
 

 

 
ΔΚΓΟΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 

 

RITIVEX R LIQUID 1102 

ΑΚΡΤΛΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΡΗΣΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΔΩΝ 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 Αθξπιηθή, ζπγθνιιεηηθε ζπλδεηηθή ξεηίλε πδαηνδηαιπηή 

 πλδπάδεηαη κε όια ηα ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα θαη πιηθά όπσο πδαηνρξώκαηα, θόιιεο 
πιαθηδίσλ θαη επηζθεπαζηηθά WATERPROOFER 701, SVELTO MAZUN 201,  RELIEF 
ΑΚΡΤΛΙΚΗ ΠΑΣΑ 101, ΕΓΥΡΩΜΟ ΑΡΜΟΣΟΚΟ 204, TRAVERTINO GRAFIATO 
401, RESINA ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1003-1005. 

 Υξεζηκνπνηείηαη σο αζηάξη γηα ηελ ζύλδεζε παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο θαη σο αζηάξη 
ζε παιηέο επηθάλεηεο πξηλ ηελ επηθάιπςή ηνπο κε ηζηκεληνρξώκαηα, πιαζηηθά ρξώκαηα ή 
ηζηκεληνεηδή επηθάιπςε 

 Ωο πξόζκηθην βειηηώλεη ηελ ζηεγάλσζε, ηελ εξγαζηκόηεηα, ηελ αληνρή θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 
ηζηκέληνπ 

 Δληζρύεη ηηο ρεκηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ ηζηκέληνπ θαη δεκηνπξγεί ζπκπαγή θαη 
ζηεγαλσηηθά ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα κε κεγάιε αληνρή ζε δηάβξσζε 

 Δπίζεο είλαη ην θαηάιιειν αζηάξη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ELASTOSPORT 853, 
ELASTOTURF 851, CORRIDOL 864 θαη ELASTOMARK (ΠΡΩΗΝ AKRYLOEPOX) 818 
ζε αθληηικά γήπεδα  
 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
 

 

Υεκηθή ζύζηαζε                                                         Τδαηηθό γαιάθησκα 

Υξώκα                Λεπθό 

Βάξνο (20 
o
C)                         1.05 

Γηαιύηεο                         Τδαηνδηαιπηό 

Σνμηθόηεηα               Με ηνμηθό 

Αλαθιεμηκόηεηα                         Άθιεθην 

Θεξκνθξαζία Δθαξκνγήο            5-35 
o
C 

Καηώηαηε Θεξκνθξαζία Αληνρήο (ζεκείν παγεηνύ)      -20 
o
C 

ηαζεξόηεηα ζε ειεθηξνιπηηθά δηαιύκαηα           Ακεηάβιεην 

Αληνρή ζε θζνξά              Άξηζηε 

Πεξαηόηεηα λεξνύ                                     Σεζη θνληάκαηνο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ RITIVEX 1102 κεηά από σξίκαλζε, αζθήζεθε πίεζε λεξνύ  

Υρόνος (hr) :           Αζκηθείζα Πίεζη (atm) :             Αποηελέζμαηα 
48  :  1              :  Γελ παξαηεξήζεθε θακία δηαξξνή λεξνύ 
24  :  3              : Γελ παξαηεξήζεθε θακία δηαξξνή λεξνύ  
 
Αληνρή ζε ζιίςε                                                         12,2 N/mm
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ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

 Αζηάξσκα ηνίρσλ πξηλ ηελ βαθή κε πδξνρξώκαηα 

 RITIVEX R 1102 1:1 λεξό, ζε κία ή δύν ζηξώζεηο, αλάινγα ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ 
ππνζηξώκαηνο 

 ύλδεζε παιηνύ θαη λένπ ζθπξνδέκαηνο 

 RITIVEX R 1102 αζηάξσκα παιηνύ ζθπξνδέκαηνο (150-250 gr/m2) 

