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DUROSTICK DS-240 Ταχύπηκτο επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

5.2 Ειδικά κονιάματα δόμησης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Έτοιμο κονίαμα μη συρρικνούμενο, 
ταχείας πήξης και ωρίμανσης, με πο-
λυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδω-
τα μεταλλικά σφαιρίδια και ίνες πολυ-
προπυλενίου υψηλής αντοχής.
Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να 
δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος 
πολτός με μηδαμινή συρρίκνωση χω-
ρίς ρηγματώσεις και με εντυπωσιακή 
επιφανειακή σκληρότητα.
Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικό-
τητα στο χρόνο, την υγρασία, το αλκα-
λικό περιβάλλον και την υψηλή αντο-
χή σε θλίψη, κρούση και κραδασμούς. 
Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της 
προδιαγραφής EN 1504-3 για επι-
σκευαστικά κονιάματα ομάδας R4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK DS-240 είναι κατάλ-
ληλο για την επισκευή βιομηχανικών 
δαπέδων (εικ. 4), την αποκατάσταση 
της γεωμετρίας φρεατίων (εικ. 1), αν-
θρωποθυρίδων και γενικά οδικών και 
ειδικών κατασκευών. 
Λόγω της μηδαμινής του συρρίκνω-
σης και της μοναδικής του αντοχής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγκυ-
ρώσεις ακριβείας (εικ. 2). 
Ιδανικό για την επισκευή κολώνων και 
τοιχίων ως επισκευαστικός μανδύ-
ας, παράλληλα με τις συνδετικές ρά-
βδους οπλισμού, με έγχυση μέσα σε 
ξυλότυπους (εικ. 3). 

Συνιστάται για κάθε γρήγορη επι-
σκευή που είναι απαραίτητο να δοθεί 
γρήγορα σε κυκλοφορία, όπως οδικά 
έργα, αεροδρόμια κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Oι επιφάνειες όπου θα εφαρμοστεί 
θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από 
λάδια, σαθρά σημεία, σκόνες, να είναι 
σταθερές και να έχει προηγηθεί δια-
βροχή χωρίς λιμνάζοντα νερά.
2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το DUROSTICK DS-240 
σε καθαρό νερό σε αναλογία 25 kg 
κονίαμα προς 5 lt νερό και αναδεύ-
ουμε με δράπανο χαμηλών στροφών 
ή χρησιμοποιούμε μπετονιέρα έως 
ότου δημιουργηθεί μια ομοιογενής 
μάζα έτοιμη προς εφαρμογή.
Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 60 
λεπτά και εφαρμόζεται είτε με μυστρί 
είτε με εκτόξευση, ανάλογα με την 
εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για επισκευή σε κολώνες και τοι-
χία η προσθήκη 100 gr DUROSTICK 
HYDROSTOP D-34 για κάθε 2 σακιά 
DUROSTICK DS-240 αυξάνει τις ρεο-
λογικές ιδιότητες του κονιάματος πε-
ριορίζοντας την ανάγκη δόνησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα Τσιμεντοειδής κονία - Γκρι

Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379) Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος 1,48±0,05 kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος 2,30±0,05 kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1,70 mm

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

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30 °C έως +120 °C

Απαίτηση σε νερό 5 lt νερό σε 25 kg κονία

Χρόνος ζωής στο δοχείο 60 λεπτά 

Συρρίκνωση κατά ASTM C596 Μηδαμινή

Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό Πολύ καλή

Περιεχόμενα χλωριόντα κατά ΕΝ 1015-17 <0,05%

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή σε κάμψη, κατά ΕΝ 196-1, σε:

28 ημέρες 8,80 ± 1,20 N/mm²

Αντοχή σε θλίψη, κατά ΕΝ 12190, σε:

24 ώρες 15,00 ± 2,00 N/mm²

7 ημέρες 35,00 ± 2,00 N/mm²

28 ημέρες 58,00 ± 1,50 N/mm²

Δύναμη πρόσφυσης στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1542 σε:

28 ημέρες 2,00 N/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού κατά ΕΝ 13057 <0,5 kg/m²h0,5

Θερμική συμβατότητα μετρημένη ως πρόσφυση σύμφωνα με ΕΝ 1542 μετα από:

• 50 κύκλους ψύξης - απόψυξης    2,00 N/mm2

Aντίδραση στη φωτιά Α1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 17 kg/m²/ cm πάχους στρώσης 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς και 
σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερο-
μηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερε-
θιστικό. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομέ-
νων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Xαρτόσακος 25 kg σε παλέτα 1.500 kg

εικ. 1 εικ. 2

εικ. 3 εικ. 4


