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προϊόντα για τη νέα κατασκευή, 
τη συντήρηση, την επισκευή, 

την ανακαίνιση και τη διακόσμηση 
του σπιτιού και της οικοδομής!

Πάνω από...

•  Καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές και εμποδί-
ζει την επανεμφάνισή τους

•  Εξαιρετικά ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, χιόνι, παγετό, διαρκή υγρασία και έντονη 
ηλιοφάνεια.

•  Ιδανικό για χρήση σε παραθαλάσσιο και ορεινό 
περιβάλλον 

•  Αυτοκαθαριζόμενο
•  Αντιστέκεται στην αλκαλικότητα των επιφανειών

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ & ΦΘΟΡΑ!

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ

Κάντε του τη χάρη!

& ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΤΕ



Ελαστομερές στεγανωτικό και 
χρώμα μαζί, κατάλληλο για χρήση 
σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες 
- τοίχους. Εφαρμόζεται σε νέες ή 
ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύ-
πτει τριχοειδή και μικρορωγμές 
και αποτρέπει την επανεμφάνισή 
τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες 
παραμένοντας ελαστικό (από -20°C 
έως 80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό 
στις απότομες θερμοκρασιακές 
μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, 
τη διαρκή υγρασία, το χιόνι και 
τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή 
παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
Με υψηλή λευκότητα και με-
γάλη καλυπτικόπτητα, χαρίζει 
διαχρονικά, άψογα φινιρισμένες 
τελικές επιφάνειες, χωρίς να 
απαιτείται επαναβαφή με άλλο 
ακρυλικό χρώμα. 

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ - ΧΡΩΜΑ 
ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟ, ΟΡΕΙΝΟ ή ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
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1. ∆ιπλάσιος χρόνος αντοχής από 
τα συνήθη χρώµατα. Περιορίζει τη 
συχνότητα βαφής των επιφανειών. 

2. Εξαιρετική ελαστικότητα και αντοχή. 

3. ∆εν ξεφλουδίζει µε τις έντονες ή 
συχνές βροχοπτώσεις ή µε το παρα-
τεταµένο χιόνι, µε αποτέλεσµα να 
προστατεύονται οι σοβάδες από την 
απορρόφηση υγρασίας.

4. Καλύπτει κάθε τριχοειδή ρωγµή έως 
0,6 mm χωρίς να είναι απαραίτητο να 
προηγηθεί στοκάρισµα της  επιφάνειας. 

5. Εφαρµόζεται σε µερεµέτια ρηγη-
µατωµένων σοβάδων χωρίς µατίσεις.

6. Κατάλληλο για επιφάνειες εµφανούς 
µπετόν καλύπτοντας τις πολυάριθµες 
µικρές οπές που υπάρχουν σε αυτές 
χωρίς στοκάρισµα. Οι επιφάνειες θα 
πρέπει να ασταρωθούν µε ΑΣΤΑΡΙ 
∆ΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK και στη 
συνέχεια να εφαρµοσθεί σε αυτές δύο 
στρώσεις D-80 HYDROSTOP ELASTIC.

7. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην 
αντιµετώπιση της λασποβροχής  σε 
σχέση µε κοινά ακρυλικά χρώµατα.  
Ξεπλένεται άφοβα µε καθαρό νερό 
χωρίς να σκάει.

8. Χρωµατίζεται όπως τα ακρυλικά και 
πλαστικά χρώµατα, σε 855 αποχρώσεις, 
µε το σύστηµα COLOR COLLECTION της 
DUROSTICK ή σε 120 αποχρώσεις µε τις 
χρωστικές DUROCOLOR της DUROSTICK.

9. Aποτελεί την καταλληλότερη προ-
στασία από την υγρασία για επιφάνειες 
από γυψοσανίδες.

10. Προστατεύει τις επιφάνειες από 
µπετόν ή σοβά από την απορ-

ρόφηση υγρασίας που οδηγεί στην 
αποσάθρωση ή ενανθράκωσή τους.

11. Αυτοκαθαρίζεται. Σε τοίχους 
βαµµένους µε D-80 ΗYDROSTOP 
ELASTIC, µια δυνατή βροχή είναι 
αρκετή για να αποµακρύνει καυσαέρια, 
ρύπους και σκόνες, αποκαλύπτοντας 
τη λάµψη και την καθαρότητα του 
φρεσκοβαµµένου.

12. Προστατεύει το οπλι-
σµένο σκυρόδεµα από 
την ενανθράκωση.

13. Έχει µεγάλη αντοχή 
στην υπεριώδη (UV) 

ακτινοβολία καθώς και στα αλκάλια 
των επιφανειών. 

14. Έχει µεγάλη καλυπτικότητα, 
δουλεύεται εύκολα και απλώνεται 
οµοιόµορφα.
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ!

Βάλτε το δείγμα υλικού που βρί-
σκεται εδώ, σε ποτήρι με νερό 
και διαπιστώστε την απίστευτη 
αντοχή του ακόμη και μετά απο 
ένα μήνα μόνιμης εμβάπτισης.

Χρωματίζεται μέσω των συστημάτων COLOR COLLECTION SYSTEM  
& DUROCOLOR σε κάθε επιθυμητή απόχρωση.


