ΠΑΤΗΤH
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙA

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΤΗΤΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤ
την Πατητή Τσιμεντοκονία DS-254 IRON για
δημιουργία πανίσχυρων
καλαίσθητων δαπέδων.
Μπορεί να δεχθεί με επιτυχία βαριά κυκλοφορία και
χρήση, χωρίς να φθείρεται.
Παρουσιάζει εξαιρετικά
όμορφη επιφάνεια που
προσομοιάζει με αυτήν
του γρανίτη.
Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς, αλλά και σε
εσωτερικούς χώρους.

Επιλέξτε

την Πατητή Τσιμεντοκονία
DS-256 FLEX VELVET
της DUROSTICK για
βελούδινες, αψεγάδιαστες,
γερές επιφάνειες. Ιδανική
και για κτιστά έπιπλα.
Εφαρμόζεται κυρίως
σε εσωτερικούς, αλλά
και εξωτερικούς χώρους.

DS-256 FLEX VELVET

την Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX σε
επιφάνειες που πρόκειται
να δεχθούν κραδασμούς
ή και δονήσεις. Η ιδιαίτερα μεγάλη ευκαμψία
του υλικού θα αποτρέψει
πιθανές ρηγματώσεις
του στο μέλλον.
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.

Επιλέξτε

DS-254 IRON

DS-25O

την ‘κλασική’ Πατητή
Τσιμεντοκονία DS-250
για δάπεδα και τοίχους.
Χρησιμοποιήστε την και
ως πρώτη στρώση σε
σύστημα με την
DS-256 FLEX VELVET
για απόλυτα λείες και
βελούδινες επιφάνειες.
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.

Επιλέξτε

DS-252 FLEX

Επιλέξτε

ΟΚΟΝΙΕΣ
Π

ατητή τσιμεντοκονία, υλικό των ονείρων, της
δημιουργίας, της πολυμορφίας, της μοναδικότητας, της στιβαρότητας, της ομορφιάς!
Στην παραδοσιακή της μορφή θα τη συναντήσουμε,
κυρίως στα νησιά μας, σε χρηστικές και διακοσμητικές, ταυτόχρονα, λειτουργικές κατασκευές.
Στη σύγχρονη εκδοχή της αποτελεί ένα βιομηχανοποιημένο, υψηλής αξιοπιστίας τσιμεντοκονίαμα,
ικανό να καλύψει μεγάλο αριθμό αισθητικών και
λειτουργικών απαιτήσεων στη δημιουργία, σύνθεση
ή ανασύνθεση επιφανειών κτιριακών χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών, επαγγελματικών και ιδιωτικών.
Επενδύεται σε δάπεδα, τοίχους, σε σύνθετους οικοδομικούς όγκους και αντικείμενα, σε διακοσμητικά
αντικείμενα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εξειδικευμένες απαιτήσεις έργων για υψηλή ευκαμψία, επιφανειακή σκληρότητα και αντοχή στο χρόνο
και τη χρήση, στιλπνότητα της τελικής επιφάνειας
κ.ά. έχουν συντελέσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις
του υλικού, οδηγώντας στη δημιουργία περισσοτέρων
του ενός τύπων του.
Οι πατητές τσιμεντοκονίες της DUROSTICK έχουν
όλα αυτά τα χρόνια κερδίσει σημαντική θέση στην
αγορά, κυρίως δε στη συνείδηση των τεχνιτών
εφαρμοστών τους, αλλά και ιδιοκτητών, τόσο ιδιωτικών όσο και επαγγελματικών χώρων που τις έχουν
επιλέξει ως ένα όμορφο, γερό και αξιόπιστο υλικό
επένδυσης επιφανειών. Υλικό τεχνικής αρτιότητας,
αντοχής στο χρόνο και τη χρήση και μοναδικής αισθητικής υπεροχής.

Σήμανση των φωτογραφιών που συμπεριλαμβάνονται
στο παρόν έντυπο

Όπως θα παρατηρήσετε στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, σε κάθε
φωτογραφία με εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας υπάρχει επεξηγηματική σήμανση σχετική με την εφαρμογή. Αυτή (η σήμανση) συμπεριλαμβάνει τα σήματα 1,2,3,4 και 5 όπως αυτά απεικονίζονται παρακάτω.
Συγκεκριμένα, η επεξήγηση των σημάτων έχει ως εξής:
Δηλώνει τον τύπο της Πατητής Τσιμεντοκονίας που
έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

1
Δηλώνει χρωματισμό στη μάζα της Πατητής Τσιμεντοκονίας, το νούμερο της χρωστικής βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C που έχει
χρησιμοποιηθεί, καθώς και την αναλογία ανάμειξης
ανά χαρτόσακο 25kg.

2

Δηλώνει τον τρόπο στρωσίματος, πατήματος με
οδοντωτή σπάτουλα ή και μυστρί.

3
Δηλώνει την εφαρμογή χρωστικής DUROCOLOR
POWDER-C ή ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ 32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ
της DUROSTICK στη νωπή επιφάνεια της Πατητής
Τσιμεντοκονίας με τη μέθοδο της επίπασης.

4

Δηλώνει τον τρόπο ενσωμάτωσης της χρωστικής
(από επίπαση) στην επιφάνεια της Πατητής Τσιμεντοκονίας με σφουγγάρι.

5
1

EΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η

επιλογή της πατητής τσιμεντοκονίας ως υλικό επένδυσης και διακόσμησης επιφανειών,
δαπέδων, τοίχων, σύνθετων οικοδομικών όγκων, παραπέμπει από μόνη της σε μία μοναδικά
τολμηρή αισθητική αντίληψη και πράξη.
Η συνταγή απλή έως και προφανής. Αναμειγνύουμε την πατητή τσιμεντοκονία σε καθαρό δοχείο με
νερό, προσθέτουμε μία μεγάλη δόση μαστοριάς, άλλη μία λεπτής αισθητικής καθώς και μία γερή δόση
τόλμης και φαντασίας. Απλώνουμε το μείγμα στις επιφάνειες και ξαφνικά αυτές αποκτούν μορφή,
αποκτούν φωνή, αποκτούν ζωή!
Έτσι ξεκινά η αφήγηση της πατητής τσιμεντοκονίας. Αφηγητές της εμείς που της ανοίξαμε ένα ‘παράθυρο’ στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο. Υλικό εύπλαστο, μα και ιδιαίτερα απαιτητικό, έχει για την
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DS-256
ΛΕΥΚΗ

Νο 47 χ 3

Νο 4

DS-256

FLEX VELVET

DS-256
ΛΕΥΚΗ

Νο 46 χ 3

DS-250

DS-250

ΛΕΥΚΗ

DS-256

FLEX VELVET

Νο 46
Νο 46

εφαρμογή του ανάγκη από αγάπη, φροντίδα, μεράκι, μαστοριά, αντίληψη, ενθουσιασμό και ισχυρή
φαντασία. Αν του δώσουμε, θα μας δώσει! Θα μας δώσει πολλά! Χαρά, χαμόγελο, ικανοποίηση, περηφάνια, αρμονία, φυσικότητα, μοναδικότητα, ανάταση αισθήσεων και συναισθημάτων.
Πατητή Τσιμεντοκονία: Υλικό που υποβάλλει με την παρουσία του λειτουργώντας άλλοτε σαν καμβάς, ο οποίος θα αναδείξει μορφές και αντικείμενα τοποθετημένα με γούστο και επιμέλεια στο χώρο,
άλλοτε ως το κυρίαρχο στοιχείο, ή ακόμη η ταυτότητα του χώρου, όπου μορφές και αντικείμενα ‘υποκλίνονται’ στη χάρη του. Επιφάνεια τραχιά, ανάγλυφη ή βελούδινη, μονοχρωματική ή πολυχρωματική
ανάλογα με την τεχνοτροπία που θα εφαρμόσουμε σε αυτή, η δική μας πατητή τσιμεντοκονία είναι
η καλύτερη του κόσμου!
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EΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

