις ή ρηγµατώσεις.

Αφυγραντήρας/
Συλλέκτης υγρασίας

Συσκευή η οποία µε χηµική ή ηλεκτροµηχανική µέθοδο αφαιρεί την υγρασία 
από τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο τοποθετείται και την αποδίδει σε µορφή 
νερού. Συντελεί στη µείωση της σχετικής υγρασίας σε εσωτερικούς χώρους, 
βελτιώνοντας το µικροκλίµα τους. 

Βελτιωτικό γαλάκτωµα

ρόσθετο ενίσχυσης ιδιοτήτων τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων. ο 
βρίσκουµε συνήθως σε υγρή µορφή, αλλά διατίθεται και σε µορφή (σ)κόνης. 
Αυξάνει την ευκαµψία, την πρόσφυση, τη στεγανότητα και τις µηχανικές αντοχές 
των κονιαμάτων. ροστίθεται στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων, ανάλογα με 
την εφαρµογή και την επιθυµητή βελτίωση. 

Βενιές - ρολιές

ατά την εφαρμογή ενός χρώματος ή βερνικιού σε κάποια επιφάνεια παρατηρούμε 
κάποιες διακριτές γραµµές στο αποτέλεσµα της εφαρµογής µετά το στέγνωµά 
της, που επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική της εικόνα. Αυτές συνδέονται αφε-
νός µε τις ιδιότητες (µεταξύ των οποίων και η καλυπτικότητα) του προϊόντος σε 
συνδυασµό µε τα εργαλεία εφαρµογής του, αλλά πιθανώς και µε διαφορετική 
αποροφητικότητα του υποστρώµατος βαφής. Συνδέονται επίσης µε µη τήρηση 
της προτεινόµενης, στη συσκευασία, αραίωσης του προϊόντος.

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
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Γεωύφασµα

Είναι ένα πλαστικό ‘ύφασµα’ λινάτσα. ΄Επιτρέπει΄ τη δίοδο νερού και αέρα, ενώ 
δεν ΄επιτρέπει΄ στο χώµα να περάσει κάτω από την επιφάνεια του, λειτουργώντας 
ως φίλτρο. Η χρήση του γίνεται συνήθως σε φυτεύσεις µε στόχο την απρόσκο-
πτη απορροή υδάτων ποτίσµατος ή βροχής προς τους αγωγούς απορροής. 
Ιδανικό για εφαρµογές σε γλάστρες και ζαρντινιέρες κάθε µεγέθους, καθώς και 
σε ταρατσόκηπους. ∆ιατίθεται σε ρολά, είναι ελαφρύ και τοποθετείται εύκολα. 

∆οµική στατικότητα 
& αντοχή 

Είναι η δυνατότητα αυτόνοµων δοµικών στοιχείων τα οποία έχουν συνθέσει 
συνδεόµενα µεταξύ τους το σύστηµα µίας κατασκευής να αντέχει τα µηχανικά 
φορτία (βάρος, ταλαντώσεις, δονήσεις κ.ά.) στα οποία αυτή υποβάλλεται. 

∆οµικό στοιχείο
Είναι το στοιχείο µίας κατασκευής (π.χ. µία κολόνα ή δοκός ενός κτιρίου) που το 
εξετάζουµε πάντα ως µέρος του συστήµατος (κατασκευής) που αυτό συµµετέχει. 
Μπορεί να είναι ακτίνα, επιφάνεια ή όγκος. 

Ελαστοµερής 
στεγανωτική στρώση

Στεγανοποιητική στρώση επιφάνειας κατασκευασµένη από ελαστοµερή υλικά. 

Ελαφροβαρές γέµισµα

Τσιµεντοειδής στρώση επιφάνειας που δηµιουργείται συνήθως επί υπάρχουσας 
επιφάνειας µε σκοπό την εξοµάλυνση, την επιπέδωση ή τη δηµιουργία ρύσεων 
σε αυτήν (ή και όλα τα παραπάνω) µε υλικά κατασκευής που έχουν χαµηλό 
βάρος σε σχέση µε συνήθη τσιµεντοκονιάµατα (έως και το 1/3 του βάρους). 
Τα ελαφροβαρή περιέχουν στη σύνθεσή τους ελαφρά αδρανή υλικά όπως 
κίσσηρη, περλίτη κ.ά. 

