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ΔΚΓΟΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2019 

ELASTOTURF 851 
ΔΙΓΙΚΗ, ΔΛΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΩΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σν ELASTOTURF 851 είλαη έγρξσκε, αθξπιηθήο βάζεο, ειαζηηθή, αληηνιηζζεξή επέλδπζε 
γεπέδσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ, πηζηνπνηεκέλν από ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο 
(I.T.F.).  
 

 Δθαξκόδεηαη ζε επηθάλεηεο από άζθαιην ή ζηεγαλνπνηεκέλεο ηζηκεληνεπηθάλεηεο κεηά 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ELASTOSPORT 853 ή ηοσ SUPER ELASTOCOAT 842. 

 Μπνξεί επίζεο λα ζπλδπαζηεί κε ην πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληηθξαδαζκηθό ξνιό ISOPOL 
854 πάρνπο 4-14 mm, ή κε κείγκα θανπηζνπθ, PU BINDER & SBR granules.   

 Ιδαληθό γηα εμσηεξηθνύ ρώξνπ γήπεδα κπάζθεη, βόιετ, ρεηξνζθαίξηζεο θαη αληηζθαίξηζεο. 
Καηάιιειν γηα αζιεηηθά θέληξα, ζρνιεία, γπκλαζηήξηα, πεδνδξόκηα, δηαδξόκνπο.  

 Δθαξκόδεηαη εύθνια θαη έρεη ρακειό θόζηνο. 

 Πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη πςειή πνηόηεηα ζην παηρλίδη. 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Υεκηθή βάζε: 
 
Καηάζηαζε πιηθνύ:  
 
Απόρξσζε: 
 
Ιμώδεο: 
 
Ππθλόηεηα: 
 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 
 
Βαηόηεηα: 
 
Σειηθή ζθιήξπλζε: 
 
 

 
αθξπιηθή ξεηίλε ελόο ζπζηαηηθνύ 
 
παρύξξεπζην πγξό  
 
ρξσκαηνιόγην ηεο KDF 24 απνρξώζεσλ 
 

15000-22000 mPas ζηνπο 25
o
C 

 
1.7-1.8 kg/lt 
 
10 – 35

o
C 

 
κεηά από 24 ώξεο 
 
5 εκέξεο ζηνπο 25

o
C 

 

 
 
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, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ρξήζεο αληηθξαδαζκηθνύ ξνινύ, κε 

ηε ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε RITIVEX 1102 γηα ηελ ζσζηή πξόζθπζε ζην ππόζηξσκα. 
Δθαξκνγή ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ζηξώζεσλ έσο όηνπ ε επηθάλεηα θνξεζηεί, απνθεύγνληαο 
ηε δεκηνπξγία ιηκλάδνληνο πιηθνύ.  
 

 Όηαλ ην αζηάξη αξρίζεη λα ζηεγλώλεη (πεξίπνπ κία ώξα, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία 
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πεξηβάιινληνο), αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηνπ ELASTOSPORT 853 γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ 
πόξσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο.  

 Μόιηο ην ELASTOSPORT 853 ή ην SUPER ELASTOCOAT 842 ζηεγλώζεη αθνινπζεί ε 
εθαξκνγή ηνπ ELASTOTURF 851. 

 Αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ην ELASTOTURF 851 αξαηώλεηαη κε 
πξνζζήθε 2% λεξνύ, πξηλ ηελ εθαξκνγή, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο ξεπζηόηεηαο. 
Δθαξκόδεηαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζηξώζεηο, αλάινγα κε ην επηζπκεηό πάρνο. Η κία 
ζηξώζε αθνινπζεί ηελ πξνεγνύκελε, αθνύ απηή αξρίζεη λα ζηεγλώλεη.  

 Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκίζεσλ ζηα αζιεηηθά γήπεδα, ζπληζηάηαη ε ρξήζε 
αθξπιηθνύ ρξώκαηνο ELASTOMARK 818 ζε νπνηαδήπνηε επηζπκεηή απόρξσζε. 
 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
 

 1.5 kg/m² ELASTOTURF 851 (ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο, γηα ην ζύζηεκα Sportfloor – Ex 

Hard Court, class 4 - I.T.F). 

 1.8 kg/m² ELASTOTURF 851 (ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο, γηα ην ζύζηεκα Flexfloor - Ex, 

class 3 - I.T.F). 

 2.2 – 2.5 kg/m² ELASTOTURF 851 (ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο, γηα ην ζύζηεκα Polyflex 

AEL - Ex, class 2 - I.T.F). 

 3.5 – 3.8 kg/m² ELASTOTURF 851 (ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο, γηα ην ζύζηεκα Wet Pour 

Polyflex AEL - Ex). 

 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Ραθιέηεο. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ΝΕΡΟ ακέζσο κεηά ηε ρξήζε, πξηλ ην 
πιηθό ζηεγλώζεη. 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

 
Βαξέιηα ησλ 200kg. 
 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 
12 κήλεο ζε θιεηζηά δνρεία, ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν, εθηόο ήιηνπ, κε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 

5C θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία 35
o
C.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

'Άζθαιηνο 

- Kιίζε 0,7-1% 

- Η αζθαιηηθή ππνδνκή ζα πξέπεη λα είλαη εθαξκνζκέλε ζε θαιά ζπκπηεζκέλν 
ππόζηξσκα νδνπνηίαο πάρνπο 150ρηι  

- Δπίζηξσζε αζθάιηνπ ζε κία ζηξώζε(όρη ζε δύν) πάρνπο 6-8εθ.  

- Υσξίο πξνβιήκαηα αλεξρόκελσλ πγξαζηώλ 

 

Σζηκέλην 

- Η επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη νκαιή κε θιίζε 0,7-1%  

- Η πγξαζία ζα πξέπεη λα είλαη θάησ ηνπ 4% ζε βάζνο 10εθ ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

- Γεκηνπξγία αξκώλ δηαζηνιήο ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο 
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- Υσξίο πξνβιήκαηα αλεξρόκελσλ πγξαζηώλ 

 

 

Πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο, σο ππόζηξσκα: 

Υξόλνο σξίκαλζεο ζθπξνδέκαηνο: 

Πεξηεθηηθόηεηα πγξαζίαο ζθπξνδέκαηνο: 

Υξόλνο σξίκαλζεο αζθαιηηθνύ: 

 

 

Σν ιηγόηεξν C20/25  

 

Σν ιηγόηεξν 40 εκεξώλ 

< 4%  

Σν ιηγόηεξν 25 εκεξώλ 

 

 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 
 

 Γηα εθαξκνγή ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζηεγαλνπνίεζε ζην θάησ 
κέξνο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο εδηθήο, ζηεγαλσηηθήο ξεηίλεο POLYSPORT DAMP 
PROOF BARRIER γηα ηελ δεκηνπξγία θξάγκαηνο πγξαζίαο θαη ηελ απνθπγή θπζαιίδσλ 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. 

 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. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, ηδαληθή ώξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ELASTOTURF 851 
είλαη κεηαμύ 6:00-9:00π.κ., ελώ θαηά ηνλ ρεηκώλα ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ ζθιήξπλζε είλαη 10C. 

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

 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 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.  

 
 