DS-256
ΛΕΥΚΗ

DS-256

FLEX VELVET
Νο 48

DS-256
ΛΕΥΚΗ

DS-256

FLEX VELVET

DS-252

FLEX
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DS-252

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

Νο 47 χ 3

DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 46 χ 3

DS-252

FLEX

DS-250
ΛΕΥΚΗ

DS-250

DS-256

FLEX VELVET

Νο 23 χ 3

DS-256
ΛΕΥΚΗ

Νο 47 χ 2
DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 21 χ 3

DS-252

FLEX
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EΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

DS-250
ΛΕΥΚΗ

Νο 47 χ 1

DS-250
Νο 44

DS-252

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

DS-252
DS-252

FLEX

DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 48 χ 3
6

FLEX

DS-252

FLEX
DS-252

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-252
ΛΕΥΚΗ

DS-252

FLEX

Νο 21 χ 2
7

EΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Κ

ατά μία έννοια, μοιάζουν όλοι μεταξύ τους! Έχουν τον ίδιο ουρανό να τους σκεπάζει, τον ίδιο
ήλιο να τους φωτίζει, το ίδιο φεγγάρι να συντροφεύει τις σκιές τους τη νύχτα. Κατά μία άλλη,
είναι τόσο μα τόσο διαφορετικοί, τόσο αλλότριοι.
Οι ιδιωτικοί εξωτερικοί χώροι μίας κατοικίας ή ενός κτιρίου απλά αποτυπώνουν, με τον καλύτερο
τρόπο στο έμπειρο μάτι, την ύπαρξη ή μη καλαισθησίας, την κάλυψη ή μη λειτουργικών αναγκών που
εξυπηρετεί ο χώρος, την πρόβλεψη για έκθεση στα στοιχεία της φύσης του καιρού, την πρόβλεψη για
βαριά ή ηπιότερη χρήση του. Κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση των επιφανειών ενός εξωτερικού
χώρου, οι επιλογές σε υλικά και μεθόδους είναι πρακτικά άπειρες.
Μα εδώ μιλάμε για την πατητή τσιμεντοκονία. Ένα μοναδικό υλικό, που στις περισσότερες των πε-
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DS-254

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

DS-254

IRON

DS-252
ΛΕΥΚΗ

DS-252

FLEX

Νο 46 χ 1

DS-254
ΛΕΥΚΗ

DS-254

IRON

Νο 29 χ 1

DS-254

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-254

IRON

ριπτώσεων, καλύπτει με άριστο τρόπο ακόμη και τις πλέον εξεζητημένες τεχνικές μα και αισθητικές
και διακοσμητικές απαιτήσεις.
Εύπλαστο ως υλικό, με ιδιαίτερη αντοχή ακόμη και σε βαριά χρήση, χαρίζει απλόχερα ελκυστική μορφή
και ταυτότητα στις επιφάνειες.
Η μακροζωία και η αντοχή τους βεβαίως εξαρτώνται από το ίδιο το υλικό μα και από το μάστορα και
τη μέθοδο. Η αισθητική εικόνα των επιφανειών δεν είναι παρά το πάντρεμα του υλικού με το μεράκι
και τη δεξιοτεχνία του μάστορα. Αυτό που βλέπουμε στο τέλος μας δίνει χαρά και ικανοποίηση.
Η πατίνα του χρόνου που θα το καλύψει, θα το κάνει ακόμη πιο όμορφο, ακόμη πιο ελκυστικό, ακόμη
πιο μοναδικό.
9

EΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

DS-254
ΛΕΥΚΗ

DS-254
Νο 33 χ 1

IRON

DS-252

DS-252

Νο 46 χ 1

Νο 46 χ 3 DS-252

ΛΕΥΚΗ

DS-252

FLEX
10

ΛΕΥΚΗ

FLEX

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ DS-254 IRON
ME ΟΨΗ ΓΡΑΝΙΤΗ
DS-254

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

Νο 16

DS-254
ΛΕΥΚΗ

Νο 38

Νο 48

DS-254

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-254

IRON

DS-254
ΛΕΥΚΗ

DS-254

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-254

IRON

Νο 16 χ 2

DS-254

IRON
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EΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 26

DS-252

FLEX

DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 26 χ 3

DS-252

FLEX
DS-252
ΛΕΥΚΗ

DS-252

FLEX
12

Νο 16

DS-254

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-254

IRON

DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 29 χ 1

DS-252

FLEX

DS-254

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

Eπίπαση
με μαύρο
αρμόστοκο

DS-254

IRON
13

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Χ

ώροι τοποθέτησης, επίδειξης, προβολής και διάθεσης εμπορευμάτων αλλά και παροχής υπηρεσιών, χώροι διαμονής, επίσκεψης και φιλοξενίας, χώροι εστίασης, διασκέδασης, ανάπαυσης. Εσωτερικοί ή εξωτερικοί χώροι.
Η διαμόρφωση και διακόσμησή τους, τις περισσότερες φορές, αποτελεί ζωτικό στοιχείο ενίσχυσης του συγκεκριμένου σκοπού, που ο καθένας από αυτούς επιτελεί.
Κάθε περίπτωση επαγγελματικού χώρου είναι μία διαφορετική περίπτωση και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται, τόσο από αισθητικής όσο και από λειτουργικής-χρηστικής πλευράς.
Η ανάγκη για επενδύσεις των επιφανειών, αλλά και αντικειμένων των χώρων αυτών γίνεται με διάφορα υλικά εκ των οποίων, τα τελευταία χρόνια, η πατητή τσιμεντοκονία έχει καταλάβει σημαντικό
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DS-254

DS-254

ΛΕΥΚΗ

IRON

DS-254
Eπίπαση
με μαύρο &
καφέ σκούρο
αρμόστοκο

ΛΕΥΚΗ

Νο 13 χ 3

DS-254

IRON

DS-252

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-252

FLEX

μερίδιο. Η μοναδικότητα και υψηλή αισθητική αξία των εφαρμογών της, ορατή με την πρώτη ματιά,
αλλά και οι εξειδικεύσεις του υλικού στις διαφορετικές απαιτήσεις, την καθιστούν ιδανική επιλογή
σε πλήθος εφαρμογών.
Αυτό, σε συνδυασμό με την επιτυχή αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που είχαν παρουσιασθεί στο
αρχικό διάστημα της επανεμφάνισής της ως μοντέρνο υλικό επένδυσης, έχει διευρύνει και ενισχύσει
την παρουσία της στο μοντέρνο αρχιτεκτονικό τοπίο έναντι ανταγωνιστικών επιλογών.
Ως υλικό και εφαρμογή επένδυσης επιφανειών, η πατητή τσιμεντοκονία ήρθε για να μείνει. Σταδιακά
παρατηρούμε εξέλιξη τόσο του υλικού αυτού καθεαυτού όσο και των μεθόδων εφαρμογής του.
15

DS-252

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΛΕΥΚΗ

Νο 46 χ 3

DS-252

FLEX
Νο 48

DS-254
ΛΕΥΚΗ

DS-254

IRON

DS-256

FLEX VELVET

Νο 24

DS-252
ΛΕΥΚΗ

DS-256

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

Νο 26 χ 3

DS-252

FLEX
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DS-254
ΛΕΥΚΗ

Νο 21 χ 3

DS-254

IRON

DS-252

FLEX

DS-252

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-254
ΛΕΥΚΗ

Νο 47 χ 1

DS-254

IRON
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

DS-252

FLEX

DS-254
ΛΕΥΚΗ

DS-254

IRON

Νο 21 χ 2

DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 13
Νο 29

DS-252

FLEX
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DS-252

FLEX
DS-252

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-250
ΛΕΥΚΗ

DS-250

Νο 47 χ 2

DS-256
ΛΕΥΚΗ

DS-256

Νο 20 χ 3

FLEX VELVET

DS-254

DS-254

ΛΕΥΚΗ

ΛΕΥΚΗ

Νο 13 χ 1

Νο 29 χ 1

DS-254

IRON

DS-254

IRON
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΕΠΙΠΛΑ

DS-252 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
FLEX ΣΕ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

