ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑ∆ΕΣ

GRANIKOT ACRYLIC

Ακρυλικόσ Σοβάσ

Υψηλήσ ποιότητασ ινοπλισµένοσ ακρυλικόσ
σοβάσ ιδανικόσ για προσόψεισ κτιρίων,
ανθεκτικόσ στισ καιρικέσ συνθήκεσ µε
άριστεσ προστατευτικέσ ιδιότητεσ απέναντι
στην UV ακτινοβολία. Είναι εξαιρετικά
συµπαγήσ, έχει άριστη πρόσφυση και
ελαστικότητα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
για την προστασία και τη διακόσµηση τόσο
εξωτερικών όσο και εσωτερικών επιφανειών

(σοβά, σκυρόδεµα, θερµοµονωτικά
συστήµατα για την πρόσοψη κτιρίων).
Πιστοποιηµένοσ µε τη σήµανση CE σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΝ 15824. Ο ακρυλικόσ σοβάσ
Granikot αποτελεί µέροσ των συστήµατων
εξωτερικήσ θερµοµόνωσησ Vitextherm, το
οποία είναι πιστοποιηµένα µε τη σήµανση CE
σύµφωνα µε τισ προδιαγραφέσ τησ
EAD 040083-00-0404.

Πλεονεκτήµατα:

EN 15824

• Άριστεσ προστατευτικέσ ιδιότητεσ απέναντι στην UV ακτινοβολία
• Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Ιξώδεσ

Με νερό

25.000-30.000 cps
(BROOKFIELD
sp.7/50rpm, 25°C)

0-2%

Πυκνότητα

Flat: 1,81 ± 0,02 Kg / L
(ISO 2811)
Grafiato: 1,51± 0,02 Kg / L
(ISO 2811)

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
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Στην αφή
4-6 h

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Φινίρισµα Grafiato:

• Κοκκοµετρία 1,5 mm = 1,8-2,2 Κg/m²
• Κοκκοµετρία 2,0 mm = 2,3-2,7 Κg/m²
• Κοκκοµετρία 2,5 mm = 2,8-3,2 Κg/m²

Φινίρισµα Flat:

• Κοκκοµετρία 0,8 mm = 1,4-1,9 Κg/m² *
• Κοκκοµετρία 1,0 mm = 1,7-2,2 Κg/m2
• Κοκκοµετρία 1,2 mm = 1,8-2,3 Κg/m²
• Κοκκοµετρία 1,5 mm = 2,0-2,5 Κg/m²
* Η κοκκοµετρία 0,8mm χρησιµοποιείται µόνο σαν
συµπληρωµατική-προστατευτική στρώση πάνω
από τισ κοκκοµετρίεσ 1,0mm έωσ 1,5mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

VITEX Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139 - Τ.Κ. 19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό και
χιλιάδεσ
αποχρώσεισ
µέσω του
Συστήµατοσ
∆ηµιουργίασ
Αποχρώσεων
Vitex Coloring

DoP No : VIT-CPR-0011.1

EN 15824
Εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισµα
µε βάση οργανικά συνδετικά
Αντίδραση στη φωτιά

B-s1,d0

Πρόσφυση

≥ 0,8 MPa

Υδαταπορρόφηση

W2

Συντελεστήσ διάχυσησ
υδρατµών

V2

Θερµική αγωγιµότητα

1,11W/m.K

Ανθεκτικότητα

≥ 0,9 MPa

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ

Λευκό

5 kg

25 kg

Βάσεισ

5 kg

25 kg

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑ∆ΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την προστασία και τη διακόσµηση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών επιφανειών (σοβά, σκυρόδεµα,
θερµοµονωτικά συστήµατα ETICS για την πρόσοψη κτιρίων)

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειεσ πρέπει να είναι καθαρέσ, στεγνέσ και λείεσ, χωρίσ σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά
υλικά ή χρώµα.
Για το στοκάρισµα των οπών και σπατουλάρισµα τυχόν ρωγµών χρησιµοποιείται Acrylic Putty
ή Visto.
Σε νέεσ επιφάνειεσ από σοβά, τσιµέντο, µπετόν - σκυρόδεµα, γυψοσανίδεσ ή επιφάνειεσ που
έχουν προηγουµένωσ καλυφθεί µε πλαστικά ή ακρυλικά χρώµατα νερού εφαρµόστε αστάρι
νερού Granikot Primer.

