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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  
Ισχυρή κόλλα με βάση το νεοπρένιο και συνθετι-
κές ρητίνες. Παρέχει, στα αφρώδη μονωτικά ό-
που εφαρμόζεται, ισχυρή πρόσφυση, ελαστική 
συγκόλληση και εξαιρετική αντοχή στις θερμο-
κρασιακές μεταβολές. 
Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο 
στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν 
μαδάει. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η εκ των υστέρων προστασία με αφρώδη μονω-
τικά σωλήνων σε ακάλυπτα δίκτυα που είναι ε-
κτεθειμένα σε παγετό, όπως σωληνώσεις ηλια-
κών θερμοσιφώνων, μεταλλικούς ή πλαστικούς 
σωλήνες κήπων ή σωλήνες μεταφοράς ζεστού 
νερού, διασφαλίζεται με την ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩ-
ΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ της DUROSTICK.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
1. Προετοιμασία εφαρμογής  
Με αιχμηρή μεταλλική λεπίδα, χαράζουμε το α-
φρώδες μονωτικό και καλύπτουμε τα προς προ-
στασία μέρη των σωλήνων.  

 
2. Εφαρμογή  
Πριν από τη χρήση ανακινούμε την κόλλα στο 
κουτί και αλείφουμε ένα λεπτό στρώμα κόλλας 
και στα δύο προς συγκόλληση σημεία. Αφή-
νουμε να ‘τραβήξει’ η κόλλα για 10 λεπτά και στη 
συνέχεια ενώνουμε. Κλείνουμε καλά το κουτί 
μετά τη χρήση. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με την εφαρμογή 
 
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 πολύ εύφλεκτο και 
επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από 
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις 
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οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊ-
όντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο 
για την υγεία 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Xαρτοκιβώτιο 12τμχ 200ml 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Θιξοτροπικό υγρό - Μελί  

Ειδικό βάρος  0,80±0,04kg/lt  

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

Θερμοκρασιακή αντοχή  Από -20°C έως +70°C  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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210 55 99 612 
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