
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

HYDROSTOP PLASTER  
ELASTIC 
 
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς  / ΛΕΙΟΣ 

 
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  
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής 
στρώσης κοκκομετρίας έως 0,8mm, με ελαστικές 
και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. 
Είναι έτοιμος προς χρήση με την προσθήκη μόνο 
νερού. Αποτελεί βασικό προϊόν σε συστήματα ε-
ξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Είναι ιδανι-
κός για εφαρμογές όπου απαιτείται ισχυρή πρό-
σφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία, δια-
σφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία της κατα-
σκευής.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 
κατά ΕΝ 998-1.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

• Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 
18550  

• Υψηλή ευκαμψία  

• Άρρηκτη πρόσφυση  

• Ανεμπόδιστη διαπνοή  

• Υδρατμοπερατότητα  

• Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας  

• Δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαι-
ρας 

• Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς  

• Εξομάλυνση ατελειών έως 5mm ανά στρώση  

• Δυνατότητα εφαρμογής πάνω από ρηγματω-
μένο, αλλά σταθερό, μαρμαροσοβά τελικής 
στρώσης 

• Εφαρμόζεται στη θέση της μαρμαροκονίας  

• Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή ε-
κτόξευσης κονιαμάτων  

• Συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμο-
μόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL της DU-
ROSTICK ως σοβάς τελικής στρώσης, το ο-
ποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 
(κλάση I) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-
13/0007.  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Ο HYDROSTOP PLASTER ELASTIC εφαρμόζε-
ται ως σοβάς τελικής στρώσης σε συνδυασμό με 
την ULTRACOLL THERMO σε συστήματα εξω-
τερικής θερμομόνωσης όπως είναι και το 
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THERMOSEAL της DUROSTICK. Εφαρμόζεται 
και σε προετοιμασμένες με σοβά βασικής στρώ-
σης τοιχοποιίες από σκυρόδεμα, τούβλα, τσιμε-
ντόλιθους, πορομπετόν, τσιμεντοσανίδες και γυ-
ψοσανίδες, καθώς επίσης και σε τοιχοποιία από 
ξύλο ή λαμαρίνα αφού προηγηθεί προετοιμασία 
τους με το χαλαζιακό αστάρι DS-260 ή DS-255 
της DUROSTICK. Είναι κατάλληλος για εσωτε-
ρική και εξωτερική χρήση.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
1. Προετοιμασία επιφάνειας  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο 
από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να διαβρέ-
χεται επιμελώς. Πριν από την εφαρμογή του, συ-
νιστάται η εφαρμογή στο υπόστρωμα του αστα-
ριού προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων 
HYDROSTOP PLASTER PRIMER, προς απο-
φυγή αφυδάτωσης και ανομοιογενούς στεγνώ-
ματος.  
 
2. Εφαρμογή  
Αδειάζουμε τον HYDROSTOP PLASTER 
ELASTIC σε καθαρό δοχείο με νερό, υπολογίζο-
ντας 5,5-6,5lt νερού ανά σακί και αναδεύουμε με 
δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου επιτευ-
χθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. 
Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λε-
πτά και αναδεύουμε περιοδικά. Ο σοβάς δια-
στρώνεται με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα 
σε πάχος έως 5mm. Αφού ο σοβάς ‘τραβήξει’, 
ακολουθεί τρίψιμο της επιφανείας με πλαστικό 
τριβίδι ή σκληρό αφρώδες τριβίδι σοβάδων.  
 
Προσοχή: Κατά τη διαδικασία του τελικού τριψί-
ματος θα πρέπει το τριβίδι να είναι ελαφρά νοτι-
σμένο και όχι υπερβολικά υγρό, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος τοπικών αποχρωματισμών της τελικής 
επιφάνειας.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

• Μην αναδεύετε σε μπετονιέρα.  

• Δεν πρέπει να προστίθεται βελτιωτικό γα-
λάκτωμα.  

• Δεν πρέπει να αραιώνεται με περισσότερο 
νερό από αυτό που προδιαγράφεται.  

• Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες 
των +5°C και μεγαλύτερες των +35°C.  

• Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να 
προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, 
τη βροχή και τον παγετό.  

• Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος ό-
ταν η επιφάνεια εκτίθεται απευθείας σε η-
λιακή ακτινοβολία ή και ισχυρούς ανέμους.  

• Για επιπρόσθετη προστασία και διατήρηση 
της απόχρωσής του σε βάθος χρόνου (10 
έτη) είναι απαραίτητη η αδιαβροχοποίησή του 
με D-18 ή η βαφή του με ακρυλικά χρώματα 
της DUROSTICK, 4 έως 6 ημέρες μετά την ε-
φαρμογή του (ανάλογα με τις καιρικές συνθή-
κες, θερμοκρασία, υγρασία).  

• Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, 
είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλ-
λον. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τα εργαλεία και οι μηχανές καθαρίζονται με 
νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχα-
νικά μέσα. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος. 
 
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, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο 
δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρή-
σεων 20°C και 65% R.H.)  

Μορφή - Χρώμα  
Τσιμεντοειδής κονία -
Υπόλευκο  

Τοξικότητα  Όχι  

Φαινόμενη πυκνότητα 
ξηρού κονιάματος  

1,20±0,05kg/lt  

Φαινόμενη πυκνότητα 
νωπού κονιάματος  

1,70±0,05kg/lt  

Μέγιστη διάμετρος κόκκου  0,80mm  

Απαίτηση σε νερό  5,5lt νερό σε 25kg κονία  

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

Θερμοκρασιακή αντοχή  Από -35°C έως +90°C  

Χρόνος ζωής στο δοχείο  2 ώρες  

Μέγιστο πάχος 
εφαρμογής  

Έως 5mm/στρώση  

Χρόνος στεγνώματος  30 λεπτά  

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:  

• κάμψη  2,00±1,00 Ν/mm²  

• θλίψη  7,00±1,00 Ν/mm²  

Πρόσφυση 28 ημερών 
κατά EN 1015-12  

≥ 1,00 Ν/mm²  

Τριχοειδής απορρόφηση 
νερού (c) κατά EN 1015-18  

≤ 0,10kg/m².min0,5  

Συντελεστής διάχυσης υ-
δρατμών κατά EN 1015-19  

μ 15/35  

Θερμική αγωγιμότητα λ10, 
dry κατά ΕΝ 1745 (Πιν. 
Α.12)  

0,58 W/m.K  

Αντίδραση στη φωτιά 
κατά ΕΝ 13501-1  

Euroclass F  

  
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, Τηλ.: 211 60 03 
500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 