Ενανθράκωση στοιχείων 
σκυροδέµατος

Η ενανθράκωση του σκυροδέµατος είναι µία αργή διαδικασία κατά την οποία 
η περίσσεια υδροξειδίου του ασβεστίου που εµπεριέχεται µέσα στο υλικό αντι-
δρά µε το διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας και δηµιουργεί ανθρακικό 
ασβέστιο. Η ενανθράκωση ενός σκυροδετηµένου στοιχείου αρχίζει αµέσως µετά 
την κατασκευή του και µπορεί τελικά να οδηγήσει στη διάβρωση του σιδηρού 
οπλισµού της κατασκευής και πρόκληση σοβαρής ζηµιάς σε αυτή. 

Ενεργειακή 
αναβάθµιση κτιρίου

Με τον όρο ‘Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίου’ αναφερόµαστε στο σύνολο των 
επεµβάσεων που γίνονται σε αυτό µε σκοπό τη µείωση των ενεργειακών αναγκών 
του για θέρµανση και δροσισµό. Η ενεργειακή αναβάθµιση είναι δυνατόν να 
συµπεριλαµβάνει επεµβάσεις - βελτιώσεις στη θερµοµόνωση ή στεγανοποίηση 
των τοίχων ή δαπέδων του κτιρίου, τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, 
αλλαγή καυστήρα και πολλά άλλα. 

Εξάνθηµα (πεταλίδες)

Εξάνθηµα (ασπρίλες, πεταλίδες) σε σοβά, σκυρόδεµα, ή σπατουλαρισµένη 
επιφάνεια. Είναι η συγκέντρωση κρυσταλλικών αλάτων στην επιφάνεια. Λευκά 
στη µορφή, αντιαισθητικά, αλλοιώνουν τις όψεις των επιφανειών. Προκύπτει 
όταν υδατοδιαλυτά άλατα που συνυπάρχουν στη σύνθεση του τσιµεντοειδούς 
υλικού, ανέρχονται στην επιφάνειά του δια µέσω δικτύων τριχοειδών ρωγµών 
που έχουν δηµιουργηθεί σε αυτό. 

Επαλειφόµενο 
Τσιµεντοειδές  
στεγανωτικό

Στεγανοποιητικό υλικό τσιµεντοειδούς βάσης ενός ή δύο συστατικών. Εφαρµό-
ζεται στην επιφάνεια προς στεγανοποίηση µε χρήση ρολού βαφής ή πινέλου 
(πατρόγκα). 

Γλωσσάρι όρων
ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
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Γλωσσάρι όρων

Επίχρισµα 
(τοίχου, ταβανιού)

Η εφαρµογή στρώσης σοβά (επιχρίσµατος) επί σταθερών στοιχείων (αρχιτε-
κτονικών και δοµικών, π.χ. τούβλων, κολονών σκυροδέµατος). Η παραδοσιακή 
πρακτική συµπεριλαµβάνει τρεις φάσεις: πεταχτό, βασική στρώση, τελική στρώση. 
Στις µέρες µας, υπάρχουν τυποποιηµένα επιχρίσµατα που µειώνουν τις φάσεις, 
ακόµη και σε µία µόνο.

Εφελκυσµός

Εφελκυσµός ονοµάζεται η εντατική κατάσταση κατά την οποία σε ένα σώµα ασκού-
νται δυνάµεις αντίθετης φοράς που τείνουν να το επιµηκύνουν. Ο εφελκυσµός 
είναι µία από τις δύο µονοαξονικές εντατικές καταστάσεις ενός παραµορφώσιµου 
στερεού σώµατος. Η άλλη µονοαξονική εντατική κατάσταση είναι η θλίψη.

Ζώνη αποστράγγισης 
(κτιρίου, λεκάνης,  
φυτεµένου χώρου κ.ά.) 

Η ζώνη (περιοχή) που υπάρχει ή που δηµιουργείται µε δική µας παρέµβαση µε 
χρήση διαφόρων υλικών (όπως π.χ. χαλίκι, γεωύφασµα κ.ά.). Στόχο έχουν να 
διευκολύνουν τη διέλευση του νερού (ποτίσµατος, βροχής) προς τα κανάλια 
απορροής (λούκια, υπονόµους) και πάντα µακριά από τα δοµικά στοιχεία ώστε 
αυτό να µην προκαλέσει ζηµιές ή φθορά σε αυτά. 

Θερµοκεραµικό 
ενεργειακό χρώµα

Ελαστοµερές, ανακλαστικό χρώµα, το οποίο περιέχει στη σύνθεσή του υαλώδη 
σφαιρίδια που ενισχύουν το υλικό, αυξάνοντας το πάχος εφαρµογής του ανά 
στρώση και κυρίως εκπέµποντας γρήγορα (έχουν υψηλό συντελεστή εκποµπής) 
τη θερµότητα που προκύπτει από την απορροφώµενη από αυτά ηλιακή ακτι-
νοβολία. Το χρώµα αυτό πιστοποιείται και ως ‘ψυχρό’, όταν η ανακλαστικότητα 
του φωτός που παρουσιάζει υπερβαίνει το 80%. 

