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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  
Διαφανές υγρό εμποτισμού, σιλοξανικής βάσης, 
με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro 
technology). Κατάλληλο για την αδιαβροχοποί-
ηση και την προστασία τσιμεντοειδών αρμόστο-
κων πλακιδίων, από την υγρασία και τον παγετό. 
Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν κλείνει 
τους πόρους και διατηρεί το χρώμα τους ‘ζω-
ντανό’ χωρίς να επηρεάζεται από τον συχνό κα-
θαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. ‘Απο-
τρέπει’ την απορρόφηση λεκέδων από καφέ, 
κρασί, αναψυκτικά, λάδια, μελάνι, ρύπους κατοι-
κιδίων, λάσπες, λασποβροχή κ.ά. Οι αρμοί που 
παρουσιάζουν τριχοειδείς ρωγμές από συστολο-
διαστολές, λόγω υψηλής θερμοκρασίας ή παγε-
τού, στεγανοποιούνται, με αποτέλεσμα να προ-
στατεύονται από την απορρόφηση υγρασίας και 
νερού (με δύο επιστρώσεις D-16 
ΗΥDROSTOP).  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το D-16 ΗΥDROSTOP προστατεύει αποτελε-
σματικά τους αρμόστοκους από την εκροή αλά-

των που δημιουργούνται λόγω της απορρόφη-
σης υγρασίας στους αρμούς. Η εύχρηστη συ-
σκευασία του, διευκολύνει την εφαρμογή σε αρ-
μούς πλακιδίων, γρανιτών, φυσικών ή τεχνητών 
πετρών και υαλότουβλων. Η χρήση του συνιστά-
ται 20 ημέρες τουλάχιστον μετά την αρμολόγηση 
των πλακιδίων.  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία εφαρμογής 
 Καθαρίζουμε επιμελώς με βρεγμένο σφουγγάρι 
τους αρμούς.  
• Εάν είναι λεκιασμένοι, συνιστάται η χρήση του 
βιοδιασπώμενου πολυκαθαριστικού γενικής 
χρήσης BIOCLEAN της DUROSTICK.  
• Εάν είναι έντονα λεκιασμένοι ή αποχρωματι-
σμένοι, καθαρίζουμε (ξύνουμε) επιφανειακά με 
την ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ και σκουπί-
ζουμε σκόνη και βρωμιές.  
• Εάν υπάρχουν οικοδομικά κατάλοιπα, χρησι-
μοποιούμε ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
της DUROSTICK (μετά την παρέλευση τουλάχι-
στον 20 ημερών από την αρμολόγηση). Αφού α-
νακινήσουμε το δοχείο, τρυπάμε με μία καρφίτσα 
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το πάνω μέρος στο ρουξούνι της συσκευασίας. 
Δεν κόβουμε με μαχαίρι ή ψαλίδι, διότι έτσι δεν 
ελέγχεται η ροή του κατά την εφαρμογή.  
Εφαρμογή  
Πιέζουμε ελαφρά το δοχείο, επιτρέποντας τη ροή 
όσης ποσότητας χρειάζεται για να καλυφθεί ο 
αρμός. Η επόμενη επίστρωση εφαρμόζεται όσο 
η πρώτη παραμένει νωπή. Τυχόν υπολείμματα 
κατά την εφαρμογή καθαρίζονται με στεγνό και 
μαλακό πανί χωρίς χνούδι όσο είναι ακόμα νωπό 
ή με ασετόν αν προλάβει και στεγνώσει. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1lt/25-50m² ανά στρώση, ανάλογα με τις διαστά-
σεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 18 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές.  
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και 
να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. 
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή 
στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Εάν υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές στους αρ-
μούς, συνιστάται να εφαρμοστούν άλλες δύο επι-
στρώσεις, νωπό σε νωπό.  
• Η εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την αρμολόγηση.  
• Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίν-
δυνο για την υγεία και το περιβάλλον.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 500ml  
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt  
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