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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Τν ISOCRYL REPAIR WET APPLY είλαη ειαζηνκεξέο 
ζηεγαλσηηθό πνπ πξνζθέξεη άκεζε ζηεγαλνπνίεζε ζρεδόλ ζε 
όιεο ηηο επηθάλεηεο. Η εηδηθή παρύξξεπζηε ηλν-νπιηζκέλε 
ζύλζεζε ηνπ κε βάζε θαζαξέο αθξπιηθέο ξεηίλεο δηαιύηνπ, 
πξνζθέξεη εύθνιε εθαξκνγή κε πηλέιν ή ζπάηνπια ζε 
επείγνπζεο επηζθεπέο ζηεγάλσζεο ηαξαηζώλ ή άιισλ 
επηθαλεηώλ. Δθαξκόδεηαη ζε πγξέο επηθάλεηεο θαη παξέρεη 
εμαηξεηηθή αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δθαξκνγή ζε 1 ζηξώζε 

 Γελ απαηηείηαη αζηάξη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 

 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πγξέο επηθάλεηεο θαη κε βξνρή 

 Διαζηνκεξέο κε εμαηξεηηθή πξόζθπζε 

 Άκεζε ζηεγαλνπνίεζε 

 Ιδαληθό γηα πεξηνρέο κε ιηκλάδνληα λεξά 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Γηαηεξεί ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζίεο από  -
15

0
C - +70

0
C 

 Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη εξγαηηθώλ 
 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Σηεγαλνπνηήζεηο εηδηθώλ ζεκείσλ ηαξαηζώλ, δσκάησλ θαη 
ζηεγώλ, πνπ ρξεηάδεηαη λα απισζεί πιηθό γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο πγξαζίαο όπσο γσλίεο, αξκνί, θεξακίδηα, βάζεηο 
κεηαιιηθήο ζηήξημεο, θαπλνδόρνπο θαη θάζε κέξνο ζην νπνίν 
δελ είλαη εύθνιε ε εθαξκνγή κνλσηηθνύ ηαξάηζαο θαη 
ρξεηάδεηαη πινύζην πιηθό γηα ηελ θάιπςε επηθίλδπλσλ θαη 
ειαηησκαηηθώλ ζεκείσλ θαη ξσγκώλ.  

 Σηεγαλνπνηήζεηο πδξνξξνώλ, κεηαιιηθώλ θνξθηάδσλ θαη 
θαιύπηξσλ ζηέγεο θαη γεληθά δπζπξόζηησλ ζεκείσλ. 

 Δίλαη θαηάιιειν γηα ζπλήζεηο δνκηθέο επηθάλεηεο, κπεηόλ, 
αζθαιηηθά πιηθά, ηζηκεληνεηδείο επηθάλεηεο, μύιν, πέηξα, 
θεξακηθά πιαθίδηα, ηνύβια, ζθιεξό PVC, αθξό 
πνιπνπξεζάλεο, ηζηκεληνζαλίδα, ζνβά, γπαιί, κεηαιιηθέο 
επηθάλεηεο θιπ. 

 Τν ISOCRYL REPAIR WET APPLY είλαη θαηάιιειν γηα 
επηθάλεηεο πνπ δελ ππάξρεη θπθινθνξία πεδώλ. Σε 
πεξηπηώζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη βαηόηεηα πεδώλ πξέπεη 
λα πξνζηαηεπζεί κε θάπνην πξνζηαηεπηηθό πιηθό όπσο 
θεξακηθά πιαθίδηα.  

 
 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 
1. Η επηθάλεηα εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη θαζαξή από ζθόλεο, 

ιηπαξέο νπζίεο, ζαζξά ππνιείκκαηα θαη λα είλαη δνκηθά ζηαζεξή. 
2. Αθαηξέζηε θπηηθνύο νξγαληζκνύο όπσο βξύα θαη ιεηρήλεο κε 

ζθιεξή βνύξηζα ή κε ιεηαληηθό κεράλεκα.   
3. Οη πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο δελ ρξεηάδνληαη αζηάξσκα.  
4. Τν ISOCRYL REPAIR WET APPLY κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

πγξέο επηθάλεηεο αθνύ έρνπλ απνκαθξπλζεί νη ξύπνη θαη θαηά 
πξνηίκεζε ηα ιηκλάδνληα λεξά.  