DS-252
ΛΕΥΚΗ

DS-252

DS-252 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
FLEX ΣΕ ΞΥΛΟ

ΛΕΥΚΗ

DS-252

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ
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DS-252 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
FLEX ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Νο 47

DS-256

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΞΥΛΟ

FLEX VELVET

DS-256

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

DS-256

FLEX VELVET

DS-256

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

FLEX VELVET

DS-256

Νο 20

ΛΕΥΚΗ

DS-252 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
FLEX ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ

DS-252

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

DS-256

FLEX VELVET

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

DS-252
ΛΕΥΚΗ

Νο 16 χ 3
DS-256

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

DS-252 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
FLEX ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
DS-250 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

DS-256

FLEX VELVET

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

DS-250

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

DS-256

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
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DUROSTICK DS-250

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα
Ινοπλισμένο λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα που στη σύνθεσή του
περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα
αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό
άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και
τελικά άψογη επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές.
Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 της DUROSTICK, συνιστάται για χρήση σε νέα ή
παλαιά δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας και είναι φιλική στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Συνιστάται για εφαρμογή σε οριζόντιες ή και κάθετες, εσωτερικές ή εξωτερικές
επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων
υποστρωμάτων, μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

DUROSTICK DS-252 FLEX

Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έτοιμο λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα, με υψηλές μηχανικές αντοχές, κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες,
σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους. Στην ειδική ινοπλισμένη
σύνθεσή του, περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες
κορυφαίας ποιότητας που του προσδίδουν ελαστικότητα, άρρηκτη πρόσφυση με το
υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και τελική επιφάνεια με υψηλές αντοχές.
Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνει,
μένει ανεπηρέαστο από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές
μεταβολές και τις αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η προηγμένη του σύνθεση
δεν ‘απαιτεί’ κανενός είδους ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

DUROSTICK DS-254 IRON

Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα, λευκό ή έγχρωμο, με τελική όψη επιφάνειας
γρανίτη, υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλο για χώρους βαριάς
κυκλοφορίας, σε εξωτερικούς ή και εσωτερικούς χώρους. Η καινοτόμος
σύνθεση της DS-254 IRON της DUROSTICK την καθιστά ιδανική για
εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη καταπόνηση,
όπως αυλές, πεζόδρομους, γκάραζ, αλλά και χώρους υψηλής επισκεψιμότητας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.). Παρέχει μοναδική αντοχή σε τριβή, κρούση και χάραξη.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C40-F15-AR2 κατά ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.
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Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

DUROSTICK DS-256 FLEX VELVET

Λεπτόκοκκη, εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
για τοίχους & δάπεδα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα, με υψηλές
μηχανικές αντοχές, κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες
επιφάνειες, σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους.
Η εύκαμπτη πατητή DS-256 FLEX VELVET της DUROSTICK με ένα
μόνο πέρασμα με τη σπάτουλα δημιουργεί μία μοναδικά λεία και με βελούδινη υφή
επιφάνεια, δημιουργώντας χώρους με προσωπικότητα, ιδιαίτερης αισθητικής, λιτής και
κομψής γραμμής. Αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για εφαρμογές όπου απαιτείται
πολύ λεία επιφάνεια ή επέμβαση σε υπάρχον υπόστρωμα πατητής.
Σε μεγάλα έργα, για μείωση του κόστους, υπάρχει η δυνατότητα -ανάλογα με τις
απαιτήσεις της κατασκευής- να ‘γεμίσει’ αρχικά το υπόστρωμα με πατητή DS-250 και
στη συνέχεια να εφαρμοστεί η DS-256 FLEX VELVET σε πάχος έως 5mm.
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.
Κατανάλωση: 4-4,3kg/m² ανά 3mm πάχους στρώσης.

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

DECOFIN polyurethane

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Εξαιρετικό βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, ιδανικό για εφαρμογή
ως προστατευτική και διακοσμητική στρώση σε επιφάνειες κατασκευασμένες με πατητή τσιμεντοκονία τόσο σε εσωτερικούς όσο κυριότερα,
σε εξωτερικούς χώρους.
Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και αντοχή χωρίς να δημιουργεί φιλμ
και χωρίς να γλιστρά. Συνεργάζεται άψογα με τις πατητές τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252
FLEX, DS-256 FLEX VELVET & DS-254 IRON της DUROSTICK.
Η περιεκτικότητά του σε ισχυρά φίλτρα UV, του δίνει ιδιαίτερα υψηλή αντοχή για εφαρμογή σε εξωτερικές επιφάνειες.
Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με το πέρασμα του χρόνου. Αντέχει σε τριβή και ήπια
χημικά καθαριστικά. Αποδίδει ματ υφή και αποτελεί ιδανική προστασία όλων των τύπων
πέτρας, καθώς και πατητής τσιμεντοκονίας.
Κατανάλωση: 1kg/7-8m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πατητές τσιμεντοκονίες χρωματίζονται στη μάζα τους με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C, 96 αποχρώσεων, ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές
σας μοναδικές τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς αρμόστοκους
της DUROSTICK, στο σύνολο των 32 αποχρώσεών τους καθώς και με το Δοσομετρικό Σύστημα
Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. Ποσότητες των 1.800kg μπορεί να παραδοθούν έτοιμες
χρωματισμένες, σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C.
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DECOFIN epoxy SF

Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Κορυφαίας ποιότητας, διάφανο εποξειδικό βερνίκι χωρίς διαλύτες,
γυαλιστερής υφής, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.
Προσφύεται άψογα σε υποστρώματα που έχουν επενδυθεί με τις πατητές τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX & DS-256 FLEX VELVET
της DUROSTICK μετά από την πλήρη ωρίμανσή τους. Επενδύει με
ένα διαυγές γυαλιστερό φιλμ υψηλής σκληρότητας τις επιφάνειες και τους προσδίδει
μεγάλες αντοχές στην τριβή, την υγρασία, τις αλλαγές θερμοκρασίας, την έκθεσή τους
στο νερό καθώς και στο συχνό καθαρισμό τους. Απαραίτητο σε επαγγελματικούς χώρους
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι χώροι εστίασης και γενικότερα όπου η υγιεινή
αποτελεί υψηλή απαίτηση.
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση.