 Δπηζθεπή θνληακάησλ ζε πνηθίια πάρε – ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα γηα ζηεγάλσζε       
( ζεηηθό/αξλεηηθό) 

 RITIVEX R 1102 5-10% ζην βάξνο ηνπ κίγκαηνο 
 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 
150-250 gr/m2, ζε δύν ζηξώζεηο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ 
ππνζηξώκαηνο 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 
 

 
Γνρείν 4kg, 20kg θαη βαξέιη 200kg 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
 

 
Έλα ρξόλν ζε θιεηζηά δνρεία, ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 5

ν
C 

 
ΟΔΗΓΙΕ 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

Η εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο κε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα. Όηαλ ην πιηθό έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα ή ηα κάηηα πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά κε 
ζαπνύλη θαη λεξό. 
Για περιζζόηερες πληροθορίες ζσμβοσλεσηείηε ηο δεληίο δεδομένων αζθαλείας. 
 

 
Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξµνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε έθδνζε. 



 

 

 
ΔΚΓΟΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 

ELASTOSPORT 853  
ΔΤΟ ΤΣΑΣΙΚΩΝΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ  

ΑΤΣΟΔΠΙΠΔΓΟΤΜΔΝΟ, ΔΠΙΚΔΤΑΣΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΓΙΑ ΓΗΠΔΓΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν ELASTOSPORT 853 είλαη αθξπιηθήο βάζεο, απηνεπηπεδνύκελν δάπεδν δύν 
ζπζηαηηθώλ, γηα εμσηεξηθά γήπεδα κπάζθεη, βόιετ, αληηζθαίξηζεο θαη 
ρεηξνζθαίξηζεο.  
 Δθαξκόδεηαη ζε επηθάλεηεο από άζθαιην ή ηζηκέλην γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο 
ππνζηξώκαηνο γηα αζιεηηθά γήπεδα ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε.  

 Λεηαίλεη θαη αλαβαζκίδεη δάπεδα κε άγξην ππόζηξσκα ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο 
επηζηξώζεηο. 

 Διαρηζηνπνηεί ην θόζηνο επηδηόξζσζεο αζιεηηθώλ γεπέδσλ. 

 Δθαξκόδεηαη εύθνια ρσξίο πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπ εθαξκνζηή. 

 Λόγσ ηεο καύξεο απόρξσζήο ηνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηειηθή επίζηξσζε. 

 ηελ πεξίπησζε αζιεηηθώλ γεπέδσλ, ζπληζηάηαη ην ELASTOSPORT 853 λα 
θαιύπηεηαη κε ηελ ειαζηηθή επίζηξσζε ELASTOTURF 851 - πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλε επέλδπζε από ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο (I.T.F.)- ή λα 
βάθεηαη κε SPORTCOAT 819, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 
ζηαδίσλ, πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο, δηαδξόκσλ θιπ, ζα πξέπεη λα 
θαιύπηεηαη κε ην CORRIDOL 864. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηεγαλσηηθό πιηθό γηα ηαξάηζεο κε παξάιιειε 
ρξήζε παινπιέγκαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη βαηόηεηα ζην δώκα, ελώ 
είλαη επίζεο ηδαληθό γηα ζθξάγηζε ησλ πόξσλ ηνπ αζθάιηηλνπ ππνζηξώκαηνο ζε 
δηαδξόκνπο αεξνδξνκίσλ.  
Προζθέρεη: 

 Αζθάιεηα ζην παηρλίδη. 

 Δμαηξεηηθή αλαπήδεζε ηεο κπάιαο. 

 Αληηνιηζζεξή επηθάλεηα, αθόκα θαη όηαλ απηή είλαη βξεγκέλε. 

 Δύθνιν θαζάξηζκα κε λεξό. 

 Αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Υεκηθή βάζε: 
 
 
Καηάζηαζε πιηθνύ: 
 
Απόρξσζε: 
 
Ιμώδεο (Α+Β): 
 
Ππθλόηεηα (Α+Β): 
 
Φαηλόκελν βάξνο (B): 
 
Αλαινγία αλάκημεο (A:B): 
 
Κνθθνκεηξία (B): 
 
Υξόλνο εθαξκνγήο πιηθνύ: 

 
αθξπιηθή, αζθαιηηθή ξεηίλε ελόο ζπζηαηηθνύ, 
εηδηθή θνλία 
 
πγξό παρύξξεπζην 
 
καύξε 
 

337  3 mPas ζηνπο 23
o
C 

 

1,632  0,014 gr/cm
3
  

 

1387  8 gr/lt 
  
66,7:33,3 θαηά βάξνο 
 
63κm – 800κm 
 
πεξίπνπ 30 ιεπηά ζηνπο 23

0
C 



 

 

 
Υξόλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Elastoturf 851 θαη ηνπ 
Sportcoat 819: 
 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 
 
Βαηόηεηα: 

 
κεηά από 2 εκέξεο ζηνπο 25

0
C.  

Σειηθέο αληνρέο κεηά από 28 εκέξεο ζηνπο 
25

0
C. 

 
5 – 30

o
C 

 
κεηά από 2 εκέξεο 
 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εθαρκόδεηαη κόλο ζε ζηεγλές επηθάλεηες, προζηαηεσκέλες από αλερτόκελες 
σγραζίες θαη απαιιαγκέλες από σιηθά ποσ εκποδίδοσλ ηελ πρόζθσζε, 
όπως ζθόλες, ζαζρά σιηθά, ιίπε θιπ. Η επηηπρία ζηελ εθαξκνγή εμαξηάηαη από 
ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ. 

 ρνιαζηηθόο, ζηεγλόο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ζθόλεο, ζαζξά 
ππνιείκκαηα κε απνξξνθεηηθή ζθνύπα θαη ξαθιέηα. 

 Αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κε ηε ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε RITIVEX 1102 γηα ηε 
ζσζηή πξόζθπζε ηνπ πιηθνύ. Σν πιηθό εθαξκόδεηαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο 
ζηξώζεηο, έσο όηνπ ε επηθάλεηα θνξεζηεί. Πξέπεη λα απνθεύγνπκε ηελ δεκηνπξγία 
ιηκλάδνληνο πιηθνύ. Καηαλάισζε: 150-250gr/m

2
, αλάινγα κε ηελ απνξξόθεζε ηνπ 

ππνζηξώκαηνο. 

 Όηαλ ην αζηάξη αξρίζεη λα ζηεγλώλεη (πεξίπνπ 1 ώξα, αλάινγα κε ηε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο), εθαξκόδεηαη ην ELASTOSPORT 853. 

 Καιή αλάκημε ησλ ζπζηαηηθώλ Α (ξεηίλε) θαη Β (αδξαλή), ηα νπνία είλαη 
ζπζθεπαζκέλα κε πξνθαζνξηζκέλε αλαινγία αλάκεημεο. Σα αδξαλή (ζπζηαηηθό Β) 
πξέπεη λα πξνζζέηνληαη ζην πγξό (ζπζηαηηθό Α), θαη όρη ην αληίζεην, ππό δηαξθή 
αλάδεπζε κε ρξήζε ελόο αλαδεπηήξα 300-600 rpm, έσο όηνπ ζρεκαηηζηεί 
νκνηνγελέο παρύξξεπζην κίγκα. Δίλαη ζεκαληηθό ε αλάδεπζε λα γίλεηαη θαη ζηα 
ηνηρώκαηα θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνηόκνξθε 
θαηαλνκή ησλ αδξαλώλ.  

