ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ελαστομερής στόκος νερού ενισχυμένος με μικροσφαιρίδια, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης κατάλληλος για στεγανοποίηση
και πλήρωση ρωγμών και αρμών σε τοίχους και ταράτσες αλλά
και για πλήρωση αρμών μεταξύ υλικών διαφορετικής σύστασης
(τοίχος, ξύλο, πίσσα, διογκωμένη πολυουρεθάνη κ.λπ.). Γεμίζει
καλά, συρρικνώνεται ελάχιστα και δεν ρηγματώνεται. Έχει πολύ
καλή πρόσφυση, εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια και στις έντονες
εναλλαγές θερμοκρασίας. Τρίβεται.

Smaltofill Elastic
Putty
Ελαστομερής στόκος με
μικροσφαιρίδια

Απόδοση: 1 – 2,5 m²/lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό βάρος 1,16– 1,24 kglt.

Απόδοση

Αραίωση

1-2,5 m²/kg, ανάλογα την επιφάνεια και το βάθος ρωγ
μού.

Έτοιμος προς χρήση.

Στέγνωμα: 3 - 6 ώρες

Στέγνωμα

3-6 ώρες. Οι χρόνοι επιμηκύνονται ανάλογα με το
μέγεθος της ρωγμής – αρμού.

Αραίωση: -

Επαναβαφή

Επαναβαφή σε 1-2 μέρες αφού έχει στεγνώσει
και ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

VOC class
Επαναβαφή: 1 – 2 μέρες

Συσκευασία: 1kg, 4kg
Απόχρωση

«Σφραγιστικά Aστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή
VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 25gr/lt. VOC ή ΠΟΕ:
οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού <
250°C.

Γκρι ανοικτό.

Εφαρμογή: Σπάτουλα
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ. Μεγάλες ρωγμές - αρμοί: αστάρωμα αρχικά με SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER ή SMALTODUR αστάρι
και γεφύρωμα με ύφασμα πολυεστέρα, κορδόνι πολυουρεθάνης ή υαλόπλεγμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε 1 στρώση. Σε μεγάλες ρωγμές - αρμούς ίσως χρειαστεί και
δεύτερη στρώση..

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Στραγγίξτε καλά το στόκο από τα εργαλεία πίσω στο δοχείο και καθαρίστε
τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θερμοκρασία 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή
κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό.
Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο SMALTOFILL elastic PUTTY δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους
διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των
προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε 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.
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