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ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σν ΤΜΠΤΚΝΩΜΑ ELASTOTURF 852 είλαη αθξπιηθήο βάζεο πξντφλ, ην νπνίν 
αλακηγλχεηαη κε ραιαδηαθή άκκν (0,1-0,5mm) γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειαζηηθνχ, έγρξσκνπ, 
αληηνιηζζεξνχ θαη απηνεπηπεδνχκελνπ ELASTOTURF 851 γηα αζιεηηθά γήπεδα, πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλε επέλδπζε απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο (I.T.F.).  

 Δθαξκφδεηαη ζε επηθάλεηεο απφ άζθαιην ή ζηεγαλσκέλεο ηζηκεληνεπηθάλεηεο κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ELASTOSPORT 853. 

 πληζηάηαη ε αλάκημε ηνπ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852 κε ραιαδηαθή άκκν 
ζε αλαινγία 50:50 θαηά βάξνο γηα ηηο δχν πξψηεο ζηξψζεηο θαη 60:40 γηα ηελ ηξίηε 
ζηξψζε. 

 Ιδαληθφ γηα εμσηεξηθά γήπεδα κπάζθεη, βφιιευ, αληηζθαίξηζεο, ρεηξνζθαίξηζεο. 
Καηάιιειν γηα αζιεηηθά θέληξα, ζρνιεία, γπκλαζηήξηα, πεδνδξφκηα, δηαδξφκνπο.  

 Δθαξκφδεηαη εχθνια θαη έρεη ρακειφ θφζηνο. 

 Πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη πςειήο πνηφηεηαο παηρλίδη. 

 Δκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζην ππφζηξσκα. 

 Γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε πξνθαηαζθεπαζκέλν 
αληηθξαδαζκηθφ ξνιφ πάρνπο 4-10 mm ή κε ηα ρπηά ειαζηηθά ππνζηξψκαηα 
ELASTOCOAT 841 ή SUPER ELASTOCOAT 842 ζε πάρνο 2-6 mm. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ε αλάκημε ηνπ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852 κε 
ραιαδηαθή άκκν ζε αλαινγία 50:50 θαηά βάξνο γηα ηελ πξψηε ζηξψζε θαη φπσο είλαη 
(ρσξίο άκκν) γηα ηηο επφκελεο. 

 ηελ πεξίπησζε εμσηεξηθήο ρξήζεο κε πξνθαηαζθεπαζκέλν αληηθξαδαζκηθφ ξνιφ 
πάρνπο 4-10 mm ή κε ηα ρπηά ππνζηξψκαηα ELASTOCOAT 841 ή SUPER 
ELASTOCOAT 842, ζπληζηάηαη ε αλάκημε ηνπ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852 
κε ραιαδηαθή άκκν ζε αλαινγία 50:50 θαηά βάξνο γηα φιεο ηηο ζηξψζεηο. 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκίζεσλ ζηα αζιεηηθά γήπεδα, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ 
αθξπιηθνχ ρξψκαηνο ELASTOMARK 818 (πρώελ AKRYLOEPOX) ζε νπνηαδήπνηε 
επηζπκεηή απφρξσζε. 

 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Υεκηθή βάζε: 
 
Φπζηθή Καηάζηαζε:  
 
Απφρξσζε: 
 
 
 
Ιμψδεο: 
 
Ππθλφηεηα: 
 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 
πιηθνχ: 
 
Βαηφηεηα: 

 
αθξπιηθή ξεηίλε ελφο ζπζηαηηθνχ 
 
παρχξξεπζην πγξφ 
 
Κεξακηδί, πξάζηλν, ψρξα, αλνηθηφ θαη ζθνχξν κπιε, 
αλνηθηφ θαη ζθνχξν γθξη θαη θαηά παξαγγειία. 
  

20.000  500 mPas ζηνπο 23
o
C 

 

1,314  0,009 gr/cm
3
  

 
 
10 – 30

o
C 

 
 
κεηά απφ 24 ψξεο 



 

 

 
Σειηθή ζθιήξπλζε: 

 
5 εκέξεο ζηνπο 23

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 απφ ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ 
ππνζηξψκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ. 

 ρνιαζηηθφο, ζηεγλφο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ζθφλεο, ζαζξά ππνιείκκαηα κε 
απνξξνθεηηθή ζθνχπα θαη ξαθιέηα. 

 Αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ρξήζεο αληηθξαδαζκηθνχ ξνινχ 4-
10mm, κε ηε ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε RITIVEX 1102 ή AKRYLEX 165 γηα ηε ζσζηή 
πξφζθπζε ηνπ ππνζηξψκαηνο. Σν πιηθφ εθαξκφδεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο, 
έσο φηνπ ε επηθάλεηα θνξεζηεί. Πξέπεη λα  απνθεχγνπκε ηελ δεκηνπξγία ιηκλάδνληνο 
πιηθνχ. Καηαλάισζε: 150-250gr/m

2 
ζε δχν ζηξψζεηο, αλάινγα κε ηελ απνξξφθεζε ηνπ 

ππνζηξψκαηνο. 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ 

 Όηαλ ην αζηάξη αξρίζεη λα ζηεγλψλεη (πεξίπνπ κία ψξα, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο), εθαξκφδεηαη ην ELASTOSPORT 853 (θαηαλάισζε: 1,65 kg/m

2
/mm) ή ην 

ELASTOCOAT 841 (θαηαλάισζε: 1,3 kg/m
2
/mm) ή ην SUPER ELASTOCOAT 842 

(θαηαλάισζε: 0,9 kg/m
2
/mm) γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ πφξσλ ηνπ ππνζηξψκαηνο.  