 Σν κίγκα ηνπ ELASTOSPORT 853 εθαξκόδεηαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο 
ζηξώζεηο, αλάινγα κε ην επηζπκεηό πάρνο θαη ηελ αδξόηεηα ηεο επηθάλεηαο. Κάζε 
ζηξώζε εθαξκόδεηαη αθνύ ε πξνεγνύκελε αξρίζεη λα ζηεγλώλεη.   

 Σέινο ην ELASTOSPORT 853 θαιύπηεηαη κε έλα από ηα αθόινπζα πιηθά: 

 Σελ ειαζηηθή επίζηξσζε γηα αζιεηηθά γήπεδα ELASTOTURF 851. 
Καηαλάισζε: 1 kg/m

2 
σο βαθή & 1,6 kg/m

2
 γηα πάρνο 1 mm.  

 Σελ αθξπιηθή βαθή SPORTCOAT 819. Καηαλάισζε: 400-500 gr/m
2
 ζε δύν 

ζηξώζεηο.  

 Σελ επίζηξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηαδίσλ, πάξθσλ θπθινθνξηαθήο  
αγσγήο, δηαδξόκσλ, CORRIDOL 864. Καηαλάισζε: 1,8 kg/m

2
 γηα πάρνο 1 mm. 

 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 

 1,65 kg/m
2
/mm 

 2,5 kg/m
2
/1,5mm 

 3,3 kg/m
2
/2mm 

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μπηκπηθσηά ξνιά ησλ 1,7 θαη 2,5 mm, νδνλησηή ζπάηνπια, ξαθιέηα, βνύξηζα θαη 

γεληθά νπνηνδήπνηε εξγαιείν πνπ κπνξεί λα απιώζεη ην πιηθό ζε νκνηόκνξθν 
πάρνο. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ΝΕΡΟ ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

 
πζθεπαζία 30 kg (έλα δνρείν θαη έλα ζαθί). Σα ζπζηαηηθά Α θαη Β έρνπλ ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε θαηά βάξνο αλαινγία. 
 



 

 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 
Έλα ρξόλν ζε θιεηζηά δνρεία, ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν, κε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία 5C.  
 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 ηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθά αδξώλ επηθαλεηώλ ηζηκέληνπ ή αζθάιηνπ,  
πξνηείλεηαη ε ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο κε κεραλή κσζατθνύ, ακκνβνιή ή θξέδα πξηλ 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ELASTOSPORT 853. 

 Η εθαξκνγή θαη ζθιήξπλζε ηνπ ELASTOSPORT 853 πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο δξνζεξέο ώξεο (ζεξκνθξαζίεο 5-30

0
C). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαινθαηξηνύ, ηδαληθή ώξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ είλαη κεηαμύ 6:00-10:00 
π.κ., ελώ θαηά ηνλ ρεηκώλα ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

ζθιήξπλζε είλαη 8C. 

 Η θξεζθνεπηζηξσκέλε επηθάλεηα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο, αέξα, βξνρή θαη παγσληά γηα ηηο πξώηεο 24 ώξεο ηνπιάρηζηνλ. 

 Μεγαιύηεξν πάρνο επέλδπζεο επηηπγράλεηαη κε δηαδνρηθέο ζηξώζεηο. 

 Γηα επηθάιπςε ξσγκώλ θαη ηξππώλ, ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε 50% ραιαδηαθήο 
άκκνπ ζην βάξνο ηνπ ELASTOSPORT 853 (κέγεζνο θόθθνπ: 3-10 mm). 

 ε πεξίπησζε θζνξάο, δηνξζώλεηαη εύθνια θαη επηθαιύπηεηαη επηηόπνπ. 
 

 
ΟΔΗΓΙΕ 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 
Η εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο κε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα. Όηαλ ην πιηθό έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα ή ηα κάηηα 
πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά κε ζαπνύλη θαη λεξό. 
Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες ζσκβοσιεσηείηε ηο δειηίο δεδοκέλωλ 
αζθαιείας. 
 

 
Σα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 
γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνπκέλε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.  

