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WOOD&FLOOR
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΎ ΧΡΏΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉ
ΞΎΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΠΈ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Στεγανοποιητικό υψηλής ποιότητας, ειδικού χρώματος,
 κατάλληλο για συνδετικούς αρμούς σε δάπεδα παρκέ, laminate,
 σανίδες, δάπεδα φελλού, λινοτάπητες και δάπεδα από PVC.  Είναι
 επίσης κατάλληλο για πλήρωση αρμών σε σοβατεπί κατά μήκος
 του δαπέδου ή του τοίχου, κατώφλια και άλλα δομικά στοιχεία.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλο για συνδετικούς αρμούς κατά μήκος των τοίχων,
σωληνώσεις καλοριφέρ κτλ, ιδανικό για χώρους όπου δεν
μπορούν να τοποθετηθούν σοβατεπί. Επίσης, είναι κατάλληλο
για στεγανοποίηση ενώσεων σε σκάλες και άλλες ξύλινες
κατασκευές.
Not suitable for bitumen, polyethylene (PE), polypropylene (PP),
PTFE and aquaria.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Πλαστο-ελαστικό (μέγ. τάνυση 7,5%)  
· Επιδέχεται βαφή  
· Λειαίνεται με γυαλόχαρτο  
· Ανεξίτηλο  
· Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +75°C   
· Ανθεκτικό στην υγρασία  
· ∆εν διαβρώνει τα μέταλλα  
· Εύκολη εφαρμογή  
· Άοσμο

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Εφαρμόστε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C
και +40°C.
Απαιτήσεις επιφάνειας:   The surface must be dry, clean and free of
dust, rust and grease.
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι
στεγνές, καθαρές και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα. Για
καλύτερα αποτελέσματα, καλύψτε τα άκρα των ενώσεων με
ταινία κάλυψης.
Εργαλεία:  Apply cartridge contents using a sealant gun. If needed,
cover edges of the joint with masking tape for a beautiful result.
Tool joint with wet sealant smoother or wet finger.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  Content suitable for approx. 8 to 15 m (depending on the
diameter of the joint).
Οδηγίες χρήσης: 
Use sealant gun to handle cartridge. Open the cartridge by
cutting off the plastic nipple on the top side at the screw thread
with a sharp knife. Screw on the nozzle and chamfer at the
desired width.
For a good result, cover the joint’s edges with masking tape.
Ensure a minimum joint width of 6 mm and a maximum of 24
mm. Up to a joint width of 12 mm, ensure a joint depth of 6 mm.
In case of wider joint widths, the joint depth should be half the
joint width. Deeper joints should be filled with a foam backer
rod. Use a sealant gun to squirt the sealant into the joint evenly
and tool within 5 to 10 minutes using a (moistened) finger or
sealant smoother. Remove masking tape immediately after
tooling and close cartridge. After 5 minutes, a surface skin will
form. Curing 1 mm per 24 hours, depending on temperature and
relative humidity. Paintable and sandable once fully cured.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Remove wet stains immediately with water.
Cured sealant residue can only be removed mechanically.
Συμβουλή:  Do not apply sealant in rain. After application, keep
joint dry for at least 8 hours. Please do not apply outside during
autumn or winter, as the sealant will not dry well. The sealant
is paintable, varnishable and weather resistant upon complete
curing. The color of the sealant may dry slightly differently

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πυκνότητα Περίπου: 1,71 g/cm³

Σκληρότητα (Shore A): 30

Μέγιστη επιτρεπόμενη
παραμόρφωση:

12.5 %

Βασικό συστατικό: ∆ιασπορά ακρυλικού

Στέγνωμα / χρόνος
ωρίμανσης Περίπου*:

8-14 ημέρες για πλήρη
σκλήρυνση, ανάλογα με τη
σχετική υγρασία του αέρα και τις
θερμοκρασίες.

Εκαστικότητα: Περιορισμένα

Ικανότητα πλήρωσης: Καλό

Ελάχιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

-20 °C

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

75 °C

Αντοχή στη μούχλα: Μηδέν

Στέρεες ύλες Περίπου: 78 %

Αντοχή στην UV
ακτινοβολία:

Καλό

Ιξώδες: Παστώδες

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την
επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το
επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
At least 30 Months
Περιορισμένη
Store in properly sealed packaging in a dry place at between
+5°C and +25°C.
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