
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK D-55 
 
 
Eπισκευαστικό, ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, 

για πάχη 2-20mm/στρώση 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών μηχα-
νικών αντοχών, για λεπτές επικαλύψεις, από 2-
20mm/στρώση. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης 
που προστατεύει από την οξείδωση των ράβδων 
οπλισμού σκυροδέματος.  
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος 
στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Προσφύεται ισχυρά στο υπόστρωμα.  
• Είναι ευκολοδούλευτο 
• Δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 2cm, ακόμη και στις 
κάθετες επιφάνειες.  
• Δεν παρουσιάζει ‘σκασίματα’  
• Ανθεκτικό στην υγρασία και τον παγετό  
• Υψηλών μηχανικών αντοχών. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROSTICK D-55 είναι ιδανικό για επισκευή 
ρηγματώσεων σε δάπεδα και τοιχία, καθώς και 
για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών που 

δημιουργούνται μετά τη χύτευση του μπετόν. Α-
ποκαθιστά βλάβες του σκυροδέματος σε προσό-
ψεις 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 λουκιών 
πριν από την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλι-
κών, για την κάλυψη αποσαθρωμένων σημείων 
περιμετρικά σε κάσες ή μαρμαροποδιές. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο 
από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και να διαβρέ-
χεται επιμελώς ή να ασταρώνεται με μικρομο-
ριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της 
DUROSTICKπριν από την εφαρμογή. 
Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου 25kg σε 
καθαρό δοχείο με 5,5lt νερό(1,1lt προς 5kg) και 
αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή 
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σε μπετονιέρα. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο 
για 2 ώρες και εφαρμόζεται είτε ‘πατητά’ με μυ-
στρί, είτε με εκτόξευση, σε πάχος έως 
20mm/στρώση. Σε περίπτωση που ακολουθήσει 
και δεύτερη επίστρωση, η επιφάνεια της πρώτης 
επίστρωσης θα πρέπει να ‘αγριεύεται’ ώστε να 
επιτευχθεί σωστά η πρόσφυση. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Σε οξειδωμένο οπλισμό αφαιρέστε τη σκουριά 
με RUST REMOVER και εφαρμόστε αντιδια-
βρωτική τσιμεντοειδή προστασία οπλισμού 
RUST FREE POWDER της DUROSTICK.  
• Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 
της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλο-
γία 1:3 ή του DUROMAX σε αναλογία 1:6, αυξά-
νει την ευκαμψία και τη στεγανότητά του, μετα-
βάλλει όμως τον χρόνο πήξης του.  
• Μην προσθέτετε νερό εφόσον το μείγμα έχει 
αρχίσει να πήζει.• Προστατεύστε την τελική επι-
φάνεια με υγρές λινάτσες ή με περιοδική δια-
βροχή για τις επόμενες 24 ώρες (ιδιαίτερα τους 
θερινούς μήνες). 
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο καθα-
ρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Xαρτόσακος βαλβίδας 25kg: Τουλάχιστον 12 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 
Πλαστική συσκευασία 5kg: Τουλάχιστον 18 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από 
τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5kg σε παλέτα 900kg 
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg 
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