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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 
Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρό-
σφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. Αντιστέκεται 
στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
και στην UV ακτινοβολία, ενώ είναι ανθεκτική και 
σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό. Στα-
θεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρα-
σία, παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητική δύ-
ναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρ-
μούς έντονης κινητικότητας, χωρίς να ‘σκάει’ ή 
να ξεφλουδίζει. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές 
αντοχές και αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C 
έως +100°C. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Η ΣΙΛΙΚΟΝΗ της DUROSTICK χρησιμοποιείται, 
χωρίς αστάρι, σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, 
κεραμικά, εμαγιέ, πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή α-
νοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα κ.ά., 
για τη σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε ε-
σωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι απα-
ραίτητη για τη σφράγιση αρμών σε πάγκους κου-
ζίνας, ανοξείδωτους νεροχύτες, περιμετρικά σε 
νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες από πορσελάνη 

ή πλαστικό, βιομηχανικούς χώρους κ.ά., καθώς 
δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων. Συνιστάται 
για τη σφράγιση και συναρμολόγηση κατα-
σκευών από τζάμι, αλλά και για πληθώρα υ-
δραυλικών, ψυκτικών και ηλεκτρολογικών εφαρ-
μογών. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται πρέπει να 
είναι σταθερές, στεγνές και απαλλαγμένες από 
λάδια και σκόνες. Για τοποθετήσεις χωρίς προ-
βλήματα καθαρισμού από υπολείμματα, συνι-
στάται η χρήση χαρτοταινίας κατά μήκος της ε-
φαρμογής της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται μετά 
την εφαρμογή. 
 
2. Εφαρμογή 
Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της 
DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, ο-
δηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς 
τον άξονα του αρμού, γεμίζοντάς τον χωρίς να 
εγκλωβίζεται αέρας. Η λείανση γίνεται εντός 10 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
 
 
Ανθεκτική στη μούχλα 
 

 
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. 

 
 

λεπτών με σπάτουλα ή με το δάχτυλο, αφού 
προηγουμένως εμβαπτιστεί σε νερό με απορρυ-
παντικό πιάτων. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

• Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε μάρμαρο, 
γαλβανισμένη λαμαρίνα, πολυαιθυλένιο 
(PE), πολυπροπυλένιο (PP), teflon, ενυδρεία. 

• Δεν επιδέχεται βαφή. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχο-
ντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Τυχόν υπολείμματα στα εργαλεία και τα χέρια, 
καθαρίζονται με BIOCLEAN βιοδιασπώμενη 
κρέμα καθαρισμού χεριών της DUROSTICK, 
όσο η σιλικόνη είναι νωπή. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
την υγρασία, για τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κασετίνα 25 σωληνάρια των 80ml (διάφανη, 
λευκή) 
Χαρτοκιβώτιο 25 φύσιγγες των 280ml (διάφανη) 
Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 280ml (λευκή, 
μαύρη, γκρι, καφέ) 
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