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Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό 
 

 
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 ο 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  
Αντιδιαβρωτικό, ελαστομερές, πυκνόρρευστο υ-
γρό, για στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμά-
των σε σωλήνες. Διευκολύνει το ξεβίδωμα των 
σπειρωμάτων (όπου χρειάζεται) και προστατεύει 
από τη μεταξύ τους οξείδωση τα σιδερένια εξαρ-
τήματα. Παρέχει αντισκωριακή προστασία και 
στεγανοποιεί γαλβανισμένα ή μη μεταλλικά ε-
ξαρτήματα σωληνώσεων με παράλληλη χρήση 
με καννάβι. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει εν-
σωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πι-
νέλο που δεν μαδάει.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η μακροχρόνια προστασία και αντοχή που πα-
ρέχει σε υδραυλικές και μηχανουργικές εργασίες, 
διασφαλίζει δίκτυα χωρίς προβλήματα στις ενώ-
σεις τους.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
1. Προετοιμασία επιφάνειας  
Απομακρύνουμε τυχόν σκουριές, λίπη, λάδια και 
γράσα από τα σπειρώματα.  
 
2. Εφαρμογή  
Το DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ είναι έ-
τοιμο προς χρήση. Εφαρμόζουμε μία επίστρωση 
και στη συνέχεια το καλύπτουμε με την απαιτού-
μενη ποσότητα σε καννάβι. Ακολουθεί μία ακόμα  

 

επίστρωση και όσο είναι νωπό, βιδώνουμε το α-
νάλογο εξάρτημα. Εάν χρειαστεί, μπορεί να α-
ραιωθεί με DUROSTICK THINNER 101 σε πο-
σοστό έως 10%. Ισχυρή, αποξειδωτική, λευκή 
σκόνη για τον καθαρισμό και την από λίπανση 
μεταλλικών επιφανειών. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε 
σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμό-
τητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερο-
μηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και το-
ξικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μα-
κριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αε-
ριζόμενους χώρους. 
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή 
στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 250gr 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  
Θιξοτροπικό υγρό - 
Πορτοκαλί  

Ειδικό βάρος  1,62±0,08kg/lt  

Θερμοκρασία εφαρμογής  Από +5°C έως +40°C  

Χρόνος στεγνώματος  Μία ώρα (στην αφή)  

Οριστικό στέγνωμα  Σε 24 ώρες  

 
Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. 
(Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία 
Α/θ. «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 
500gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά 
μέγιστο 450gr/lt Π.Ο.Ε. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
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Φαξ: 210 55 99 612 
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10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 
2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 


