
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
3-6 h

Για την εφαρμογή 
τελικού χρώματος
1-2 μέρες

1,5-2,5 
m²/Kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ELASTOMERIC PUTTY
Ελαστομερής Στόκος

Πλεονεκτήματα:

• Συρρικνώνεται ελάχιστα και δεν ρηγματώνεται
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Γκρι

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την επισκευή και στεγάνωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

Ελαστομερής υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος, 
κατάλληλος για την επισκευή και στεγάνωση 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Περιέχει 
μικροσφαιρίδια αποδίδοντάς του χαρακτηριστικά 
που τον καθιστούν ιδανικό για την επισκευή ρωγμών 
και αρμών, καθώς συρρικνώνεται ελάχιστα και δεν 
ρηγματώνεται. Έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις 
μεταβολές της θερμοκρασίας, στην αλκαλικότητα, στις 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες και χρησιμοποιείται σε 
επιφάνειες όπως μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμέντο, 
ξύλο, γυψοσανίδες. Έχει ισχυρή πρόσφυση, είναι απλός 
στη χρήση και την εφαρμογή του και τρίβεται εύκολα.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 400 gr 800 gr 4 kg

Ιξώδες
250.000-470.000 cps 
(BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25°C)

Πυκνότητα
1,23- ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ

TIPS

ΒΗΜΑΤΑ 

1 2
O στόκος είναι έτοιμος προς χρήση. Εφαρμόζεται 
με σπάτουλα χωρίς αραίωση σε ρωγμές μέχρι 1 cm, 
καθώς επίσης και σε μεγαλύτερες αφού προηγηθεί 
η χρήση κορδονιού πλήρωσης αρμών.

Βάφεται ύστερα από 1-2 μέρες, ανάλογα με τις 
διαστάσεις της ρωγμής-αρμού και τις καιρικές 
συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία) με 
πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα νερού ή διαλύτου 
της Vitex αφού προηγηθεί η χρήση κατάλληλου 
ασταριού της Vitex.

• Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. 
Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε 
εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις 
επόμενες 48 ώρες.
• Μετά την εφαρμογή του στόκου, 

σφραγίστε καλά το δοχείο και 
αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. 
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά 
τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με 
σαπούνι ή απορρυπαντικό

• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την 
διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό 
της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές 
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

“Αστάρια”. Οριακή τιμή 30 g/L. 
Μέγιστη περιεκτικότητα 29 g/L
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777 

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.