Θιξοτροπία υλικού

Θιξοτροπία είναι η ιδιότητα ενός παχύρρευστου κολλώδους υγρού ή γέλης 
(gel) να µετατρέπεται σε λιγότερο παχύρρευστο όταν αναδεύεται ή γενικότερα 
όταν ασκείται σε αυτό κάποιου είδους δύναµη. Όταν αυτό πάψει να συµβαίνει, 
τότε το υλικό (υγρό ή γέλη) επανέρχεται αργά ή γρηγορότερα στην αρχική 
παχύρρευστη µορφή του. 

Ινοπλισµένο κονίαµα 

Κονίαµα το οποίο περιέχει στη σύνθεσή του ίνες πολυπροπυλενίου, οι οποίες 
‘εµποδίζουν’ τη δηµιουργία ρωγµών συρρίκνωσης κατά την ξήρανσή του. Οι 
ίνες βελτιώνουν την αντοχή του κονιάµατος σε κρούση και επιφανειακή τριβή, 
καθώς και τη συνοχή του κατά τη διάστρωσή του και µετά από αυτή. 

Ιξώδες υλικού

Η λέξη ιξώδες προέρχεται από τη λέξη ιξός (τη γνωστή κολλώδη ουσία που 
περιβάλλει κάποιους καρπούς) και σηµαίνει το κολλώδες. Γενικά όµως µε τον 
όρο ιξώδες, στη χηµεία και τη φυσική, χαρακτηρίζεται µία από τις ιδιότητες της 
ύλης (ιδίως των υγρών αλλά και των αερίων) και συγκεκριµένα η αντίσταση 
που παρουσιάζουν κατά τη ροή τους. Για παράδειγµα, διαφορετικα ρέουν το 
µέλι, το λάδι και το νερό.

Κανάλι απορροής 
υδάτων

Η ‘οδός’ δια της οποίας το νερό που συγκεντρώνεται σε κάποιο σηµείο ή επι-
φάνεια απορρέει µακριά από αυτή. Για κτίρια: ντερέδες και λούκια, φρεάτια και 
υπόνοµοι δικτύου οµβρίων (βροχής). 

Κιµωλίαση χρώµατος
Η φθορά που παρουσιάζεται σε χρωµατισµένη επιφάνεια και εκδηλώνεται µε 
αποσάθρωσή της, η οποία µετατρέπει το χρώµα σε σκόνη (όπως η κιµωλία). 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
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Κοίλο λούκι

Κοίλη κατασκευή µικρού πλάτους που δηµιουργείται συνήθως µε χρήση τσιµε-
ντοκονιάµατος κατά µήκος της συµβολής οριζοντίων και καθέτων οικοδοµικών 
επιφανειών (π.χ. πλάκα σκυροδέµατος ταράτσας µε εφαπτόµενο σε αυτήν τοίχο). 
Σκοπό έχει την αποµάκρυνση των νερών της βροχής και τη µη διείσδυσή τους 
στο υπόστρωµα της επιφάνειας. 

Κορφιάς στέγης
Η κορυφογραµµή της στέγης κατασκευασµένη από κεραµίδια, τα οποία συγκολ-
λούνται µε ειδικό ανθεκτικό (ιδανικά στεγανοποιηµένο) κονίαµα και προστατεύουν 
τη στέγη από διείσδυση υγρασίας στα υποστρώµατά της. 

Κούφωµα κτιρίου
Το άνοιγµα/τα ενός κτιρίου στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν πόρτες ή 
παράθυρα. 

Μαρµαροποδιά
Παραλληλόγραµη λωρίδα από µάρµαρο που τοποθετείται στο κάτω µέρος 
(ποδιά) πορτών ή παραθύρων. 

Μάτιση

Η διακριτή (παρά τη θέλησή µας) γραµµή που φαίνεται κάτω από µία σοβατισµένη 
ή βαµµένη επιφάνεια και η οποία µπορεί να προκύπτει από διάφορα αίτια, όπως 
π.χ. η διαφοροποίηση της απορροφητικότητας των ‘οδηγών’ της βασικής στρώσης 
του επιχρίσµατος µε την υπόλοιπη επιφάνειά της, ή ακόµη και το ίδιο το υλικό ή 
τα εργαλεία εφαρµογής του (π.χ. πινέλο ή ρολό για το χρώµα). 

