∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ

VISTO

Υδατοδιαλυτόσ ακρυλικόσ στόκοσ
Λευκόσ υδατοδιαλυτόσ ακρυλικόσ στόκοσ για
εσωτερικέσ και εξωτερικέσ επιφάνειεσ. Έχει
υψηλή αντοχή στην υγρασία, τισ µεταβολέσ
τησ θερµοκρασίασ, την αλκαλικότητα και
χρησιµοποιείται για στοκάρισµα τοίχων, εµφανούσ
µπετόν, οροφών, ποροµπετόν, γυψοσανίδων και
τσιµεντοσανίδων. Είναι απλόσ στη χρήση και την
εφαρµογή του, στεγνώνει γρήγορα χωρίσ να σκάει,
τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια
έτοιµη για βάψιµο.

Πλεονεκτήµατα:
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Άριστη πρόσφυση
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Εύκολη χρήση και τέλεια τελική υφή
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Μέγιστοσ κόκκοσ
90 µm

Λευκό

Φαινόµενο ειδικό
βάροσ ξηρού
κονιάµατοσ
1100 Kg/m³

VISTO
14
DoP No : VIT-CPR-0016

EN 998-1
Λευκόσ ακρυλικόσ στόκοσ σπατουλαρίσµατοσ
για εσωτερική/εξωτερική χρήση

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ
1 Kg/m2 για
1 mm πάχουσ
στρώσησ
ανάλογα
µε το
υπόστρωµα

Περίπου 2,5
µέρη σκόνησ
προσ ένα
µέροσ νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

VITEX Α.Ε.
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139 - Τ.Κ. 19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κατηγορία/Τύποσ Προϊόντοσ

GP/CSII

Αντίδραση στη φωτιά

Κλάση Α1

Υδαταπορρόφηση

W0

Συντελεστήσ διαπερατότητασ
υδρατµών

µ=5/20

Πρόσφυση

> 0.6 N/mm2 (FPb)

Θερµική αγωγιµότητα

λ10,dry= 0.27 W/Mk (tab. mean value;
P= 50%)

Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/
απόψυξη, στον τόπο χρήσησ)

Εκτιµήθηκε ωσ εξαιρετική, µετά
από δοκιµέσ στο εργαστήριο και
στο πεδίο

Επικίνδυνεσ ουσίεσ

NPD

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

1 kg

5 kg

20 kg

Στην αφή
2-3 h

∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την τέλεια εξοµάλυνση επιφανειών από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα και ποροµπετόν, σε εσωτερικούσ και εξωτερικούσ χώρουσ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειεσ πρέπει να είναι καθαρέσ και στεγνέσ, χωρίσ λάδια και σκόνεσ.
Απορροφητικέσ επιφάνειεσ όπωσ ποροµπετόν, καλό είναι να διαβρέχονται πριν την εφαρµογή
του ή να ασταρώνονται µε VITEX 100% Ακρυλικό Αστάρι.

ΒΗΜΑΤΑ

1

Σε καθαρό κάδο αναµίξτε την
ποσότητα που χρειάζεστε µε
αναλογία 2,5 µέρη σκόνησ προσ
1 µέροσ νερού, υπό συνεχή
ανάδευση µέχρι να δηµιουργηθεί
µια οµοιογενήσ µάζα χωρίσ
σβώλουσ. Αφήστε το µίγµα 5-10
λεπτά και ανακατέψτε πάλι.Το
έτοιµο µίγµα είναι εργάσιµο για
περίπου 2-3 ώρεσ.

2

Χρησιµοποιούµε σπάτουλα,
µυστρί ή πιστόλι airless. Το
στοκάρισµα (σπατουλάρισµα)
γίνεται σε δύο διαδοχικέσ
στρώσεισ που να απέχει η µία
από την άλλη περίπου 4-5
ώρεσ και σε συνολικό πάχοσ
στρώσεων που συνίσταται να
µην ξεπερνάει τα 4mm.

3

Η τελική στρώση τρίβεται
µετά από περίπου 7-8 ώρεσ
µε γυαλόχαρτο. Η επιφάνεια
πρέπει να στεγνώσει καλά, να
καθαριστεί και πριν τη βαφή
ασταρώνεται µε το κατάλληλο
αστάρι.

TIPS

• Εφαρµογή στουσ 5-35°C και <80% RH.
Για εξωτερική χρήση, µην εφαρµόζετε
εάν υπάρχει κίνδυνοσ βροχήσ/παγετού τισ
επόµενεσ 48 ώρεσ.
• Να µη χρησιµοποιείται σε πάχοσ

µεγαλύτερο των 2 mm, γιατί υπάρχει
κίνδυνοσ εµφάνισησ ρωγµών.
• 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
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

5°C-38°C

Αποθηκεύεται σε ξηρούσ χώρουσ επάνω σε
ξύλινη βάση (παλέτεσ) προστατευµένο από
την υγρασία για 12 µήνεσ από την ηµεροµηνία
παραγωγήσ του.

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

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.
VITEX A.E. - T.Θ. 139 Ήµεροσ Τόποσ, Ασπρόπυργοσ Τ.Κ. 193 00 | Τηλ. 210 5589500, Fax 210 4835007 | vitex.gr

Έκδ.: 12.2020 (Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούµενα)

