
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
 

DUROLIT 
 
 
Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη 

 
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 
Πλαστικοποιητικό, διάφανο, πρόσμικτο υγρό, έ-
τοιμο προς χρήση. Αντικαθιστά τον ασβέστη, 
προσδίδει τέλεια εργασιμότητα και επιβραδύνει 
την πήξη. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και κα-
ταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο α-
σβέστης με τη συμμετοχή του τόσο στα ασβεστο-
κονιάματα, όσο και στα τσιμεντοκονιάματα.  
 

• Αυξάνει την αντοχή, την πρόσφυση του νω-
πού κονιάματος στο υπόστρωμα, τη συγκολ-
λητική ικανότητα της λάσπης κτισίματος, κα-
θώς και του σοβά βασικής και τελικής στρώ-
σης.  

• Απαλλάσσει από τη δημιουργία ‘πεταλίδων’ 
και το ‘κρέμασμα’ του σοβά.  

• Παρέχει καθαρότητα στην οικοδομή, δεν επη-
ρεάζει τις σωλήνες και τον οπλισμό και δεν 
καίει τα χέρια όπως ο ασβέστης.   

• Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και αποθή-
κευσης.  

• Είναι συμβατό με όλες τις μηχανές ανάδευ-
σης, εκτόξευσης και τα εργαλεία σοβατίσμα-
τος.  

• Κοστίζει 10 φορές λιγότερο από τον ασβέστη. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το DUROLIT αποτελεί το ιδανικό εργαλείο του 
σύγχρονου κατασκευαστή, αφού, ελάχιστη πο-
σότητά του, αντικαθιστά σε κάθε εφαρμογή τον 
ασβέστη. Λόγω της διαφάνειάς του, είναι κατάλ-
ληλο για σοβάδες τελικής στρώσης και η παράλ-
ληλη συνεργασία του με τα βελτιωτικά πρόσμι-
κτα DUROSTOP, D-20 ή DUROMAX της 
DUROSTICK, σε αναλογία 1:3 έως 1:8 με νερό, 
προσδίδουν στα τσιμεντοκονιάματα υψηλές μη-
χανικές αντοχές (λάσπη χτισίματος, πλακοστρώ-
σεων, μαρμαροστρώσεων, επιχρισμάτων).  
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προσθέτουμε το DUROLIT στο νερό ανάμειξης 
κατά τη διάρκεια παρασκευής του τσιμεντοκονιά-
ματος. Ενδεικτικά φαίνεται η χρήση του 
DUROLIT σε τρία διαφορετικά κονιάματα.  
 
Βασικός σοβάς: 0,3% επί του βάρους του τσι-
μέντου (75ml στα 25kg τσιμέντο) 
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Τελικός σοβάς: 0,36% επί του βάρους του τσι-
μέντου (90ml στα 25kg τσιμέντο)  
Λάσπη κτισίματος ή διαστρώσεων: 0,2% επί 
του βάρους του τσιμέντου (50ml στα 25kg τσιμέ-
ντο). 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
0,2% επί του βάρους του τσιμέντου για κονιά-
ματα τοιχοποιίας (100ml DUROLIT για 50kg τσι-
μέντου) και 0,3% επί του βάρους του τσιμέντου 
για κονιάματα σοβά (150ml DUROLIT για 50kg 
τσιμέντου). 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Υπερδοσολογία σε ποσοστά άνω του 0,4% 
επί του βάρους του τσιμέντου μειώνει την α-
ντοχή των κονιαμάτων. 

• Για τον σωστό υπολογισμό της ποσότητας 
χρησιμοποιήστε το ειδικό δοσομετρικό δοχείο 
του 1lt. 

• Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώ-
θηση τσιμεντοειδών στόκων σπατουλαρίσμα-
τος από τις αντλίες των μηχανών. 

• Σε περίπτωση που το υλικό παγώσει, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, εφόσον το επαναφέ-
ρουμε στην αρχική του μορφή. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνι-
στάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν 
από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έ-
ντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 15τμχ 1lt 

• Δοχείο 5lt, 20lt 

• Βαρέλι 180lt (κατόπιν παραγγελίας) 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώμα Διάφανο 

Ιξώδες 10-20 cP 

Ειδικό βάρος 1,00±0,04kg/lt 

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

Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά 
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