Μερεµέτι
Τοπική αποκατάσταση ζηµιάς ή φθοράς δοµικού στοιχείου µε υλικό ανάλογης 
σύνθεσης και συµπεριφοράς µε αυτό του δοµικού στοιχείου, ώστε τα δύο υλικά 
να λειτουργούν (‘δουλεύουν’) σωστά ως σύστηµα (µαζί). 

Μεταλλική ράβδος 
οπλισµού

Συνήθως αναφερόµαστε σε σιδηρό οπλισµό (χάλυβας). Η ράβδος οπλισµού 
τοποθετείται εντός του καλουπιού (πλάκα, κολόνα, δοκός, τοιχίο, άλλο) πριν την 
έγχυση σε αυτό του σκυροδέµατος κατασκευής του δοµικού στοχείου, το οποίο 
πλέον λέµε ότι είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Μετόπη ταράτσας 
(κούτελο)

Το εξωτερικό σηµείο της ταράτσας - συνήθως κάθετα δοµηµένο στην επιφάνειά 
της. Μπορεί να είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, τούβλο µε 
επίχριση, επενδυµένο ή όχι µε κάποιο υλικό (πλακίδια, µάρµαρο, άλλο). 

Μηχανικές Αντοχές 
υλικού

Το σύνολο των ιδιοτήτων ενός υλικού που περγράφουν την αντοχή του σε µία 
σειρά από µηχανικές καταπονήσεις (καταπόνηση σε θλίψη, κάµψη, τριβή κ.ά.). 

Μηχανική στήριξη
Η στήριξη µε µηχανικά µέσα (π.χ. δοκός αντιστήριξης, βύσµατα στερέωσης κ.ά.) 
ενός δοµικού στοιχείου. 

Μικροκλίµα χώρου
Οι συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία, κίνηση αέρα κ.ά.) που επικρατούν σε έναν 
χώρο που δεν βρίσκεται σε άµεση επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Νανοµοριακή τεχνολογία

Ένα νανόµετρο (nm) είναι ένα δισεκατοµµυριοστό (10-9) του µέτρου. Νανοτε-
χνολογία είναι η µελέτη του ελέγχου της ύλης σε ατοµικό και µοριακό επίπεδο. 
Γενικά, η Νανοτεχνολογία ασχολείται µε τις δοµές µεγέθους και την ανάπτυξη 
υλικών ή συσκευών αυτής της τάξης µεγέθους (100 νανόµετρα ή µικρότερα σε 
τουλάχιστον µία διάσταση).
Και για να το αντιληφθούµε καλύτερα µε ένα παράδειγµα: µία ανθρώπινη τρίχα 
έχει διάµετρο 50.000 νανόµετρα.
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Ντερές
Ο (οριζόντιος) αγωγός απορροής υδάτων µίας στέγης που καταλήγει στα (κά-
θετα) λούκια της. 

Οικολογικό χρώµα
Χρώµα φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον, κατά τη φάση εφαρµογής, αλλά 
και µετά από αυτή. Φέρει πιστοποίηση ECOLABEL (www.ecolabel.eu).

Οπτοπλινθοδοµή ∆οµικό στοιχείο (δοµή) κτιρίου µε κατασκευή από τούβλα (οπτόπλινθους).

Πιέση θετική ή αρνητική 
σε επιφάνεια 

Η διεισδυτική δύναµη (πίεση) στο εµπρός ή στο πίσω µέρος µίας επιφάνειας από 
την υγρασία που προσπαθεί να τη διαπεράσει. 

Πλήρωση αρµού
Η κάλυψη του αρµού (µίας επένδυσης) µε το κατάλληλο, από πλευράς ιδιοτήτων 
αλλά και αισθητικής, σφραγιστικό υλικό πλήρωσης.

Πολυµερή πρόσθετα

Πολυµερή υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται ως βελτιωτικά άλλων υλικών 
για την ενίσχυση των ιδιοτήτων τους. Πολυµερές είναι όρος της χηµείας που το 
περιγράφει ως µία µεγάλη µοριακή δοµή αποτελούµενη από µικρότερα µόρια 
(µονοµερή) σε σύνδεση µεταξύ τους. Παραδείγµατα χηµικά κατασκευασµένων 
πολυµερών είναι η πολυστερίνη και τα ελαστοµερή (latex) ενώ φυσικά πολυµερή 
είναι π.χ. το άµυλο, η κυτταρίνη, το καουτσούκ κ.ά. 

Πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό

Σφραγιστικό µε βάση την πολυουρεθάνη -ιδιαίτερα ελαστικό- που χρησιµοποι-
είται σε εφαρµογές όπως πλήρωση αρµών διαστολής κλπ.

Πολυστερίνη (διογκωµένη 
& εξηλασµένη)

Μονωτικά υλικά µε βάση το πολυστυρένιο (διογκωµένο ή εξηλασµένο). Χρη-
σιµοποιείται ευρέως ως µονωτικό υλικό, αλλά και ως βάση για διακοσµητικές 
κατασκευές. 

Ρητινένεση/Ενέσιµο 
δοµικό υλικό

Εφαρµογή οικοδοµικής ενέσιµης ρητίνης. Ενέσιµο υλικό σε ρευστή µορφή, το 
οποίο εγχέεται στην επιφάνεια ή το σηµείο εφαρµογής µε ‘ένεση’, µε τη χρήση του 
κατάληλου εξοπλισµού (π.χ. πιστόλι προώθησης ή µε ’καζανάκι’ για εποξειδικές 
ενέσιµες ρητίνες ) για τον σκοπό αυτό. 

Ριπολίνη

Βερνικόχρωµα βάσης διαλύτη ή νερού για εφαρµογή σε ξύλινες και µεταλλικές 
επιφάνειες. Αραιώνεται µε διαλυτικό βερνικοχρωµάτων ή µε νερό (το αντίστοιχο 
προϊόν βάσης νερού). Εφαρµόζεται εύκολα σε κατάλληλα προετοιµασµένες και 
ασταρωµένες επιφάνειες. 

Σαπωνοποίηση χρώµατος 

Επί λέξει, ‘σαπωνοποίηση’ είναι η µετατροπή λίπους σε σαπούνι µε τη βοήθεια 
κάποιου αλκαλίου. Αναφερόµενοι στο χρώµα και µεταφορικά µιλώντας, η 
σαπωνοποίηση του χρώµατος αφορά στην υπό συνθήκες (επανα)γαλακτωµα-
τοποίησή του αφού αυτό προηγουµένως έχει εφαρµοσθεί και έχει στεγνώσει. 
Αντιλαµβάνεται κανείς ότι µία τέτοια εξέλιξη καταστρέφει τη χρωµατισµένη 
επιφάνεια και δηµιουργεί ανάγκη επαναβαφής της. 

Σηµείο διακοπής

Είναι το σηµείο στο οποίο βρίσκεται το πέρας µίας εφαρµογής (οικοδοµικού 
υλικού) και η αρχή ενός άλλου διαφορετικού είδους οικοδοµικού υλικού (π.χ. 
το σηµείο που µία ξύλινη επένδυση συναντά µία επένδυση από πέτρα). Στο 
σηµείο διακοπής συνήθως παρατηρούµε την ύπαρξη αρµού, τη σφράγιση του 
οποίου θα πρέπει να προβλέψουµε µε το κατάλληλο πληρωτικό. 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Γλωσσάρι όρων

Οδηγός Eπισκευών & Aνακαινίσεων 293

https://www.ecolabel.eu/


Σκυρόδεµα

Σκυρόδεµα είναι το µείγµα ορυκτών αδρανών, νερού, συνδετικών και πιθανώς 
βελτιωτικών πρόσθετων (γαλακτώµατα, ρευστοποιητές κ.ά.), όπου η συνδετική 
του ύλη είναι το τσιµέντο. Οπλισµένο σκυρόδεµα ονοµάζεται αυτό που συν-
δυάζεται µε χαλύβδινες ράβδους οπλισµού κατά την εφαρµογή του σε δοµικά 
στοιχεία (πλάκες, κολόνες κ.ά.).

Σοβατεπί

Σοβατεπί είναι η στενή και οριζόντια λωρίδα από ξύλο, µάρµαρο, κεραµικά 
πλακίδια κλπ., η οποία καλύπτει το κάτω µέρος εσωτερικού ή εξωτερικού τοίχου 
στο σηµείο όπου αυτός ενώνεται µε το δάπεδο. Συνηθέστερα, επιλέγεται ίδιου 
υλικού και χρώµατος µε το υλικό δαπέδου.