ΒΗΜΑΤΑ

1

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν
τη χρήση και σε τακτά χρονικά
διαστήµατα κατά τη διάρκεια τησ
εφαρµογήσ µε µηχανικό δράπανο.
Αν απαιτείται, αραιώστε µέχρι 2%
µε νερό.

2

Το υλικό απλώνεται στην
επιφάνεια µε µεταλλική
ανοξείδωτη σπάτουλα
και τρίβεται µε πλαστική
σπάτουλα για τη δηµιουργία
του τελικού εφέ.

3

Ανάλογα µε τισ καιρικέσ
συνθήκεσ, το τρίψιµο πρέπει
να γίνει εντόσ 5-15 λεπτών µετά
το άπλωµα του σοβά για να
επιτευχθεί η σωστή υφή Flat /
Grafiato.

TIPS
• Εφαρµογή στουσ 5-35°C και <70% RH. Για
εξωτερική χρήση, µην εφαρµόζετε εάν υπάρχει
κίνδυνοσ βροχήσ / παγετού τισ επόµενεσ 48
ώρεσ και σε συνθήκεσ δυνατού αέρα.
• Οι καιρικέσ συνθήκεσ είναι ιδιαίτερα
σηµαντικέσ για το ποιοτικό και αισθητικό
αποτέλεσµα του σοβά. Πολύ υψηλέσ
θερµοκρασίεσ µειώνουν τον ανοιχτό χρόνο
εφαρµογήσ του υλικού, ενώ η βροχή σε
φρεσκοβαµµένη επιφάνεια θα προκαλέσει
αλλοίωση του τελικού αποτελέσµατοσ.
• Να αποφεύγεται η απευθείασ και
ανοµοιογενήσ έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία

που έχει σαν αποτέλεσµα µη οµοιόµορφο
στέγνωµα.
• Σε περίπτωση που το τρίψιµο αρχίσει µετά
από 15 λεπτά και ο σοβάσ έχει ήδη αρχίσει να
στεγνώνει, τότε η υφή Flat / Grafiato µπορεί να
καταστεί ελαττωµατική και ανοµοιογενήσ κατά
τη διάρκεια του τριψίµατοσ.
• Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 4-6
ώρεσ και σε βάθοσ σε 24 ώρεσ, υπό συνθήκεσ
θερµοκρασίασ +200C και σχετικήσ υγρασίασ
65%. Η πλήρησ σκλήρυνση επιτυγχάνεται
µετά από περίπου 14 ηµέρεσ. Οι χρόνοι αυτοί
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τισ καιρικέσ

συνθήκεσ (σχετική υγρασία και θερµοκρασία).
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα του υλικού
για να τα επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά την
εφαρµογή του σοβά, 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.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΕ (Πτητικέσ Οργανικέσ Ενώσεισ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Παρακαλούµε εξετάστε τισ οδηγίεσ προφύλαξησ στην ετικέτα
του δοχείου. Για λεπτοµερείσ οδηγίεσ για τουσ κινδύνουσ και
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων
Ασφαλείασ εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777

“Εξωτερικών τοίχων ορυκτών
υποστρωµάτων”. Οριακή τιµή 40 g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντοσ 39 g/L
ΠΟΕ (έτοιµο προσ χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά
σε σκιερό µέροσ µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία για 24 µήνεσ από την ηµεροµηνία
παραγωγήσ τουσ.

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.
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