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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOTOP 2000 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Κατηγορία: Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

Το DOMOTOP 2000 είναι ελαφρά εύκαμπτη, σφραγιστική, στεγανωτική και προστατευτική 

ρητινική τσιμεντοκονία δύο συστατικών (Α+Β). 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Επάνω σε σκυρόδεμα, κονία, τοιχοποιία, σίδερο και λοιπά δομικά υλικά για: 

 στεγάνωση υδατοδεξαμενών, 

 εξωτερική στεγάνωση τοίχων υπογείων σε καινούρια κτίρια, 

 εσωτερική στεγάνωση τοίχων υπογείων σε καινούρια και παλαιά κτίρια, 

 προστατευτική και στεγανωτική στρώση σε μπαλκόνια, ταράτσες, ζαρντινιέρες, κλπ., 

 εξυγίανση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν πάθει βλάβη από παγετό, 

 προστασία από άλατα παγετού σε γέφυρες, στέψεις φραγμάτων, τοίχους 
αντιστήριξης κλπ. 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Απλούστατη εφαρμογή. 

 Συσκευασία σύμφωνη με αναλογίες ανάμιξης. 

 Εύκολη ανάμιξη. 

 Άριστη πρόσφυση σε υγιές υπόστρωμα.  

 Αδιαπέραστο από το νερό (στεγανό). 

 Μεγάλη αντοχή στις εναλλαγές παγετού (ψύξη-απόψυξη). 

 Αντοχή σε τριβή. 

 Δεν ρηγματώνεται όταν εφαρμοστεί σωστά, ακόμη και με καυτό ήλιο. 

 Δεν προσβάλλει το σίδερο και λοιπά δομικά υλικά. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αναλογίες ανάμιξης συστατικών Α+Β: 

 Α:B= 1:4 κατά βάρος για χρήση με βούρτσα, 

 Α:B= 1:4-4,5 κατά βάρος για χρήση με σπάτουλα. 
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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOTOP 2000 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Υπόστρωμα: 

 Σκυρόδεμα, κονία, τοιχοποιία: καθαρισμός επιφανείας από έλαια, λίπη, 
απομάκρυνση σαθρών. 

 Σίδερο, μέταλλα: καθαρισμός επιφανείας από έλαια, λίπη, σκουριά κλπ. 
 
Ανάμιξη: Με δράπανο 600-1000 στροφών ανά λεπτό με προσαρμοσμένο αναμικτήρα. Η 
ανάμιξη γίνεται μέχρι πλήρη ομογενοποίηση (2-4 λεπτά). 
 
Τοποθέτηση: Όταν το υπόστρωμα είναι απορροφητικό, πριν από την πρώτη στρώση 
DOMOTOP 2000 πρέπει να διαβραχεί. Η δεύτερη στρώση γίνεται όταν η πρώτη τραβήξει, 
δηλ. μετά 2 έως 6 ώρες περίπου ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Τοποθετείται με 
βούρτσα, σκούπα, σπάτουλα, κλπ. Η δεύτερη στρώση μπορεί να τριφτεί με σφουγγάρι μόλις 
τραβήξει. 
 
Καθαρισμός: Ο καθαρισμός των εργαλείων κλπ. γίνεται με νερό, πριν ξεραθεί το υλικό. Αν το 
DOMOTOP 2000 ξεραθεί, απομακρύνεται μόνο με μηχανικά μέσα. 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όρια χρήσης: Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 8°C. 
 
Κατανάλωση: 

 Κατά στρώση περίπου 1,5 kg/m². Κατ΄ ελάχιστο δύο στρώσεις. Καλή κατανομή του 
υλικού απαραίτητη. 

 Διάρκεια ζωής κονιάματος: 20-40 λεπτά μετά την ανάμιξη, αναλόγως θερμοκρασίας. 

 Πρόσφυση 28 ημερών: 2Ν/mm². 
 
Συσκευασία: 25 kg:  Συστατικό Α δοχείο 5 kg, συστατικό Β σάκος 20 kg. 

5 kg:  Συστατικό Α δοχείο 1 kg, συστατικό Β σάκος 4 kg. 
 
Αποθήκευση: 6 μήνες προστατευμένο από τον παγετό. 
 
Το DOMOTOP 2000 είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά υλικά της εταιρίας μας. 