Στατικότητα κτιρίου 
(στατική επάρκεια) 

Αναφέρεται στην ικανότητα ενός κτιρίου να παραλαµβάνει αποτελεσµατικά 
µηχανικές τάσεις από διάφορες αιτίες (π.χ. σεισµός) καθώς και το βάρος των 
ορόφων του χωρίς να παθαίνει ζηµιά. Η στατική επάρκεια ορίζεται -σε κάθε 
χρονική στιγµή- βάσει σχετικής µελέτης µηχανικού και των ισχυόντων εθνικών 
ή και διεθνών κανονισµών. 

Στοιχείο ποροµπετόν
Συνήθως, προκατασκευασµένο ελαφροβαρές δοµικό υλικό συγκεκριµένων 
διαστάσεων µε το οποίο συνθέτουµε (χτίζουµε) τοίχους, τοιχία αλλά και ολό-
κληρες κατασκευές. 

Συστολοδιαστολή
Συστολοδιαστολή είναι η συστολή και διαστολή δοµικών στοιχείων εξαιτίας 
µεταβολών στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος χώρου τους, αλλα και µετα-
βολών θερµοκρασίας των ίδιων των στοιχείων.

Τζινέτια 

Αλλιώς ‘διχάγγιστρα’. Είναι χαλύβδινες ταινίες των οποίων τα άκρα έχουν καμφθεί 
σε σχήµα Γ. Οι άκρες καταλήγουν σε αιχµές, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτησή 
τους με τη βοήθεια σφύρας. α τζίνετια ‘δένουν’ την τοιχοποιία. ύποι τζινετιών 
χρησιµοποιούνται επίσης για στερέωση µαρµάρινων πλακών σε ύψη άνω των 
2,5 µέτρων από το δάπεδο (βάσει νοµοθεσίας). 

Τριχοειδείς ρωγµές

Ρωγµές συρρίκνωσης που παρατηρούµε συνήθως στα επιχρίσµατα τοιχοποιιών. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επιφανειακές και κατά τεκµήριο ακίνδυνες. 

στόσο, αν αφεθούν ως έχουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σχηματίζουν 
µεταξύ τους δίκτυα, τα οποία διευκολύνουν τη δίοδο υγρασίας του περιβάλλοντος 
στα υποστρώµατα και επακόλουθη πρόκληση ζηµιών και φθορών σε αυτά. 

Υαλόπλεγµα οπλισµού

ίχτυ (πλέγμα) κατασκευασμένο από υαλονήματα με διαφορετικές διαστάσεις 
ανοίγματος (‘μάτι’), ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Οπλίζει 
(ενισχύει), εγκιβωτιζόµενο στη µάζα του υλικού, σοβάδες, τσιµεντοκονίες και 
άλλα τσιµεντοειδή κονιάµατα. 

Υγροποίηση υδρατµών
Η µετατροπή των υδρατµών που βρίσκονται σε αέρια µορφή, σε σταγόνες νερού 
(υγρό) που επικάθειται στις επιφάνειες. 

Υδαταπωθητικός σοβάς
Σοβάς με υδαταπωθητικές ιδιότητες. Εμποδίζει  την είσοδο του νερού της βροχής 
(ή από άλλη πηγή) στη μάζα του. εν είναι πλήρως αδιάβροχος που σημαίνει 
ότι δεν είναι κατάλληλος για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό. 
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Υδρατµοπερατότητα 
υλικού (διαπνέον υλικό)

ιαπνέον υλικό (συνώνυμο  υδρατμοπερατό υλικό). Είναι το υλικό αυτό που 
επιτρέπει  στα μόρια του αέρα και των υδρατμών που αυτός συνήθως μεταφέρει 

να διαπερνούν τη µάζα του και να κινούνται από τη µία πλευρά του (π.χ. µίας 
επιφάνειας κατασκευασµένης από αυτό) στην άλλη, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 
Η διαπνοή του υλικού (στις κατασκευές) αποτελεί συνήθως ιδανική συνθήκη, 
καθώς προστατεύει από υγροποιήσεις, δηµιουργία µούχλας και µαύρων στιγ-
µάτων στις επιφάνειες εσωτερικών χώρων. 

Φέρων Οργανισµός 
κτιρίου

Είναι τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου που παραλαµβάνουν το βάρος της πλάκας 
ενός ορόφου και των υπερκείµενων σε αυτή δοµικών κατασκευών. Άµεσα και 
µε ασφάλεια το µεταφέρουν σε υποκείµενα δοµικά (φέροντα) στοιχεία, τα οποία 
σταδιακά µεταφέρουν το βάρος του κτιρίου στα θεµέλιά του και στα υποστρώµατα 
στα οποία αυτά εδράζονται (είναι τοποθετηµένα).