 



 

 

 
ΔΚΓΟΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 

CORRIDOL 864 
 
  
 

ΓΕΝΘΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ 

Σν CORRIDOL 864 είλαη κία ειαζηηθή, έγρξσκε, αληηνιηζζεξή επίζηξσζε γηα 
πεξηβάιινληεο ρώξνπο ζηαδίσλ, πάξθα νδηθήο θπθινθνξίαο, δηαδξόκνπο, πνδειαηνδξόκηα 
θηι, εθαξκόδεηαη ζε άζθαιην θαη ζηεγαλνπνηεκέλεο επηθάλεηεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ELASTOSPORT 853. 

 Δθαξκόδεηαη έπθνια, κε ηελ ρξήζε εηδηθώλ ξνιώλ, ξαθιεηώλ ή ζπξέη (1-3 mm πάρνο), 
παξέρνληαο έλα αζθαιέο, πςειήο πνηόηεηαο παηρλίδη.  

 Δκπνδίδεη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζην ππόζηξσκα θαη κεηώλεη ηνπο θξαδαζκνύο.  
 

 
ΣΕΥΝΘΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ 

Δκθάληζε: 
 
Απόρξσζε: 
 
 
Δηδηθό βάξνο: 
 
Δπθιεμία: 
 
Ομύηεηα: 
 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 
πιηθνύ: 
 
Θεξκνθξαζία ππνζηξώκαηνο 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ: 
 
Καηώηαηε ζεξκνθξαζία 
πιηθνύ (ζεκείν παγεηνύ): 
 
Χξόλνο ζθιήξπλζεο πιηθνύ: 
 

Παρύ πγξό  
 
Κόθθηλν, πξάζηλν, ώρξα, αλνηρηό θαη ζθνύξν κπιε, 
αλνηρηό θαη ζθνύξν γθξη θαη θαηόπηλ δήηεζεο.  
 
1,8  
 
άθιεθην  
 
κε ηνμηθό 
 
10 – 30

0
C 

 
 
10 – 30

0
C 

 
 
-30

o
C 

 
 
Έηνηκν γηα ρξήζε κεηά από 24 ώξεο. 
5 κέξεο νιηθή ζθιήξπλζε γηα κεραληθή αλζεθηηθόηεηα  
 

 
ΠΡΟΕΣΟΘΜΑΘΑ 
ΕΠΘΦΑΝΕΘΑ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΣΑΘ ΜΟΝΟ Ε ΣΕΓΝΕ, ΣΕΓΑΝΟΠΟΘΗΜΕΝΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ ΥΩΡΘ 
ΚΟΝΗ, ΛΑΔΘΑ ΚΑΘ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΕ ΤΓΡΑΘΕ. Η επηηπρία ηεο εθαξκνγήο εμαξηάηαη 
από ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

 Έληνλνο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ζθόλε, ιάδηα, γξάζα, ππνιείκκαηα θηι. 

 Αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κε ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε RITIVEX 1102 ή AKRYLEX 165 
1101 (γηα ηελ ζσζηή πξόζθπζε), θαηαλάισζε  
150-250g/m

2
 ζε αζθαιηνεπηθάλεηεο θαη ζπαηνπιαξηζκέλν ηζηκέλην. 

 Όηαλ ε ζπγθνιιεηηθή νπζία αξρίδεη λα ζηεγλώλεη, αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηνπ 
ELASTOSPORT 853 πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ νη πόξνη ηεο αζθάιηνπ ή ηεο 
ηζηκεληνεηδνύο επηθάλεηαο.  