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η επιλογή σας αφορά σκούρα απόχρωση Πατητής Τσιμεντοκονίας και δεν θέλετε να επηρεαστεί (σκουρήνει
αρκετά) η τελική χρωματική της απόχρωση, τότε, προτείνετε η εφαρμογή μίας επίστρωσης βερνικιού VISTA
πρίν την εφαρμογή του εποξειδικού βερνικιού 2 συστατικών DECOFIN epoxy SF.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

VISTA

Βερνίκι ματ διαλύτου για
πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες

Ακρυλικό, ματ διάφανο βερνίκι εμποτισμού διαλύτου, ιδανικό για την
προστασία επιφανειών, διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκονία ή
και φυσικές πέτρες. Εξαιρετικά διαυγές, με ματ απόδοση και ισχυρά
φίλτρα UV, είναι πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, τις κάνει ελαιοαπωθητικές για να μην τις ‘ποτίζουν’ λεκέδες και τις
προστατεύει από την καθημερινή χρήση και το συχνό καθαρισμό τους. Αναδεικνύει τις
επιφάνειες που εφαρμόζεται δίνοντας την αίσθηση του ‘βρεγμένου’, χωρίς να επηρεάζει τη
φυσική τους απόχρωση. Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με το πέρασμα του
χρόνου. Είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερική, όσο και για εξωτερική χρήση σε πατώματα
και τοίχους και εφαρμόζεται με χαρακτηριστική ευκολία. VISTA, ο αόρατος μανδύας
προστασίας εφαρμογών και τεχνοτροπιών με πατητή τσιμεντοκονία για πολλά χρόνια.
Κατανάλωση: 1lt/5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

DECOLUX & LUSSO D’ORO

Το LUSSO D’ORO αποτελεί μία μοναδική σειρά διακοσμητικών
υπέρλεπτων μεταλλικών πιγμέντων (πούδρα) σε χρυσό, χαλκό και
ασήμι, που μπορεί, ως διακοσμητικό πρόσθετο, να δημιουργήσει μία
ξεχωριστή διακοσμητική πρόταση με την Πατητή Τσιμεντοκονία.
Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ανάμειξης με το διαφανές βερνίκι
βάσης διαλύτου, DECOLUX, δημιουργώντας μοναδικές τεχνοτροπίες στις επιφάνειες με Πατητή Τσιμεντοκονία. Η προσθήκη 9% του
LUSSO D’ORO κατά όγκο, μετατρέπει το διάφανο βερνίκι διαλύτου
DECOLUX σε έγχρωμo, χαρίζοντας αστραφτερές επιφάνειες που αντέχουν στο χρόνο,
με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και ξεχωριστό ύφος.
Το LUSSO D’ORO εφαρμόζεται και με επίπαση σε νωπή επιφάνεια, στην οποία αποδίδει
μοναδικό χαρακτήρα ιδιαίτερης αισθητικής, την αναδεικνύει και προβάλλει με εντυπωσιακό τρόπο τεχνοτροπίες μοναδικής ομορφιάς.
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VISTA SHINE

Διακοσμητικό βερνίκι νερού
Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι υδατικής βάσης, για εσωτερικές κάθετες
επιφάνειες. Η υψηλή τελική γυαλάδα του VISTA SHINE, αναδεικνύει
τα ακτινοβόλα ψήγματα μετάλλου που περιέχονται στη σύνθεσή του
και σαν αποτέλεσμα έχει, την αντανάκλαση του φωτός από όποια πηγή
κι αν προέρχεται. Δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει και τονίζει το χρώμα των τοίχων ή ταβανιών που εφαρμόζεται. Υδατοδιαλυτό προϊόν, φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Κατανάλωση: 1lt/9-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

DUROSTICK DS-255

Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων
χωρίς διαλύτες
Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER

Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για ξύλα και μέταλλα
Έτοιμο προς χρήση αστάρι, χωρίς διαλύτες. Διακρίνεται για την ισχυρή
του πρόσφυση, που διατηρείται ανεπηρέαστη από τους κραδασμούς,
τις συστολές και διαστολές των επιφανειών και το πέρασμα του
χρόνου. Παρέχει τη δυνατότητα να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία παλαιά πλακίδια, μάρμαρα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ξύλινα
πατάρια, δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιμελώς καθαρισμένη λαμαρίνα. Μετά
το αστάρωμα με DS-260 QUARTZ PRIMER ακολουθεί επένδυση με εύκαμπτη πατητή
τσιμεντοκονία DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX VELVET καθώς και με την DS-254 IRON.
Κατανάλωση: 330-400gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

DUROSTICK DS-4160

Υαλόπλεγμα οπλισμού με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από fiberglass, με άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 160gr/m2, για τον
οπλισμό των επιφανειών που επενδύονται με Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250,
DS-254 IRON και DS-252 FLEX της DUROSTICK και πρόκειται να δεχθούν
καταπονήσεις (δάπεδα σε δημόσιους χώρους κλπ.). Διακρίνεται για την αντοχή
του σε αλκαλικό περιβάλλον. Η εφαρμογή του προσδίδει σημαντική δομική
ενίσχυση και αποτρέπει τη ρηγμάτωση που προέρχεται από θερμοκρασιακές
μεταβολές, κραδασμούς, δονήσεις κ.ά.

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
τη σελίδα του
προϊόντος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες,
με χαλαζιακά αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα.
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση, ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες, ενώ έχει
εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια.
Iδανικό ως αστάρι πριν την τοποθέτηση των Πατητών Τσιμεντοκονιών DS-250, DS-254
IRON, DS-256 FLEX VELVET επάνω σε πλακίδια ή μωσαϊκό και DS-252 FLEX επάνω
σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιμελώς καθαρισμένη λαμαρίνα.
Κατανάλωση: 300-350gr/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης και το υπόστρωμα.
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DS-252 FLEX

DS-250

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

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

Μορφή - Χρώμα

Τσιμεντοειδές κονίαμα - Λευκό

Μορφή - Χρώμα

Τσιμεντοειδές κονίαμα - Λευκό

Αποχρώσεις

6 ανεξίτηλες αποχρώσεις και άλλες 96 επιλεγμένες,
βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

Αποχρώσεις

7 ανεξίτηλες αποχρώσεις και άλλες 96 επιλεγμένες,
βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379)

Όχι

Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379)

Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος 1,45 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος

1,35 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος 1,90 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος

1,80 ± 0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου

1,30mm

Μέγιστη διάμετρος κόκκου

1,30 mm

Απαίτηση σε νερό

5lt σε 25kg κονία

Απαίτηση σε νερό

5 lt σε 25 kg κονία

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Θερμοκρασία εφαρμογής

Aπό +5°C έως +35°C

Θερμοκρασιακή αντοχή

Από -20°C έως +80°C

Θερμοκρασιακή αντοχή

Aπό -35°C έως +90°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο

2 ώρες

Χρόνος ζωής στο δοχείο

2 ώρες

Μέγιστο πάχος εφαρμογής

5-10mm/στρώση για δάπεδα,
2-3mm/στρώση για τοίχους

Μέγιστο πάχος εφαρμογής

5 - 10mm/στρώση για δάπεδα,
2 - 3mm/στρώση για τοίχους

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής
ή αδιαβροχοποίησης

Μετά από 3-7 ημέρες

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής
ή αδιαβροχοποίησης

Μετά από 4 έως 8 ημέρες

Βατότητα

Μετά από 8 ώρες

Βατότητα

Μετά από 8 ώρες

Τρίψιμο με μηχανή

Μετά από 24 ώρες

Τρίψιμο με μηχανή

Μετά από 24 ώρες

Αντοχή σε:

Αντοχή σε:

• Γήρανση

Άριστη

• Γήρανση

Άριστη

• Οξέα

Άριστη (εάν pH >3)

• Oξέα

Άριστη (εάν pH > 3)

• Αλκάλια

Άριστη

• Aλκάλια

Άριστη

Περιεχόμενα χλωροϊόντα κατά ΕΝ 1015-17:

<0,05%

Περιεχόμενα χλωροϊόντα κατά ΕΝ 1015-17:

<0,05%

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 12190, σε:

Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 12190, σε:
• κάμψη

6,50 ± 1,00 Ν/mm²

• κάμψη

7,00±1,00 Ν/mm²

• θλίψη

21,00 ± 2,00 Ν/mm²

• θλίψη

20,00±2,00 Ν/mm²

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά ΕΝ 1542:

≥ 1,40 N/mm²

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά ΕΝ 1542:

≥ 1,80 N/mm²

Πρόσφυση μετά από 50 κύκλους
ψύξης-απόψυξης κατά ΕΝ 13687-1:

≥ 1,20 N/mm

Πρόσφυση μετά από 50 κύκλους
ψύξης-απόψυξης κατά ΕΝ 13687-1:

