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4.3 Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες & αστάρια 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Επαγγελματική κόλλα γκρι χρώματος, 
σε μορφή στόκου, χωρίς διαλύτες.
Έχει μεγαλύτερο όριο θραύσης από 
το σκυρόδεμα και υψηλή πρόσφυση. 
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στα οξέα, τα 
αλκάλια, τα άλατα, το θαλασσινό νερό, 
ενώ δε συρρικνώνεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η D-38 χρησιμοποιείται για την επι-
σκευή βλαβών στο σκυρόδεμα και τη 
σφράγιση ρωγμών όπου πρόκειται 
στη συνέχεια να εφαρμοστεί ενέσιμη 
εποξειδική ρητίνη DUROSTICK D-33 
(εικ. 1). 
Επίσης, χρησιμοποιείται για τη συ-
γκόλληση όμοιων και ανόμοιων οι-
κοδομικών και βιομηχανικών υλικών 
(εικ. 2), όπως μέταλλα, πολυεστέρας, 
γυαλί, πέτρες, ινοπλισμένη τσιμεντο-
κονία κ.ά. 
Είναι κατάλληλη για τη στερέωση 
μπετoβεργών επέκτασης, την αγκύ-
ρωση μηχανημάτων και τη στερέωση 
μεταλλικών μανδύων σε κολώνες από 
σκυρόδεμα.

 ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες εφαρμογής να είναι 

απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, 
σκόνες, λάδια και υγρασία.
2. Προεργασία εφαρμογής
Αδειάζουμε το πλαστικό φιαλίδιο με 
το σκληρυντή Β (περιέχεται στη συ-
σκευασία) στο δοχείο με τη ρητίνη Α 
και αναμειγνύουμε σχολαστικά για 5 
λεπτά, με λεπτή μεταλλική σπάτου-
λα, φροντίζοντας ώστε το μείγμα που 
προκύπτει από την ομογενοποίηση 
της μάζας της ρητίνης και του σκλη-
ρυντή να κατανεμηθεί ομοιόμορφα τό-
σο στον πυθμένα όσο και στα τοιχώ-
ματα του δοχείου. 
3. Εφαρμογή
Η εφαρμογή πραγματοποιείται με 
σπάτουλα ή μυστρί, φροντίζοντας να 
αφαιρέσουμε το περισσευούμενο υλι-
κό με DUROSTICK THINNER 201, αμέ-
σως μετά τη χρήση.
Όταν χρησιμοποιείται για κάλυψη ρωγ-
μών, μετά την παρέλευση 24 ωρών
από την εφαρμογή του, είναι δυνα-
τή η εφαρμογή ρητινενέσεων με 
DUROSTICK D-33.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,8 kg/m²/mm

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατη-
ρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο 
έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία 
και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλή-
ρυνσή τους. Αυξημένη θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υγρα-
σία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματισμένων σημείων 
στην επιφάνεια καθώς και αύξηση του τελικού χρόνου σκλή-
ρυνσης. Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται 
αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.

• To προϊόν μετά την πλήρη σκλήρυνσή του είναι ακίνδυνο για 
την υγεία και το περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1 kg
(A: 880 gr, B: 120 gr σε φιαλίδιο εντός δοχείου).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Α Β

Xημική βάση Θιξοτροπική πάστα Πυκνόρρευστο υγρό

Απόχρωση Γκρι Υποκίτρινο

Απόχρωση Α+Β Γκρι

Ειδικό βάρος συστατικού 1,65 kg/lt 1,01 kg/lt

Σχέση ανάμειξης Α : B 7:1

Χρόνος ζωής στο δοχείο 60 λεπτά στους 25 °C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8 °C έως +30 °C

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -25 °C έως +110 °C

Τελικές αντοχές Ύστερα από 7 ημέρες

Στιλπνότητα Mat

ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή κατά ΕΝ 196-1 σε:

• κάμψη 30,0 Ν/mm2

• θλίψη 70,0 Ν/mm2

Αντοχή κατά ΕΝ 1348 σε:

• απόσπαση 4,8 Ν/mm2

DUROSTICK D-38 Εποξειδικός οικοδομικός στόκος - κόλλα 2 συστατικών

εικ. 1

εικ. 2