 Με ην πνπ ζηεγλώζεη ην ELASTOSPORT 853 (κεηά από 48 ώξεο ζε 30C 

ηνπιάρηζηνλ ή 3 κέξεο ζε 25C), εθαξκόζηε ην CORRIDOL 864 ζε πάρνο 1-2 mm ζε 
δύν ή πεξηζζόηεξεο ζηξώζεηο, αλαιόγσο ην επηζπκεηό πάρνο, ε δεύηεξε ζηξώζε 
αθνινπζεί ηελ πξώηε αθνύ απηή αξρίζεη λα ζηεγλώλεη. Μπνξέη λα δηαιπζεί ζε 6-10% 
λεξό, αλαιόγσο ηελ ζεξκνθξαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιύηεξε ξεπζηόηεηα. 

 ΓΡΑΜΜΕ: Χξήζε ηνπ ELASTOMARK (ΠΡΩΗΝ AKRYLOEPOX) 818 



 

 

 
 
ΕΡΓΑΛΕΘΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 Καζόηη είλαη απηνεπηπεδνύκελν εθαξκόδεηαη κε πνηθηιία εξγαιείσλ π.ρ. ξνιό ξεπνπιίλαο, 
ξνιό 1mm, ξαθιέηεο, βνύξηζεο, ζπξέη, θαη γεληθά νπνηνδήπνηε εξγαιείν πνπ κπνξεί λα 
απιώζεη ην πιηθό κε νκνηόκνξθν ηξόπν θαη ζε ίζα κέξε.  

 Με ξνιό ξεπνπιίλαο, απιή βαθή (θαηαλάισζε: 1kg/m
2
) 

 Με κπηκπηθσηό ξνιό 1mm (θαηαλάισζε: 1,8 kg/m
2
) 

. 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 
1,8 kg/m

2
/mm. 

 

 
ΤΚΕΤΑΘΑ 

 
Γηαηίζεηαη ζε δνρεία ησλ  25 kg. 
 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 
ε μεξνύο ρώξνπο κε θαηώηαηε ζεξκνθξαζία 5

o
C γηα 6 κήλεο. 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

 

 Γηα ζθιεξή άζθαιην θαη ηζηκεληνεηδείο επηθάλεηεο, πξηλ ηελ εθαξκνγή, ηξίςηε κε κεραλή 
κσζατθνύ ρξεζηκνπνηώληαο ζθιεξέο πέηξεο Νν 12.  

 Γελ ζα πξέπεη λα εθαξκόζεηε πεξηζζόηεξν από 1,8 kg/m
2 

αλά ζηξώζε. Πάρνο 
πεξηζζόηεξν από 1mm αλά ζηξώζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξσγκέο ην θαινθαίξη θαζώο ε 
πςειή ζεξκνθξαζία πξνθαιεί ηελ γξήγνξε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ θαη δελ επηηξέπεη ζην 
πιηθό λα ζηεγλώζεη θαλνληθά.. Σν πάρνο επέλδπζεο πάλσ από 1mm επηηπγράλεηαη κόλν 
κε επαλαιακβαλόκελεο ζηξώζεηο.  

 Σν θαινθαίξη, ε ηδαληθή ώξα εθαξκνγήο είλαη 6-9 π.κ..  Σνλ ρεηκώλα εθαξκόδεηαη ζε 
θαηώηαηε ζεξκνθξαζία 10ºC θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη κία κέξα γηα λα 
ζηεγλώζεη. 

 Άλεκνη, παγεηνί, βξνρνπηώζεηο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πξέπεη λα απνθεύγνληαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη κία κέξα κεηά (όζνλ αθνξά ηελ βξνρή θαη ηνλ παγεηό)  

Δάλ γηα θάπνην ιόγν θαηαζηξαθεί, απιώο επηζθεπάδεηαη θαη ζηξώλεηαη μαλά.  
 

 
ΟΔΗΓΘΕ 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 
Η εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο κε πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 
Όηαλ ην πιηθό έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά κε ζαπνύλη θαη λεξό. 
Για περιζζόηερες πληροθορίες ζσμβοσλεσηείηε ηο δεληίο δεδομένων αζθαλείας. 
 

 
Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξµνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ πξνβιεπόµελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.  
 

 


