
154

2.3 Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

DUROSTICK D-59

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμπο-
τισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς δι-
αλύτες, κατάλληλο για την προστασία 
κεραμοσκεπών (εικ. 2) και επενδεδυ-
μένων όψεων κτιρίων.
Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν 
επηρεάζει την απόχρωση των επιφα-
νειών όπου εφαρμόζεται, δε γυαλίζει 
και δεν κιτρινίζει.
Προστατεύει τις επιφάνειες από την 
απορρόφηση υγρασίας για τουλάχι-
στον 10 χρόνια, αποτρέποντας την 
εμφάνιση ρωγμών από παρατεταμένη 
χιονόπτωση και παγετό. Δεν επιτρέ-
πει τη δημιουργία μούχλας, λειχήνων 
και πρασινάδας και εμποδίζει την ενα-
πόθεση της λασποβροχής (εικ. 1).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK D-59 εφαρμόζεται σε 
πορώδη αλκαλικά και μη υποστρώμα-
τα, καλύπτοντας ακόμη και τριχοει-
δείς ρωγμές έως 0,2 mm σε κεραμο-
σκεπές, διακοσμητικά κεραμικά τού-
βλα, πήλινες γλάστρες αλλά και σε 
τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσανίδες, δι-
ακοσμητικούς τσιμεντόλιθους κ.ά.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία υποστρώματος
Οι επιφάνειες να είναι καθαρές, 
απορροφητικές, απαλλαγμένες από 
λασποβροχή ή σκόνες. 
Σε κεραμοσκεπές, διακοσμητικά τού-
βλα που έχουν προσβληθεί από μού-
χλα, βρύα (πρασινίλες, μαυρίλες), 
προηγείται καθαρισμός με το ισχυ-
ρό καθαριστικό DUROSTICK D-95 
CLEANER, με χρήση πιεστικού μηχα-
νήματος ή τρίβοντας με σκληρή βούρ-
τσα. Κατά τη χρήση, καλύπτουμε πα-
ρακείμενες ευαίσθητες επιφάνειες 
και φυτά.
2. Εφαρμογή
Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από 
τη χρήση. Το υλικό εφαρμόζεται με 
ρολό, φαρδύ πινέλο ή ψεκαστήρα από 
απόσταση 30-40 cm, σε 1 επίστρω-
ση μέχρι κορεσμού ή σε 2 διαδοχικές 
«εν νωπώ» επιστρώσεις.
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό με-
τά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400 ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον 
παγετό, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παρα-
γωγής. 

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ

•Ενδέχεται κεραμικά υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο να 
εμφανίσουν σκιές κατά την εφαρμογή οι οποίες όμως εξαφανί-
ζονται μετά το στέγνωμα του υλικού.
•Το προϊόν αφού στεγνώσει είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ 1 lt
Δοχείο 5 lt 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Eιδικό βάρος 1,01±0,08 kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5 °C έως +35 °C 

Στεγανοποίηση Ύστερα από 4 ώρες στους 20 °C

Συντελεστής απορρόφησης νερού W≤0,5 kg/m²√h

Άοσμο, άφλεκτο, φιλικό προς το περιβάλλον 

Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων 
& πήλινων γλαστρών

εικ. 1

εικ. 2


