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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Ο ISOMIX ONE COAT PLASTER είλαη ιεπθόο ζνβάο κηαο 

ζηξώζεο, θαηάιιεινο γηα εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

θηηξίσλ. Απνηειείηαη από πςειήο αληνρήο ιεπθό ηζηκέλην 

Portland, πδξάζβεζην, επηιεγκέλα αδξαλή από ιεπθό κάξκαξν 

θαη εηδηθά βειηησηηθά πξόζζεηα γηα ηελ επίηεπμε πςειώλ 

αληνρώλ. Απαηηεί κόλν πξνζζήθε λεξνύ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ επθνιία θαη ηελ ηαρύηεηα εθαξκνγήο. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Τςειέο αληνρέο 

 Άξηζηε πξόζθπζε 

 Αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ζηνλ παγεηό 

 Γελ ζπξξηθλώλεηαη θαη δελ ζθάεη  

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 Σαρύηεηα θαη θαζαξηόηεηα – πξνζζήθε κόλν λεξνύ 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 νβάηηζκα κηαο ζηξώζεο ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο θηηξίσλ.  

 Αληηθαζηζηά ην ιάζπσκα θαη ην κάξκαξν. Δθαξκόδεηαη πάλσ 
ζην πεηαρηό ζνβά.   

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

1. Βεβαησζείηε όηη νη επηθάλεηεο είλαη θαζαξέο απαιιαγκέλεο 
από ιάδηα, ζαζξά, ζθόλεο θαη ξύπνπο. 

2. Γηαβξέρνληαη νη επηθάλεηεο πνπ ζα ζνβαληηζηνύλ ηδηαίηεξα 
θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη εθαξκόδεηαη έλα ρέξη 
πεηαρηνύ ζνβά. 

3. Πξνεμνρέο από ζηδεξό νπιηζκό πξέπεη λα θνπνύλ θαη λα 
απνκαθξπλζνύλ. Σα ζεκεία επαθήο κε ην ζνβά πξέπεη λα 
πεξαζηνύλ κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία FERRO PRIME γηα 
λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ππόζηξσκα γηα ηελ αγθύξσζε 
ηνπ ζνβά. 

4. Πνιύ απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο όπσο ην πνξνκπεηόλ 
πξέπεη λα αζηαξσζνύλ κε αθξπιηθό γαιάθησκα ISOMIX 
RESIN ACR 300. 

5. Η ηνπνζέηεζε γσληόθξαλσλ επηηαρύλεη ηελ εξγαζία, εμαζθαιίδεη 
επζύγξακκεο θαη ηζρπξέο επηθάλεηεο ζηηο αθκέο ησλ ηνίρσλ θαη 
βνεζάεη ζηελ επηπεδόηεηα ησλ ηνίρσλ. Σα γσληόθξαλα 
ηνπνζεηνύληαη ζηηο αθκέο ησλ ηνίρσλ, ζηα δνθάξηα, θάησ από ηα 
πξέθηα, ζηηο πνδηέο ησλ παξαζύξσλ θιπ. 
 Η ηνπνζέηεζε ηνπο γίλεηαη κία κέξα πξηλ ην ζνβάηηζκα. Σα 
γσληόθξαλα αιθαδηάδνληαη ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ θαηαθόξπθεο 
θαη νξηδόληηεο αθκέο ζηνπο ηνίρνπο. 

6. ηηο ελώζεηο δηαθνξεηηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ, ζηα πξέθηα θαη ζηα 
θαλάιηα πδξαπιηθώλ θαη ειεθηξνιόγσλ απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζεί 
παιόπιεγκα Mercola. Σν παιόπιεγκα ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο 0,5 
cm από ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζνβά γηα ζηξώζεηο πάρνπο 
2cm. 

7. ε επηθάλεηεο κε κνλσηηθά πιηθά (δηνγθσκέλε ή εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε ) ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή θόιιαο – γέθπξαο 
πξόζθπζεο ζε ζπλδπαζκό κε παιόπιεγκα. 

 

Αλάκημε  

1. Η αλαινγία αλάκημεο είλαη 6 kg λεξό γηα 25 kg ISOMIX ONE 
COAT PLASTER. 

