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DUROSTICK D-5 
 
 
Ακρυλική κόλλα για διακοσμητικά τούβλα & πέτρες   

 
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  
Χονδρόκοκκη, ακρυλική, τσιμεντοειδής κόλλα, ε-
νισχυμένη με ρητίνες, κατάλληλη για στρώσεις 
πάχους έως 15mm. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υ-
ψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση 
και είναι ανθεκτική στην υγρασία. Η κόλλα είναι 
ειδικά τροποποιημένη, ώστε κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης των διακοσμητικών τούβλων 
να χρησιμοποιούνται τα υπολείμματά της, για 
την αρμολόγηση της επένδυσης.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2Τ κατά ΕΝ 
12004 (ΕΒΕΤΑΜ/Αρ. Πιστοπ. 3357). 
 
 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Η κόλλα DUROSTICK D-5 είναι κατάλληλη για 
επενδύσεις με κεραμικά ή τσιμεντοειδή τουβλά-
κια, καθώς και με ακανόνιστες πλάκες, σε εξωτε-
ρικές όψεις κτιρίων και σε εσωτερικές διακοσμή-
σεις. Επίσης, συγκολλά φυσικές πλάκες Καρύ-
στου, Πηλίου, τσιμεντόπλακες, αλλά και φυσικές 
πέτρες σε τοίχους και δάπεδα. Η προσθήκη α-
κρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της 

DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1 
μέρος γαλάκτωμα προς 2 μέρη νερό, ή 
DUROMAX σε αναλογία 1 μέρος γαλάκτωμα 
προς 5 μέρη νερό, αυξάνει την ελαστικότητα της 
κόλλας, διασφαλίζοντας άριστη ‘συμπεριφορά’ 
στις έντονες συστολοδιαστολές και στις φυσικές 
ή τεχνητές δονήσεις.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας 
 H επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι κα-
θαρή, απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, 
χρώματα και να διαβρέχεται πριν από την εφαρ-
μογή. Οι εύθρυπτες επιφάνειες πρέπει να αστα-
ρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή 
AQUAFIX ή ακρυλικό γαλάκτωμα D-20 της 
DUROSTICK, σε αναλογία 1 μέρος D-20 προς 2 
μέρη νερό.  
Εφαρμογή 
α) Τοποθέτηση: Αδειάζουμε το περιεχόμενο 
του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλο-
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γία 25kg κονία προς περίπου 5,5lt νερό, αναδεύ-
οντας με δράπανο χαμηλών στροφών ή με μπε-
τονιέρα κονιαμάτων, έως ότου δημιουργηθεί μία 
ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το 
μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και ανακατεύ-
ουμε περιοδικά, χωρίς να προσθέσουμε επι-
πλέον νερό. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 
1,5-2 ώρες. Η διάστρωση της κόλλας πραγματο-
ποιείται, ανάλογα με την εφαρμογή, με μυστρί ή 
με τη χρήση οδοντωτής σπάτουλας. Ο ανοιχτός 
χρόνος της διαστρωμένης κόλλας μπορεί να 
μειωθεί σε λίγα λεπτά όταν εφαρμόζεται σε πολύ 
απορροφητικά υποστρώματα.  
β) Αρμολόγηση: Μετά την τοποθέτηση των δια-
κοσμητικών τούβλων ή πετρών και εντός 8-10 
λεπτών, λειαίνουμε τον αρμό από τα υπολείμμα-
τα της κόλλας, με τη βοήθεια λεπτής στρογγυλε-
μένης λάμας, ενώ παράλληλα φινίρουμε με 
νωπό μαλακό σφουγγάρι. Τυχόν υπολείμματα α-
φαιρούνται με καθαρό, νωπό σφουγγάρι, εντός 
15 λεπτών.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Εάν υπάρχει αισθητική ανάγκη πλέον του γκρι 
χρώματος, χρωματίζουμε το λευκό D-5 με χρω-
στικές DUROCOLOR POWDER-C σε μορφή 
πούδρας σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις.  
• 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. 
 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
5-10kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επι-
φάνειας, το πλάτος και το βάθος των αρμών.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, 
για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής.  
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από 
τη χρήση, συμβου¬λευτείτε τις οδηγίες προφύ-
λαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έ-
ντυπο δεδομένων ασφαλείας.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg 
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