
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK D-11  
SUPER FAST 
 
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 

 
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 
Ταχύπηκτο, ειδικό επισκευαστικό τσιμεντοκονί-
αμα, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Μόνο με την προσθήκη νερού, προκύ-
πτει ένα μείγμα, το οποίο είναι εργάσιμο για 7 λε-
πτά, ενώ η διαδικασία σκλήρυνσής του αρχίζει 
στα 15 λεπτά. Η αντοχή που αναπτύσσει σε μία 
ώρα ισοδυναμεί με εκείνη ενός απλού τσιμεντο-
κονιάματος μετά από 24 ώρες. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος 
στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές. 
• Έχει υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και ε-
ξαιρετική εργασιμότητα.  
• Μηδαμινής συρρίκνωσης, χωρίς να ρηγματώ-
νει.  
• Ανθεκτικό στον παγετό, την υγρασία, την εναν-
θράκωση και τη διάβρωση από χημικές ουσίες, 
όπως: νιτρικά, θειικά και χλωριούχα άλατα. 

• Δεν περιέχει χλωρίδια ούτε διαβρωτικά συστα-
τικά.  
• Ιδανικό για εφαρμογές όπου ‘απαιτείται’ ταχύ-
τητα εργασιών. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το D-11 SUPER FAST συνιστάται για ασφαλείς 
και γρήγορες στερεώσεις ή επισκευές σε ηλε-
κτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Κα-
τάλληλο για ηλεκτρολογικούς πίνακες και κουτιά 
διακλαδώσεων, αντικαθιστώντας τη γύψο, με 
συγκριτική αντοχή σε θλίψη (40 φορές περισσό-
τερη) και χωρίς τον ενδεχόμενο κίνδυνο διάβρω-
σης από βροχή ή υγρασία. Είναι απαραίτητο για 
εργασίες σε φρεάτια του ΟΤΕ, της ΔΕΔΔΗΕ και 
της ΕΥΔΑΠ. Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις μη-
χανημάτων, καθώς και για τοποθετήσεις μεταλ-
λικών κάγκελων και υποστυλωμάτων σε τοιχία 
από μπετόν. Στερεώνει πλέγματα σοβάδων ε-
σωτερικά και εξωτερικά. Είναι αποτελεσματικό 
για σφραγίσεις οπών στοιχείων σκυροδέματος 
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σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές, καθώς και για την 
τοποθέτηση γωνιόκρανων. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλ-
λαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και 
να διαβρέχεται καλά, πριν από την εφαρμογή. 
Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το D-11 SUPER FAST σε καθαρό 
δοχείο με νερό, σε αναλογία 3kg κονία σε 0,7-
0,8lt νερό, ανάλογα με την εφαρμογή, ανακατεύ-
οντας καλά, έως ότου ομογενοποιηθεί το μείγμα. 
Η κάθε επίστρωση εφαρμόζεται σε πάχος έως 
3cm. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ 
• Μεταλλικές επιφάνειες που θα είναι σε επαφή 
με το D-11 SUPER FAST, θα πρέπει να επαλεί-
φονται με αντιδιαβρωτική προστασία (αναστο-
λέα διάβρωσης) RUST FREE POWDER της 
DUROSTICK. 
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Aνάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg D-11 
για την παρασκευή 1lt σκληρυμένου μείγματος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους 
προστατευμένους από την υγρασία και τον πα-
γετό, για τουλάχιστον 10 μήνες από την ημερο-
μηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από 
τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το υλικό όταν αρχίσει να πήζει και αναμειχθεί 
πάλι με νερό, χάνει τις αντοχές του. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 8 τεμ. 3kg σε παλέτα 504kg 
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