2. Υξεζηκνπνηείζηε ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, κπεηνληέξα ε κεραλή 
ζπλερνύο αλάκημεο. 
Πξνζζέζηε πξώηα ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα λεξνύ θαη ππό 
αλάδεπζε ην ζύλνιν ηνπ θνληάκαηνο. Αλακίμηε γηα 4-5 ιεπηά 
κέρξη λα ζρεκαηηζηεί κηα νκνηνγελήο περηή πάζηα ρσξίο 
ζβώινπο κε ηελ θαηάιιειε εξγαζηκόηεηα. 

3. Σν κίγκα παξακέλεη εξγάζηκν γηα 2 ώξεο πεξίπνπ ρσξίο ηελ 
πξνζζήθε επί πιένλ λεξνύ.  

 

Δθαξκνγή 

1. Δθαξκόζηε ηνλ ISOMIX ONE COAT PLASTER κε εκβνινθόξα 
κεραλή ή κε κπζηξί ζε κηα ζηξώζε πάρνπο έσο 2cm. 

2. Αθήλνπκε ην ζνβά λα ηξαβήμεη θαιά (30ιεπηά έσο 1 ώξα 
αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) θαη μύλνπκε ηελ 
επηθάλεηα κε κεηαιιηθή ζπάηνπια γηα λα εμνκνησζνύλ νη 
ππάξρνπζεο αηέιεηεο. 

3. Βξέρνπκε ηελ επηθάλεηα θαη κε ηε βνήζεηα ελόο θειηδόι ή 
ζθιεξνύ ζθνπγγαξηνύ δηακνξθώλνπκε ηελ ηειηθή επηθάλεηα. 

4. Οη ηειηθέο επηθάλεηεο κπνξνύλ λα ζπαηνπιαξηζηνύλ κε ISOMIX 
WALL STUCCO θαη λα βαθηνύλ. 

5. Γηα κεγαιύηεξα πάρε ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή δύν δηαδνρηθώλ 
ζηξώζεσλ 1 - 2cm. 

6. Η δεύηεξε ζηξώζε εθαξκόδεηαη κόιηο ζηεγλώζεη ε πξώηε (1 – 10 
κέξεο αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο) 

  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ 

ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε 

ηνπο κε έλα δηάιπκα λεξνύ θαη απνξξππαληηθνύ. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

25kg 07041  5204094070412

  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Απνθύγεηε ηελ εθαξκνγή ζε επηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζε 
έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 Μελ πξνζζέηεηε ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο λεξνύ γηαηί έηζη 
απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο ξσγκώλ θαη κείσζεο 
ησλ αληνρώλ. 

 Μελ αλαθαηεύεηε ην ζνβά πνιύ ώξα θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ 
εληόο κηζήο έσο κίαο ώξαο.  

 

ΑΠΟΓΟΖ 

12Kg θνληάκαηνο/m
2
/cm πάρνπο ζηξώζεο αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ππόβαζξνπ. 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΔΝ 998.1: OC 

Μνξθή: Λεπθή θνλία 

Κνθθνκεηξία: 0 - 1 mm 

Δηδηθό βάξνο λσπνύ θνληάκαηνο: 1650 kg/ m
3
 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +10°C έσο +35°C 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σν πξντόλ πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C -30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα ζαθηά από 

ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα ζαθηά, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

αθηά 25kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Eye Dam. 1: H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε Skin Irrit. 

2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT SE 3: 

H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ 

P102 Μαθξηά από παηδηά P261 Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε / 

αλαζπκηάζεηο / αέξηα / ζηαγνλίδηα / αηκνύο / εθλεθώκαηα P271: Να 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν P280 Να 

θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα / πξόζσπν P304+P340: Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό 

αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ 

αλαπλνή P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME TA 

ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ 

ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. 

πλερίζηε λα μεπιέλεηε P310: Καιέζηε ακέζσο ην KENTPO 

ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

ΔΠΑΦΗ ME ТО ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη 

P333 + P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί 

εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξό P362 + P364 

Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε ηα πξηλ ηα 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε P501 Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε 

ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο /πεξηθεξηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο 

θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΔΚ, ΤΡΔΚΑ – Ν. 4042/2012) EUH208: 

Πεξηέρεη ηζηκέλην portland, ρεκηθά. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 

αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Σζηκέλην 

portland, ρεκηθά; Calcium dihydroxide 

 
 
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.    