 Μφιηο ην πιηθφ ζηεγλψζεη (48 ψξεο ζηνπο 25
0
C), αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηνπ 

ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852, αλακεκηγκέλνπ κε ραιαδηαθή άκκν. 

 πληζηάηαη ε αλάκημε ηνπ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852 κε άκκν ζε αλαινγία 
50:50 θαηά βάξνο γηα φιεο ηηο ζηξψζεηο ή 50:50 θαηά βάξνο γηα ηηο δχν πξψηεο ζηξψζεηο 
θαη 60:40 γηα ηελ ηξίηε ζηξψζε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ELASTOSPORT 853. 

ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ 

 Δθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζε πξνθαηαζθεπαζκέλν αληηθξαδαζκηθφ ξνιφ πάρνπο 4-10mm ή 
ζε ELASTOCOAT 841 ή ζε SUPER ELASTOCOAT 842. ε απηή ηε πεξίπησζε, 
ζπληζηάηαη ε αλάκημε ηνπ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852 κε ραιαδηαθή άκκν ζε 
αλαινγία 50:50 θαηά βάξνο γηα ηελ πξψηε ζηξψζε θαη φπσο είλαη (ρσξίο άκκν) γηα ηηο 
επφκελεο. 

 Αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ην κίγκα αξαηψλεηαη κε 6-10% 
λεξφ, πξηλ ηελ εθαξκνγή, γηα λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα. Κάζε επφκελε 
ζηξψζε αθνινπζεί αθνχ ε πξνεγνχκελε αξρίζεη λα ζηεγλψλεη. 
 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

     

 0,8 kg/m
2
/mm ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852 αλακεκηγκέλνπ 50:50 θαηά βάξνο 

κε ραιαδηαθή άκκν. 

 1,3 kg/m
2
/mm ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΟ ELASTOTURF 852. 

 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ρνιά ξεπνπιίλαο, κπηκπηθσηά ξνιά ησλ 1,7 θαη 2,5 mm, ξαθιέηεο, βνχξηζεο θαη γεληθά 
νπνηνδήπνηε εξγαιείν κπνξεί λα απιψζεη ην πιηθφ ζε νκνηφκνξθν πάρνο. Σα εξγαιεία ζα 
πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ΝΕΡΟ ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

 
Γνρεία ησλ 20 kg. 
 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 

Έλα ρξφλν ζε θιεηζηά δνρεία, ζε δξνζεξφ θαη μεξφ ρψξν, κε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 5C.  
 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 ηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθά αδξψλ επηθαλεηψλ ηζηκέληνπ ή αζθάιηνπ, πξνηείλεηαη ε 
ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο κε κεραλή κσζατθνχ, ακκνβνιή ή θξέδα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ELASTOSPORT 853. 



 

 

 Σν ΤΜΠΤΚΝΩΜΑ ELASTOTURF 852 αλακεκηγκέλν κε άκκν, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 
1,6 kg/m

2
 αλά ζηξψζε, θαηά ηελ εθαξκνγή. ηελ πεξίπησζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ζηξψζεηο κεγαιχηεξεο απφ 1mm πξέπεη λα απνθεχγνληαη 
δηφηη ην πιηθφ κπνξεί λα ξαγίζεη ιφγσ ηαρείαο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ. Πάρνο κεγαιχηεξν απφ 
1mm επηηπγράλεηε κφλν κε επαλαιακβαλφκελεο ζηξψζεηο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ηδαληθή ψξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ είλαη κεηαμχ 
6:00-9:00 π.κ., ελψ θαηά ηνλ ρεηκψλα ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

ζθιήξπλζε είλαη 10C. 

 Η θξεζθνεπηζηξσκέλε επηθάλεηα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 
αέξα, βξνρή θαη παγσληά γηα ηηο πξψηεο 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ. 

 ε πεξίπησζε θζνξάο, δηνξζψλεηαη εχθνια θαη επηθαιχπηεηαη επηηφπνπ. 
 

 
ΟΔΗΓΙΕ 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 
Η εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδφκελνπο ρψξνπο κε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα. Όηαλ ην πιηθφ έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα ή ηα κάηηα πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά κε 
ζαπνχλη θαη λεξφ. 
Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες ζσκβοσιεσηείηε ηο δειηίο δεδοκέλωλ αζθαιείας. 
 

 
Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηφ ην ηερληθφ θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλψζεο θαη ηεο εµπεηξίαο απφ ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη απφ ηελ εθαξµνγή ηνπ πξντφληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ γίλνληαη ρσξίο εγγχεζε, αθνχ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη επζχλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν 
γηα ηελ πξνβιεπφµελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξφληνο ηερληθνχ θπιιαδίνπ αθπξψλεη θάζε άιιε πξνεγνχµελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντφλ.  

 
  

 
 