 
Δθαξκνγή 
1. Αλαθαηέςηε θαιά ην πξντόλ πξηλ από ηελ ρξήζε. 
2. Απιώζηε κε πηλέιν ή ζπάηνπια θαηεπζείαλ από ηελ ζπζθεπαζία 

νκνηόκνξθα ζε κία ή δύν παρηέο ζηξώζεηο.  
3. Βεβαησζείηε όηη ξσγκέο θαη αλνίγκαηα έρνπλ θαιπθηεί πιήξσο κε 

παρηά ζηξώζε πιηθνύ. Τν ISOCRYL REPAIR WET APPLY 
πεξηέρεη ίλεο πνπ ζα γεθπξώζνπλ θαη ζα ηα ζθξαγίζνπλ κόληκα. 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Με white spirit ή δηαιπηηθό λίηξνπ ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή. Τν 

πνιπκεξηζκέλν πιηθό κπνξεί λα απνκαθξπλζεί κόλν κε κεραληθά 

κέζα. 

 
ΑΠΟΓΟΖ 
1 - 2 m

2
/Lt αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή 

Κεθιηκέλε ζηέγε: 1 ζηξώζε 1 m
2
/Lt. Κεθιηκέλε ζηέγε κε ιηκλάδνληα 

λεξά: 2 ζηξώζεηο 1 m
2
/Lt. Υδξνξξνέο: 2 ζηξώζεηο 1 m

2
/Lt. 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Αθξπιηθέο ξεηίλεο δηαιύηνπ  

Μνξθή : Παρύξξεπζηνο πνιηόο 

Υξώκα: Λεπθό, γθξη  & θεξακηδί 

Οζκή: Φαξαθηεξηζηηθή δηαιπηώλ 

Ππθλόηεηα: 1,08 ± 0,05 gr/ml ASTM D-1475 

Ημώδεο: 200,000 ± 20,000 cps 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5
0
C έσο 35

0
C 

Αξρηθό ζηέγλσκα: 2 - 4 ώξεο 20
0
C, 50% RH 

Σειηθό ζηέγλσκα: 24 - 48 ώξεο 20
0
C, 50% RH 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) Οξηαθή 

ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ (θαηεγνξία ζ(Γ)) 500 gr/lt (2010) έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ. 

Τν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 494 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C-35

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ 

πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-
αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο  
 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Λεπθό, Γθξη, Κεξακηδί: 750ml 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Λεπθό 750ml 5178  5204094051787 

Γθξη 750ml 5177  5204094051770 

Κεξακηδί 750 ml 5206  5204094052067 
  

 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
 
 
 
 
 
Asp. Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο Carc. 1B: 
H350 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν Flam. Liq. 3: H226 - Υγξό 
θαη αηκνί εύθιεθηα Muta. 1B: H340 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 
γελεηηθά ειαηηώκαηα P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα 
έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: 
Μαθξηά από παηδηά P201: Δθνδηαζηείηε κε ηηο εηδηθέο νδεγίεο πξηλ 
από ηε ρξήζε P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, 
ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ 
θαπλίδεηε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά 
ελδύκαηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν 
P308+P313: Σε πεξίπησζε έθζεζεο ή πηζαλήο έθζεζεο: 
Σπκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό P370+P378: Σε πεξίπησζε 
ππξθαγηάο: Φξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξαο ζθόλεο ABC γηα ηε 
θαηάζβεζε P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε 
ηνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο 
ζαο Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Νάθζα 
(πεηξειαίνπ), βαξύ πξντόλ αιθπιίσζεο; Γηαιύηεο λάθζα 
(πεηξειαίνπ), ειαθξό θιάζκα αξσκαηηθώλ ελώζεσλ, < 0.1 % EC 
200-753-7; Γηαιύηεο λάθζα (πεηξειαίνπ), κεζαία αιεηθαηηθή; 
Γηαιύηεο λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξό θιάζκα αξσκαηηθώλ 
ελώζεσλ 
Μόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε 
καθξόρξνλε γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο 
πιηθώλ θαη ηελ έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο 
θαη αλάπηπμεο. Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη 
ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 
ρεκηθώλ πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ 
απαιιάζζνπλ ηνλ ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – 
ππνρξέσζε δνθηκήο θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν 
νπνίνο θαη θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. 
Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη 
απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη 
ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή 
λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή 
εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ 
θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην 
ίδην πξντόλ.    

 
 