≥ 1,38 N/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού w
κατά ΕΝ 13057:

w < 0,15kg/m².h0,5

2

Τριχοειδής απορρόφηση νερού w κατά
w < 0,28kg/m2.h 0,5
ΕΝ 13057:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ DS-250

Βιομηχανικά τελειοποιημένο προϊόν.
Παρουσιάζει άρρηκτη πρόσφυση σε διαφόρων τύπων
υποστρώματα.
Παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα.
Έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή.
Δημιουργεί άψογη επιφάνεια με υψηλές μηχανικές
αντοχές.
Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας.
Είναι φιλική στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Χρωματίζεται στη μάζα και στην επιφάνειά της και
τεχνοτροπείται.
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 1504-3.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ DS-252 FLEX

Βιομηχανικά τελειοποιημένο έτοιμο λευκό ή έγχρωμο
(7 αποχρώσεις) τσιμεντοκονίαμα.
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και είναι
κατάλληλο για εφαρμογή με ευκολία σε κάθετες και
οριζόντιες επιφάνειες.
Έχει μεγάλη ευκαμψία.
Παρουσιάζει άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα.
Έχει πολύ καλή εργασιμότητα.
Έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή.
Δημιουργεί τελική επιφάνεια με υψηλές αντοχές.
Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές και διαστολές των
επιφανειών, χωρίς να ρηγματώνει.
Μένει ανεπηρέαστο από μικροδονήσεις και κραδασμούς των επιφανειών.
Αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές
και σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος.
Χωρίς κανενός είδους ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.
Χρωματίζεται στη μάζα και στην επιφάνειά της και
τεχνοτροπείται.
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 1504-3.

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

Μορφή - Χρώμα

Τσιμεντοειδές κονίαμα - Λευκό

Μορφή - Χρώμα

Τσιμεντοειδές κονίαμα - Λευκό

Αποχρώσεις

7 ανεξίτηλες αποχρώσεις και άλλες 96 επιλεγμένες, βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR
POWDER-C

Αποχρώσεις

7 ανεξίτηλες αποχρώσεις και άλλες 96 επιλεγμένες, βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR
POWDER-C

Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379)

Όχι

Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379)

Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος

1,40 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος

1,20 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος

1,90 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος

1,70 ± 0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου

1,30 mm

Μέγιστη διάμετρος κόκκου

600μm

Απαίτηση σε νερό

4,5lt σε 25kg κονία

Απαίτηση σε νερό

5lt σε 25kg κονία

Θερμοκρασία εφαρμογής

Aπό +5°C έως +35°C

Θερμοκρασία εφαρμογής

Aπό +5°C έως +35°C

Θερμοκρασιακή αντοχή

Aπό -35°C έως +90°C

Θερμοκρασιακή αντοχή

Aπό -35°C έως +90°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο

2 ώρες

Χρόνος ζωής στο δοχείο

2 ώρες

Μέγιστο πάχος εφαρμογής

10 - 15mm/στρώση

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής
ή αδιαβροχοποίησης

Μέγιστο πάχος εφαρμογής

Μετά από 4 έως 6 ημέρες

3-5mm/στρώση για δάπεδα
2-3mm/στρώση για τοίχους,

Βατότητα

Μετά από 8 ώρες

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής
ή αδιαβροχοποίησης

Μετά από 3 έως 6 ημέρες

Τρίψιμο με μηχανή

Μετά από 24 ώρες

Βατότητα

Μετά από 8 ώρες

Αντοχή σε:

Τρίψιμο με μηχανή

Μετά από 24 ώρες

• Γήρανση

Άριστη

Αντοχή σε:

• Oξέα

Άριστη (εάν pH > 3)

• Γήρανση

Άριστη

• Aλκάλια

Άριστη

• Oξέα

Άριστη (εάν pH > 3)

• Aλκάλια

Άριστη

Περιεχόμενα χλωροϊόντα κατά EN 1015-17

<0,05%

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή σε κάμψη, κατά ΕΝ 13892-2, μετά από:

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

•24 ώρες

4,50±0,50N/mm2

•7 ημέρες

6,00±0,50N/mm

•28 ημέρες

16,00±1,00N/mm

Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 12190, σε:

2
2

Αντοχή σε θλίψη, κατά ΕΝ 13892-2, μετά από:

•κάμψη

5,00±1,00Ν/mm²

•Θλίψη

20,00±2,00Ν/mm²
>1,40N/mm²

•24 ώρες

18,50±1,00N/mm

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά ΕΝ 1542

•7 ημέρες

30,00±2,00N/mm2

≥1,20N/mm²

•28 ημέρες

45,00±5,00N/mm2

Πρόσφυση μετά από 50 κύκλους
ψύξης - απόψυξης κατά ΕΝ 13687 - 1
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w
κατά ΕΝ 13057

w<0,5kg/m2.h0,5

2

Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 13892-8, σε:
•πρόσφυση

≥2,0±0,10Ν/mm²

Αντοχή σε τριβή BCA κατά EN 13892-4

152±20μm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ DS-254 IRON

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη.
Ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας,
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Διακρίνεται για την ισχυρή της πρόσφυση (2,0 Ν/mm²)
σε πλήθος υποστρωμάτων, μόνο με απλή διαβροχή.
Δεν ρηγματώνει και μένει ανεπηρέαστο από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές
μεταβολές.
Χωρίς κανενός είδους ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.
Δημιουργεί άψογα φινιρισμένες επιφάνειες, με υψηλές
απαιτήσεις σε τριβή, κρούση και χάραξη.
Παρουσιάζει άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα
και πολύ καλή εργασιμότητα.
Παρουσιάζει επιφανειακή σκληρότητα (κλίμακα Mohs
7) και τελική επιφάνεια με ιδιαίτερα υψηλές αντοχές.
Κατατάσσεται στην κατηγορία
CT-C40-F15-AR2, κατά ΕΝ 13813.

•
•
•
•
•

•
•

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ DS-256 FLEX VELVET

Δημιουργεί μία μοναδικά λεία και με βελούδινη υφή
επιφάνεια ιδιαίτερης αισθητικής, λιτής και κομψής
γραμμής.
Δεν ρηγματώνει και αντέχει σε μικροδονήσεις.
Χωρίς κανενός είδους ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.
Λόγω της βελούδινης υφής και της μικρής κοκκομετρίας της εφαρμόζεται χωρίς δισταγμό σε επιφάνειες,
όπως γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.
Εφαρμόζεται σε ξύλινα πατάρια, μωσαϊκό, παλαιά
πλακίδια και μάρμαρα, αφού προετοιμάσουμε την
επιφάνεια με χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι DS-255 ή
DS-260 της DUROSTICK.
Χρωματίζεται στη μάζα και στην επιφάνειά της και
τεχνοτροπείται.
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2, σύμφωνα με
το πρότυπο EN 1504-3.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

