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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOTOP DS 

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Κατηγορία: Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

Το DOMOTOP DS είναι στεγανοποιητικό κονίαμα επιφανειών έτοιμο για χρήση. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 Στεγάνωση δεξαμενών ύδατος και βιολογικού καθαρισμού. 

 Στεγάνωση κολυμβητηρίων, πισίνων, φρεατίων. 

 Στεγάνωση υπογείων χώρων, γκαράζ και ζαρντινιέρων. 

 Στεγάνωση εξωτερικών τοιχείων πριν το μπάζωμα σε καινούριες οικοδομές. 

 Εξυγίανση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν πάθει βλάβες από παγετό. 

 Προστασία από άλατα παγετού σε γέφυρες, στέψεις φραγμάτων και τοίχους 
αντιστήριξης. 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Απλούστατη εφαρμογή. 

 Εύκολη ανάμιξη. 

 Αντοχή σε τριβή. 

 Δεν ρηγματώνεται όταν εφαρμοστεί σωστά. 

 Δεν προσβάλλει το σίδερο και λοιπά δομικά υλικά. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Προετοιμασία: Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά, σκόνες, λάδια ξυλοτύπου κλπ. 
Εφόσον έχουμε διαρροές σφραγίζουμε με DOMORAPID ( βλέπε σχετικό φυλλάδιο ). Κόβουμε 
φουρκέτες και μουρέλα σε βάθος 3 cm στο σκυρόδεμα και μερεμετίζουμε με τσιμεντοκονία 
ενισχυμένη με DOMOPLAST (βλέπε σχετικό φυλλάδιο). Οι γωνίες στη συμβολή δαπέδων και 
τοιχείων “λουκάκια” στρογγυλεύονται με DOMOREP ή τσιμεντοκονίαμα με DOMOPLAST 
(βλέπε οδηγίες σε αντίστοιχα φυλλάδια). Εφόσον έχουμε τοιχοποιία κάνουμε καθαίρεση του 
σοβά μέχρι 50 cm πάνω από τη στάθμη του νερού και προσεκτικό αρμολόγημα 
χρησιμοποιώντας την ειδική ρητίνη DOMOPLAST. Διαβρέχουμε το υπόστρωμα χωρίς να 
δημιουργούμε λιμνάζοντα ύδατα. 
 
Ανάμιξη: Προσθέτουμε υπό συνεχή ανάδευση το περιεχόμενο του σάκου (25 kg σκόνης) σε 
ένα δοχείο με 5-6 kg νερό μέχρις ότου σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός. Καλό είναι να 
χρησιμοποιούμε δράπανο 600-800 στροφών και η ανάμιξη να γίνεται για 3-4 λεπτά της ώρας. 
 
  



 

201 

Χημικά Δομικά Υλικά 
Φουντουκιάς 6, 136 77 Αχαρνές, Αθήνα - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr 

Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOTOP DS 

Τοποθέτηση: Αν το υπόστρωμα είναι απορροφητικό πριν από την πρώτη στρώση DOMOTOP 
DS πρέπει να διαβραχεί. Η δεύτερη στρώση πρέπει να γίνει όταν η πρώτη τραβήξει, δηλαδή 
μετά από 2-6 ώρες αναλόγως θερμοκρασίας. Τοποθετείται με φαρδιά βούρτσα προσέχοντας 
να κλείνουμε τους πόρους. Συνήθως 2 χέρια επαρκούν. Το τελευταίο χέρι μπορεί να τριφτεί 
με σφουγγάρι όταν τραβήξει. Πάντοτε πρέπει να διαβρέχεται η επιφάνεια πριν από κάθε 
στρώση. Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C. Ο καθαρισμός των εργαλείων, κλπ. γίνεται 
με νερό πριν ξεραθεί το υλικό. 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ 

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg, 5 kg. 
 
Αποθήκευση: 6 μήνες σε ξηρό χώρο. 
 
Κατανάλωση: Αναλόγως περιπτώσεων από 2-5 kg/m². Συνήθως επαρκούν 3 kg. 
 
Το DOMOTOP DS είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά υλικά της εταιρίας μας. 