Φράγµα ενανθράκωσης

λικό στρώση υλικού που παρεμβάλλεται μεταξύ δομικού στοιχείου κατασκευ-
ασµένου από υλικά µε βάση το τσιµέντο και του εξωτερικού περιβάλλοντος και 
εξ αυτού ‘εμποδίζει’, ή επιβραδύνει την ενανθάκωση (βλέπε λήμμα σελ. 0) του 
σκυροδέματος (ή άλλου τσιμεντοειδούς). ατ’ επέκταση προστατεύει και από τη 
διάβρωση του σιδηρού οπλισµού (εάν υπάρχει τέτοιου είδους οπλισµός σε αυτό).  

‘Ψυχρό’ χρώµα 
ή ‘ψυχρό’ υλικό

Υλικό που παρουσιάζει αυξηµένες τιµές ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινο-
βολία και υψηλές τιµές συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο. Ένα τέτοιο υλικό 
συμβάλλει στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και κατ’ επέκταση των 
εσωτερικών θερµοκρασιών και της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, ενώ 
ταυτόχρονα συµβάλλει στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της θερµικής νησίδας 
και στη βελτίωση του θερµοκλίµατος των πόλεων. Οι παράµετροι, οι τιµές των 
οποίων χαρακτηρίζουν ένα υλικό ως ‘ψυχρό’ είναι η θερμοανακλαστικότητα (SR), 
ο συντελεστής εκποµπής (e), ο σύνθετος δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία (SRI) και ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ).

Ωφέλιµη ζωή 
ενός κτιρίου

Η εκτιµώµενη χρονική περίοδος κατά την οποία ένα κτίριο συνεχίζει να θεωρείται 
λειτουργικό και ασφαλές για τη χρήση που έχει κατασκευαστεί αρχικά. Είναι ένα 
µεταβλητό µέγεθος που συναρτάται από µία σειρά παραγόντων, όπως: Τα υλικά 
κατασκευής και τη µέθοδο εφαρµογής τους, τη συντήρηση και τις επισκευές που 
γίνονται σε αυτό κατά την ενεργή ζωή του, το περιβάλλον στο οποίο αυτό είναι 
τοποθετηµένο (π.χ. σεισµογενές περιβάλλον) κ.ά.
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Με 200 ΠΌΝΤΌΥΣ κερδίζετε το ΔΩΡΌ Δ ή το ΔΩΡΌ Ε 
Με 500 ΠΌΝΤΌΥΣ κερδίζετε το ΔΩΡΌ Α ή το ΔΩΡΌ Β 
ή το ΔΩΡΌ Γ
Με 1000 ΠΌΝΤΌΥΣ κερδίζετε το ΔΩΡΌ ΣΤ
Με 2000 ΠΌΝΤΌΥΣ κερδίζετε το ΔΩΡΌ Ζ

• 4 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• 2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΜΑΝΙΚΑ

• 2 ΝΑ ΛΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

 ME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

•  1 ΜΠΟΥΦΑΝ  

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ

• 4 ΚΑΠΕΛΑ OKEY

• 2 ΦΟΥΤΕΡ

ΔΩΡΟ Α

ΔΩΡΟ Β

ΔΩΡΟ Γ

ΔΩΡΟ Δ

ΔΩΡΟ Ε

ΔΩΡΟ ΣΤ

ΔΩΡΟ Ζ

•  1 ΘΕΡΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟ ΕΙΔΩΤΟ

•  1 ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΦΕ ΑΝΟ ΕΙΔΩΤΟ

• 2 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• 1 ΝΑ ΛΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

 ME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

• 4 ΜΠΛΟΥ ΑΚΙΑ ΜΑΚO

• 1 ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑ

• 4 ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ OKEY

•  1 ΜΠΟΥΦΑΝ  

ΑΜΑΝΙΚO

• 1 ΕΥΓΑΡΙ WA KIE TA KIE (εμβέλειας 5 )

• AΝΑΠΤΗΡΑ IPPO AΜΕΡΙΚΗΣ

• ΣΤΥΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

• 1 TA ET 10 , χωρητικότητας 1  

• 3ήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Ελλάδα 

Δ Ο
διαμονή σε 
ξενοδοχείο  
5 αστέρων  

στην Ελλάδα

να ητήστε το ντυπο Ο  
για τα προϊόντα που συμμετέχουν στο www.durostick.gr

Όλοι 

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΩΡΑ 

με προϊόντα 

DUROSTICK! 

https://www.durostick.gr/


Mιλάµε την ίδια γλώσσα
Ζούµε και εργαζόµαστε στην Ελλάδα! Αγαπάµε την πατρίδα µας 

και στηρίζουµε κάθε τι ελληνικό που παράλληλα καλύπτει 
τα ζητούµενά µας για ποιότητα, καινοτοµία, αντοχή 

και διάρκεια στον χρόνο. 