DS-256
FLEX VELVET

DS-254 IRON
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)
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ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
Το τελικό στάδιο τοποθέτησης πατητής σε κάποια επιφάνεια, το στάδιο που ολοκληρώνει την εφαρμογή, αφορά στην αδιαβροχοποίηση και προστασία της.
Το διάστημα (ημέρες) μεταξύ της τοποθέτησης της πατητής και της αδιαβροχοποίησης εξαρτάται από
μία σειρά παραμέτρων που περιγράφονται παρακάτω:
1) Το πάχος της εφαρμογής (της πατητής).
2) Το είδος και η απορροφητικότητα του υποστρώματος, στο οποίο αυτή τοποθετείται (π.χ. σε νέα κατασκευή είναι πιθανόν πριν την εφαρμογή της πατητής να έχει προηγηθεί τοποθέτηση τσιμεντοκονίας
ρύσεων, η οποία να είναι ακόμη νωπή).
3) Οι συνθήκες υγρασίας περιβάλλοντος που επικρατούν κατά την εφαρμογή της και μετά από αυτή.
4) Το είδος του βερνικιού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αδιαβροχοποίηση (ακρυλικό, εποξειδικό ή πολυουρεθανικό). Ειδικότερα, η τοποθέτηση εποξειδικού ή πολυουρεθανικού βερνικιού απαιτεί
το ποσοστό υγρασίας του υποστρώματος να μην υπερβαίνει το 5% και το ποσοστό υγρασίας της ατμόσφαιρας το 70%.
Σε κάθε περίπτωση, το βερνίκι δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας
πριν την παρέλευση 4-8 ημερών από την εφαρμογή της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να μάθετε περισσότερα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK στο τηλέφωνο 210 55 16 500
ή στο e-mail: technical@durostick.gr.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
Κατά την επιλογή των επιθυμητών βερνικιών προστασίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κάθε βερνίκι επηρεάζει την τελική χρωματική απόχρωση της εφαρμοσμένης πατητής τσιμεντοκονίας. Επειδή
κατά το ‘πάτημα’ του υλικού είναι πιθανόν να δημιουργηθούν στην επιφάνεια περιοχές με διαφορετική
απορροφητικότητα, είναι επίσης πιθανόν ότι οι περιοχές αυτές θα διαφέρουν στην απόχρωση μετά την
εφαρμογή του βερνικιού, αναδεικνύοντας τα ‘νερά’ της Πατητής Τσιμεντοκονίας.
Για να είμαστε σίγουροι ότι το αισθητικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του βερνικιού καλύπτει τις απαιτήσεις
μας, είναι σκόπιμο να υλοποιήσουμε την εφαρμογή δοκιμαστικά σε δείγμα που έχουμε δημιουργήσει για
αυτό το σκοπό (π.χ. σε τσιμεντοσανίδα). Αν το αισθητικό αποτέλεσμα της δοκιμής καλύπτει τις απαιτήσεις
μας, τότε μπορούμε άφοβα να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του βερνικιού στην επιφάνεια της πατητής.
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Όπως ισχύει για κάθε είδους οικοδομική εφαρμογή, η επιλογή του κατάλληλου υλικού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της εφαρμογής. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της πατητής
τσιμεντοκονίας.
Το κριτήριο, λοιπόν, για την επιλογή της, είναι αυτό της ποιότητας. Κριτήριο το οποίο κατά τεκμήριο
υπηρετείται από την επιλογή επώνυμων, πιστοποιημένων προϊόντων, τα οποία είναι κατάλληλα για τις
συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες τα προορίζουμε. Στοιχεία για τα παραπάνω, ευκρινώς αναγράφονται
στη συσκευασία και στα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή του προϊόντος.
Η ιστορική διαδρομή της παραγωγού εταιρείας, αλλά και του ίδιου του προϊόντος στην αγορά, η έξωθεν
καλή μαρτυρία του αποτελεί, επίσης, ισχυρό εχέγγυο για την ποιότητα και την αξιοπιστία του.

2) Διασφαλίζεται και με ποιον τρόπο η μεγάλη διάρκεια ζωής των
εφαρμογών πατητής τσιμεντοκονίας, ιδιαίτερα δε αν αυτές αφορούν
δάπεδα;
Η διάρκεια ζωής μίας εφαρμογής πατητής τσιμεντοκονίας αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων μεταξύ
των οποίων διακρίνουμε: α) το υλικό αυτό καθεαυτό β) τον τεχνικά σωστό τρόπο εφαρμογής γ) το βαθμό
και τη συχνότητα των πάσης φύσης καταπονήσεων που θα δεχθεί η κατασκευή μετά την ολοκλήρωσή της
και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της. Για το υλικό έχουμε μιλήσει σε άλλη ενότητα.
Ο τεχνικά σωστός τρόπος εφαρμογής αφορά κατ’ αρχήν στην με ευλάβεια τήρηση των τεχνικών οδηγιών
που συνοδεύουν το προϊόν. Αφορά στην ενίσχυση του υλικού (υαλοπλέγματα, ίνες, γαλακτώματα), όπως
προβλέπεται από τον κατασκευαστή για συγκεκριμένα πάχη, αλλά και θέσεις (π.χ. εφαρμογές δαπέδων).
Αφορά στη δημιουργία αρμών διαστολής της επιφάνειας, όπως προβλέπεται. Αφορά, επίσης, στην προστασία
της τελικής επιφάνειας, με εφαρμογή ειδικών για κάθε τύπο βερνικιών προστασίας. Όσον αφορά στις μελλοντικές καταπονήσεις που θα δεχθεί η επιφάνεια της πατητής, αυτές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη
τόσο κατά την επιλογή του υλικού όσο και κατά τη μέθοδο εφαρμογής του, που στη συνέχεια ακολουθείται.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Με τι κριτήριο επιλέγω την πατητή τσιμεντοκονία που είναι
κατάλληλη για το χώρο μου;
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3) Τι γίνεται με επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας (παλαιότερες
εφαρμογές) που έχουν παρουσιάσει φθορές ή ρηγματώσεις;
Υπάρχει λύση;
Δυστυχώς, εξαιτίας μη τήρησης διαδικασιών όπως αυτές που προαναφέραμε, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις χρήσης υλικών (πατητής τσιμεντοκονίας) αμφιβόλου ποιότητας, έχουν εμφανισθεί αστοχίες.
Τι κάνουμε; Εξετάζουμε λεπτομερώς, κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ώστε, αν είναι δυνατόν, να εντοπίσουμε
τα αίτια του προβλήματος και να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε
άλλη ενέργεια. Εξετάζουμε την ύπαρξη ή μη αρμών διαστολής (ειδικά σε εξωτερικές επιφάνειες), την
ύπαρξη ή μη βερνικιού προστασίας της επιφάνειας, πιθανούς αποχρωματισμούς ή ασπρίλες (άλατα) στην
επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας.
Οι λύσεις που έχουμε στα χέρια μας είναι δύο τύπων. Είτε αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στην επιφάνεια
(π.χ. αφαιρούμε το βερνίκι με τρίψιμο και επανατοποθετούμε σε αυτή νέο βερνίκι (VISTA, DECOFIN
POLYURETHANE, DECOFIN EPOXY SF) είτε εφαρμόζουμε στην επιφάνεια μία νέα στρώση πατητής
πάχους περί τα τρία (3) χιλιοστά επιλέγοντας εύκαμπτη πατητή (DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET)
για το σκοπό αυτό.
Επειδή κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, σκόπιμο είναι να συμβουλευόμαστε την Τεχνική
Υποστήριξη της DUROSTICK, ώστε να έχουμε στα χέρια μας μία εμπεριστατωμένη άποψη και λύση
στο πρόβλημά μας.

4) Τι γίνεται με την απόχρωση της πατητής ή το συνδυασμό
χρωματισμών στην επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας;

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι θέμα επιλογής, προσωπικού γούστου αλλά και αισθητικής ένταξης στον περιβάλλοντα χώρο,
εσωτερικό ή εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι στις μέχρι σήμερα επιλογές, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε
δημόσιους και επαγγελματικούς χώρους, το χρώμα που κυριαρχεί είναι το γκρι σε όλες τις αποχρώσεις
και συνδυασμούς του.
Αυτή η τάση, ωστόσο, δεν αποκλείει χρωματικούς συνδυασμούς και τεχνοτροπίες πατητής με διαθέσιμες
για κάθε προϊόν επιλογές, που περιλαμβάνουν από έτοιμο χρωματισμένο στη μάζα του βάσει χρωματολογίου τσιμεντοκονίαμα (πατητή), έως εφαρμογή στη μάζα ή στην επιφάνεια της πατητής χρωστικών
σε μορφή πούδρας (DUROCOLOR POWDER-C (96 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου).
Η εφαρμογή χρωματικών τεχνοτροπιών στην επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας ως μόνο όριο έχει
τη δεξιοτεχνία, τη μαστοριά και τη φαντασία του εφαρμοστή της.

5) Τι γίνεται με την όψη και την υφή της επιφάνειας της πατητής
τσιμεντοκονίας; Γυαλιστερή ή ματ όψη; Λεία ή ανάγλυφη υφή;
Είναι συνάρτηση της κοκκομετρίας (διαβάθμιση αδρανών) του υλικού σε συνδυασμό με το ‘πάτημα’
(τη μέθοδο εφαρμογής του υλικού). Ως πρακτικός κανόνας αναφέρεται ότι περισσότερο ‘πάτημα’ δίνει
περισσότερο λεία επιφάνεια. Πάντως, η λεία επιφάνεια δεν είναι απαραίτητα το ζητούμενο σε κάθε εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ανάγλυφη επιφάνεια, στις άπειρες μορφές που
αυτή μπορεί να πάρει, έχει τη δική της ιδιαίτερη ομορφιά και καλαισθησία και αποτελεί μία ξεχωριστή
επιλογή με τη δική της μοναδική γοητεία. Η γυαλιστερή ή ματ όψη της τελικής επιφάνειας είναι θέμα
επιλογής του βερνικιού που επιλέγουμε για την προστασία της.
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6) Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο τεχνίτη ή συνεργείο που θα
εφαρμόσει την πατητή τσιμεντοκονία στο χώρο μου;
Είναι σημαντικό ποιος εφαρμόζει το υλικό;
Η επιλογή ικανού εφαρμοστή/ών πατητής τσιμεντοκονίας αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για
την επιτυχία της εφαρμογής, σε συνάρτηση με την επιλογή του υλικού, το οποίο από μόνο του έχει εξαιρετικές δυνατότητες σε αισθητικό αποτέλεσμα.
Η πιστή τήρηση των τεχνικών οδηγιών χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν (πατητή) είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία αλλά δεν είναι από μόνη της ικανή να διασφαλίσει το τελικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα
δε όσον αφορά στο αισθητικό του μέρος, την τελική του εικόνα.
Αν και η 100% διασφάλιση του αποτελέσματος που προσδοκά κανείς δεν είναι μία εύκολη υπόθεση,
ωστόσο … ‘η έξωθεν καλή μαρτυρία’ του εφαρμοστή, η φήμη του, οι συστάσεις του, έργα πατητής που
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, η πορεία τους στο χρόνο χωρίς φθορές, αποτελούν το μόνο εχέγγυο που
μπορεί κανείς να έχει κατά την επιλογή του.
Μιλήστε με τους ιδιοκτήτες και χρήστες των χώρων που αυτός έχει τοποθετήσει πατητή τσιμεντοκονία
για να μορφώσετε τη δική σας άποψη. Αφού κάνετε την επιλογή σας, μιλήστε διεξοδικά μαζί του, ώστε
να είστε σίγουροι και από τις δύο πλευρές ότι είστε στο ίδιο μήκος κύματος, όσον αφορά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα αλλά και τη δυνατότητα να φθάσει κανείς σε αυτό. Ζητήστε να δείτε ζωντανό δείγμα
εφαρμογής της δουλειάς του. Έτσι δεν θα απογοητευτείτε στο τέλος. Κάντε την τελική επιλογή σας,
αφού θα έχετε εξετάσει τουλάχιστον δύο έως τρεις εναλλακτικές επιλογές. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι σωστές διαδικασίες κατά την εφαρμογή της πατητής και
βέβαια τη χρήση της μετά από αυτή, τα προβλήματα που πιθανόν παρουσιάσει θα είναι πρακτικά αμελητέα.
Ο περιοδικός έλεγχος της επιφάνειας της πατητής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Την κατάσταση του βερνικιού προστασίας (ξεφλουδίσματα, γδαρσίματα κ.ά.).
• Την ύπαρξη ή μη τριχοειδών ή άλλων ρηγματώσεων που μπορεί να έχουν ως πιθανή αιτία απότομες
θερμοκρασιακές μεταβολές, την έλλειψη αρμών διαστολής, μικροδονήσεις, κραδασμούς κ.ά.
• Την κατάσταση των αρμών διαστολής (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι αρμοί). Τονίζουμε ότι η ύπαρξή
τους περιμετρικά της εφαρμογής και ανά 25-30m2 κρίνεται ως απαραίτητη, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς
χώρους.
• Το γδάρσιμο στην επιφάνεια (συνήθως από αντικείμενα, ή έπιπλα που σύρονται στην επιφάνειά της).
• Οτιδήποτε δημιουργεί αισθητική αλλοίωση στην επιφάνεια της πατητής.
Σε περίπτωση που εντοπισθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα θα πρέπει αυτό να αντιμετωπίζεται άμεσα.
Η καλή κατάσταση της επιφάνειας της πατητής με τη σωστή εφαρμογή βερνικιού προστασίας, ή άλλου τύπου αδιαβροχοποίησης τόσο κατά την αρχική εφαρμογή όσο και κατά το στάδιο συντήρησης,
διασφαλίζει τη μακρόχρονη διάρκεια ζωής και τη διατήρηση της αισθητικής εικόνας της επιφάνειας.
Η Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK είναι σε θέση να σας παρέχει τις κατάλληλες λύσεις για το
οποιοδήποτε πρόβλημα. Καλέστε μας για όποια απορία ή θέμα σας απασχολεί.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

8) Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής απαιτείται κάποιου είδους
συντήρηση στις επιφάνειες; Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτή;
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DS-250 / DS-252 FLEX / DS-254 IRON / DS-256 FLEX VELVET

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΑΠΕΔΟ και ΤΟΙΧΟ
ΔΑΠΕΔΟ

ΤΟΙΧΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Απαραίτητη διαδικασία πριν την εκκίνηση της εφαρμογής. Αξιολογούμε

Εφαρμογή των πατητών
τσιμεντοκονιών DS-250,
DS-252 FLEX & DS-254 IRON
Σε κατάλληλα προετοιμασμένα, σταθερά
και ελαφρώς διαβρεγμένα υποστρώματα τοποθετούμε το υλικό της πατητής
τσιμεντοκονίας και με τη βοήθεια οδοντωτής σπάτουλας με ‘δόντι’ 8-10mm
διαστρώνουμε στο επιθυμητό πάχος το
υλικό σε όλη την επιφάνεια.
Εξομαλύνουμε την επιφάνεια με τη βοήθεια της λείας πλευράς της σπάτουλας,
φροντίζοντας να έχει τη ζητούμενη
επιπεδότητα (οριζόντια θέση).

Προστασία της επιφάνειας

Αναμένουμε 4-8 ημέρες ώστε η πατητή να
αποβάλλει την υγρασία της. Λαμβάνουμε
υπόψη τόσο τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία), όσο και
το συνολικό πάχος της εφαρμογής. Στη
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την κατάσταση του υποστρώματος
και ανάλογα με τον τύπο/είδος του
(σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα,
τσιμεντοσανίδα, πλακάκια, άλλο),
προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες

που αφορούν στη δημιουργία ομαλής,
επίπεδης και σταθερής επιφάνειας. Αν
διαπιστώσουμε την ύπαρξη σε αυτό
ρηγματώσεων, προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε κατ’

Εφαρμόζουμε στο απαιτούμενο πάχος,
ενισχύοντας ανάλογα με τις απαιτήσεις
του έργου αλλά και τη φύση του υποστρώματος με υαλόπλεγμα ενίσχυσης
DS-4160 της DUROSTICK. Στη συνέχεια,
‘πατάμε’ την επιφάνεια του υλικού με
τη λεία πλευρά της σπάτουλας, ώσπου
να επιτύχουμε την υφή της επιφάνειας
που μας ικανοποιεί αισθητικά.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στη DS-254 IRON,
η επιφάνεια που δημιουργεί είναι ιδιαίτερα
σκληρή και η εικόνα της προσομοιάζει
με αυτή των επιφανειών από γρανίτη.
Ανάλογα με το εμβαδόν και το σχήμα
της επιφάνειας και τη θέση της (εσω-

τερικά - εξωτερικά), δημιουργούμε
απαραίτητα σε αυτή αρμούς διαστολής
περιμετρικά και ανά 25-30m2 επιφάνειας,
για να διαφυλάξουμε την επιφάνεια από
μελλοντικές ρηγματώσεις και φθορά.