Κάτι που ΑΞΙΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ! 

Στηρίζουµε ανεπιφύλακτα τις ελληνικές προσπάθειες για 
ανάπτυξη και προκοπή σε ελληνικό έδαφος. 
Αποκτούµε εθνική καταναλωτική συνείδηση. 

Η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων είναι εξαιρετικά κρίσιµη 
για την ελληνική οικονοµία, την ελληνική οικογένεια και όλους 

εµάς που ζούµε και εργαζόµαστε στην πατρίδα µας. 

Σκεπτόµαστε έξυπνα! 

Επιλέγουµε ελληνικά προϊόντα!

Χαλαζιακά ∆άπεδα & Γρανιτοσοβάδες 
Η διακόσµηση
   εξελίσσεται!

Η DUROSTICK υπερήφανα παρουσιάζει... 

...τα προϊόντα που θα ‘απογειώσουν’ την αισθητική 

των χώρων σας. 

Σύστηµα διακόσµησης µε εξαιρετι κό διακοσµητικό 

ενδιαφέρον, αν θεκτικό στις θερ µοκρασιακές µεταβο-

λές, την UV ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 

Τολµήστε το διαφορετικό και επιλέξτε αυτήv την 

επένδυση µε τη φυσική οµορφιά των χαλαζιακών 

αδρανών, τις εξαιρετικές µηχανικές αντοχές και τη 

µεγάλη διάρκεια ζωής.

www.durostick.gr

...τα προϊόντα που θα ‘απογειώσουν’ την αισθητική 

κό διακοσµητικό 

µοκρασιακές µεταβο-

λές, την UV ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 

Αναζητήστε τη βεντάλια µε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεων των  

χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO.

https://www.durostick.gr/
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Για κάθε χρήση, υπάρχει... Λύση!
ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥEΣ

DUROSTICK A.B.E.Ε.
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00,  Τ. 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, F. 210 55 99 612
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22 , Τ. 2310 795 797, 2310 797 365, F. 2310 797 367 

Ε-mail: info@durostick.gr

www.durostick.gr
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Πολλές φορές συµβαίνει να επισκευάζουµε κάποια µικρή ή µεγαλύτερη ζηµιά στο 

οίκηµά µας και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, να παρατηρούµε επανεµφάνι-

σή της στο ίδιο σηµείο ή σε άλλο κοντινό του. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσµα να µας 

δηµιουργούνται αµφιβολίες τόσο για τη σωστή κατανόηση του προβλήµατος όσο 

και για τη µέθοδο και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάστασή του.

Το δεύτερο, επίσης πολύ σηµαντικό µέρος, αφορά στις ανακαινίσεις εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων. Σας προτείνουµε τα κατάλληλα υλικά σε τεχνικό, αλλά και 

σε επίπεδο διακόσµησης και αναδιαµόρφωσης των χώρων αυτών. 

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που πλήττει 

συχνά τη χώρα µας, αφιερώσαµε σε αυτόν ολόκληρη διακριτή ενότητα. Στην περί-

πτωση που το επίκεντρό του είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, προκαλεί σοβαρά 

προβλήµατα και εκτεταµένες ζηµιές σε κατασκευές, αναδεικνύοντας –κατά κύριο 

λόγο– τις αστοχίες στη µελέτη θεµελίωσης και τον φέροντα οργανισµό των κτιρίων. 

Η DUROSTICK διαθέτει πλήθος προϊόντων για τη θωράκιση της κατασκευής από 

ενδεχόµενη σεισµική δόνηση, αλλά και για την αποκατάσταση µικρών έως και 

µεγαλύτερων ζηµιών που προκαλούνται από αυτήν.

Η έκδοση αυτή στοχεύει να φέρει στο προσκήνιο το θέµα της επισκευής, της συντή-

ρησης και της ανακαίνισης, να πληροφορήσει σωστά, να ενηµερώσει σε βάθος και να 

‘ενισχύσει’ την αντίληψή µας για τα θέµατα αυτά που λίγο ως πολύ απασχολούν την 

καθηµερινότητα όλων µας. Βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας γούστο, 

τις δικές σας µοναδικές ανάγκες, µάθετε για τα υλικά που συνδέονται µε αυτές και 

κάνετε τις σωστές κάθε φορά επιλογές.  
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