συνέχεια, με τη βοήθεια ρολού ή πινέλου
εφαρμόζουμε σε όλη την επιφάνεια βερνίκι
προστασίας της επιλογής μας σε ματ,
γυαλιστερή ή σατινέ όψη (αισθητικοί
λόγοι κυρίως). Στη διάθεσή μας έχουμε
τα ακόλουθα βερνίκια:

• VISTA
• VISTA SHINE
• DECOFIN AQUA
• DECOFIN EPOXY SF
• DECOFIN POLYURETHANE

Εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας
DS-256 FLEX VELVET
Εναποθέτουμε στην επιφάνεια ποσότητα
πατητής τσιμεντοκονίας και διαστρώνουμε με οδοντωτή σπάτουλα (με τη
λεία της πλευρά σε κάθετες επιφάνειες)
το υλικό στις επιφάνειες.
Η διάστρωση γίνεται σε πάχη από

αρχήν την αιτία τους, καθώς υπάρχει
κίνδυνος αυτές (οι ρηγματώσεις) να
‘μεταφερθούν’ αργότερα στην τελική
επιφάνεια της πατητής.
Απομακρύνουμε από την επιφάνεια
σκόνες και πάσης φύσης ξένα σώματα.
Για τη σταθεροποίηση του υποστρώματος
εφαρμόζουμε σε αυτό μικρομοριακό
σταθεροποιητή (αστάρι) AQUAFIX της
DUROSTICK, το οποίο θα ενισχύσει
τις ιδιότητες πρόσφυσης της πατητής
κατά την εφαρμογή της τουλάχιστον
δύο (2) ώρες αργότερα.
Αν κριθεί ότι το υπόστρωμα είναι
αρκούντως σταθερό και δεν είναι
απαραίτητη η χρήση ασταριού, τότε,
φροντίζουμε ώστε πριν την εφαρμογή
της πατητής, η επιφάνεια εφαρμογής
να είναι επιμελώς διαβρεγμένη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΑΤΗΤΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
Σε καθαρό δοχείο με 5 λίτρα καθαρό
νερό, αναμειγνύουμε ένα 25κιλο
σακί Πατητής (το κονίαμα στο νερό,
όχι το αντίθετο). Αν επιθυμούμε να
χρωματίσουμε την πατητή στη μάζα
της, αναμειγνύουμε τη χρωστική

(DUROCOLOR POWDER-C) στο
νερό ανάμειξης, πριν την τοποθέτηση
του κονιάματος στο, έγχρωμο πλέον,
νερό ανάμειξης.
Αν το επιθυμούμε και για την περαιτέρω
ενίσχυση του μείγματος, την αύξηση
της ευκαμψίας του, καθώς και για
την αύξηση των μηχανικών αντοχών
της τελικής επιφάνειας, προσθέτουμε

ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Η πατητή τσιμεντοκονία έχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε πολλά είδη υποστρωμάτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις σταθερότητας και
πρόσφυσής τους. Για να τις επιτύχουμε σε κάποιες περιπτώσεις (τσιμεντοειδών
κυρίως υποστρωμάτων), αρκεί απλή διαβροχή τους, ενώ σε κάποιες άλλες θα
πρέπει να γίνει εφαρμογή κατάλληλου ασταριού.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΗΤΗΣ
ΠΑΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ:
(καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από σαθρά σημεία και σκόνη)
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ / ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ / ΣΟΒΑ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ/ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ
ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ
ΞΥΛΟ / MDF
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ EPS/XPS
ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ / ΜΩΣΑΪΚΟ
ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ή ΑQUAFIX
ΑQUAFIX (ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ)
ΑQUAFIX (ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ)
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ DS-260 ή DS-255
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ DS-255 ή DS-260
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ DS-255 ή DS-260
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ DS-255 ή DS-260

2-5mm (ιδανικά πάχη για το συγκεκριμένο λεπτόκοκκο κονίαμα).
Επιπεδώνουμε την επιφάνεια με τη
βοήθεια της σπάτουλας (λεία πλευρά)
και υγρού τριβιδιού.
Στη συνέχεια ‘πατάμε’ την επιφάνεια
του υλικού με τη λεία πλευρά της
σπάτουλας, ώσπου να επιτύχουμε την
υφή επιφάνειας που μας ικανοποιεί
αισθητικά. Η DS-256 FLEX VELVET,
με το κατάλληλο ‘πάτημα’, αποδίδει
εξαιρετικά λείες, βελούδινες επιφάνειες.
Ανάλογα με το εμβαδόν και το σχήμα
της επιφάνειας και τη θέση της (εσωτερικά - εξωτερικά), δημιουργούμε

απαραίτητα σε αυτή αρμούς διαστολής
περιμετρικά και ανά 25-30m2 επιφάνειας,
για να διαφυλάξουμε την επιφάνεια από
μελλοντικές ρηγματώσεις και φθορά.

Χρωματικές τεχνοτροπίες

POWDER-C, ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ DUROSTICK) ή βασικές
χρωστικές σε σύριγγες (DUROCOLOR).

Χρωματικές τεχνοτροπίες στην επιφάνεια
της πατητής τσιμεντοκονίας μπορούν
να εφαρμοσθούν όσο η επιφάνεια είναι
ακόμη νωπή με τη βοήθεια χρωστικών
σε μορφή πούδρας (DUROCOLOR

βελτιωτικά γαλακτώματα (RESIN
POWDER ή DUROMAX), μόνο στην
περίπτωση της DS-250. Αναδεύουμε
με δράπανο σε χαμηλές στροφές, έως
ότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές
παστώδες μείγμα, χωρίς σβώλους, με
καλή εργασιμότητα.

Εφαρμογή της DS-256 FLEX VELVET
σε σύστημα με την DS-250
Σε περιπτώσεις που, για τον οποιοδήποτε λόγο (π.χ. έλεγχος επιπεδότητας
του υποστρώματος), υπάρχει ανάγκη
δημιουργίας ‘γεμισμάτων’, πράγμα που
σημαίνει ότι η στρώση της πατητής πρέπει
να έχει μεγαλύτερα πάχη της τάξης των
10-15mm, τότε ως λύση συνιστάται η

Τοποθετούμε στην επιφάνεια μία ή
περισσότερες χρωστικές και ‘πατάμε’

εφαρμογή να γίνεται σε δύο (2) στάδια.
Κατά το πρώτο στάδιο τοποθετούμε
την πατητή τσιμεντοκονία DS-250 σε
πάχος 3-4mm λιγότερο του επιθυμητού.
Εγκιβωτίζουμε σε αυτήν υαλόπλεγμα
ενίσχυσης με άνοιγμα καρέ 4x4mm και
βάρος 160gr/m2 (DS-4160).
Στη συνέχεια, αφήνουμε να ‘τραβήξει’
το υλικό και έπειτα (νωπό σε νωπό)
διαστρώνουμε στην επιφάνεια σε πάχος
3-4mm την DS-256 FLEX VELVET
και ‘πατάμε’ το υλικό με τον τρόπο που
προαναφέραμε.

με όριο την αισθητική ματιά και φαντασία μας.

www.durostick.gr, www.patiti.gr
email: info@durostick.gr
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