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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Τν ISOMIX RESIN SBR 400 είλαη ππεξεληζρπκέλν, 

ζπκππθλσκέλν πνιπκεξηθό γαιάθησκα λέαο λαλνκνξηαθήο 

ηερλνινγίαο, κε βάζε ζπλζεηηθέο ξεηίλεο θαη λαλνκνξηαθά θαη 

κηθξνκνξηαθά γαιαθηώκαηα. Δίλαη ηδαληθό γηα ηελ ελίζρπζε, 

ζηεγαλνπνίεζε θαη βειηίσζε εξγαζηκόηεηαο θαη πξόζθπζεο 

θνληακάησλ θαη κπεηόλ.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Νέα κηθξνκνξηαθή – λαλνκνξηαθή ηερλνινγία  

 Ιζρπξή πξόζθπζε ζε παιαηό θαη λέν κπεηόλ, κέηαιιν θαη 
μύιν 

 Αδηαβξνρνπνίεζε θνληακάησλ 

 Απνθπγή ξσγκώλ 

 Μεησκέλε ζπξξίθλσζε ζην ζηέγλσκα 

 Δληζρπκέλε αληνρή ζηνλ παγεηό  

 Δληζρπκέλεο κεραληθέο αληνρέο 

 Δληζρπκέλε αληνρή ζην λεξό, ιάδηα θαη ρεκηθά 

 Υςειή αληίζηαζε ζηελ ηξηβή θαη ζηελ θξνύζε 

 Μεγάιε ειαζηηθόηεηα (πςειό πνζνζηό ξεηίλεο) 

 Βειηησκέλε εξγαζηκόηεηα κε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ λεξνύ 
ζην ηζηκέλην 

 Γελ ρξεηάδεηαη αληηαθξηζηηθό 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξεο 
ηζηκεληνθνλίεο, ηα απηνεπηπεδνύκελα δάπεδα θαη 
ηζηκεληνεηδείο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο. Οη απμεκέλεο 
κεραληθέο αληνρέο ηξνπνπνηεκέλσλ ηζηκεληνεηδώλ κεηγκάησλ 
ην θαζηζηνύλ θαηάιιειν αθόκε θαη γηα πξνεληεηακέλα θαη 
θαινππσηά ζηνηρεία.  

 Βειηίσζε πξόζθπζεο γηα εμσηεξηθέο ρξήζεηο (κέζα ζε ιάζπε 
ή ζην αζηάξη).  

 Βειηίσζε πξόζθπζεο κεηαμύ παιαηνύ θαη λένπ  κπεηόλ ή 
θνληάκαηνο.  

 Αζηάξσκα απνξξνθεηηθώλ ή ζαζξώλ επηθαλεηώλ πνπ 
πξόθεηηαη λα βαθηνύλ κε αθξπιηθά θαη πιαζηηθά επηρξίζκαηα, 
λα κνλσζνύλ ή λα ηνπνζεηεζνύλ πιαθάθηα, πέηξεο, κάξκαξα 
θιπ. 

 Βειηίσζε πγξνκόλσζεο, πξόζθπζεο θαη ειαζηηθόηεηαο ζε 
ηζηκεληνεηδείο θόιιεο θαη αξκνύο πιαθηδίσλ. 

 Βειηίσζε πξόζθπζεο, αληνρώλ θαη ζηεγαλνπνίεζε ζνβάδσλ θαη 
άιισλ θνληακάησλ.  

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 

Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

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

2. Σε πεξηπηώζεηο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, ή πνιύ απνξξνθεηηθώλ 
επηθαλεηώλ δηαβξέμαηε ρσξίο λα αθήλεηε ιηκλάδνληα λεξά. 

 

Αλάκημε  

Τν ISOMIX RESIN SBR 400 πξνζηίζεληαη ζηηο πξνηεηλόκελεο 

αλαινγίεο ζην λεξό αλάκημεο ησλ θνληακάησλ.  

 

Σζηκεληνθνλίεο δαπέδσλ    

Τζηκέλην : άκκνο ζαιάζζεο = 1:1 έσο 1:4 

ISOMIX RESIN SBR 400: λεξό = 1:1 

Κνλίακα : πγξό αλάκημεο = 5:1 

 

Δπαιεηθόκελα ηζηκεληνθνληάκαηα 

ISOMIX RESIN SBR 400: λεξό = 1:3 

 

πλδεηηθέο ζηξώζεηο παιαηνύ & λένπ κπεηόλ ή θνληάκαηνο 

Τζηκέλην : άκκνο ζαιάζζεο = 1:1 

ISOMIX RESIN SBR 400: λεξό = 1:1 

Κνλίακα : πγξό αλάκημεο = 2:1 

Δθαξκόδεηαη κε βνύξηζα 20 πεξίπνπ ιεπηά πξηλ πέζεη ην λέν κπεηόλ 

ή θνλίακα 

 

Κόιιεο πιαθηδίσλ – καξκάξσλ & αξκόζηνθνη  

ISOMIX RESIN SBR 400 : λεξό = 1:2 έσο 1:3 

 

Σζηκεληνθνλίεο 

ISOMIX RESIN SBR 400 : λεξό = 1:3 

 

Αδηαβξνρνπνίεζε ζνβάδσλ 

ISOMIX RESIN SBR 400 : λεξό = 1:3 έσο 1:4 

 

Αζηάξσκα  

Φσξίο αξαίσζε 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίδνπκε  ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε λεξό θαη 

ζαπνύλη.                  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Αλαθηλήζηε πνιύ θαιά πξηλ από ηε ρξήζε 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Μνξθή: Υδαξέο γαιάθησκα  

Υξώκα: Λεπθό - γαιαθηώδεο 

Οζκή: Διαθξά αξσκαηνεηδήο.                    

Δηδηθό βάξνο: 1,02 ± 0,03 g /ml 

Ημώδεο: 1800-2000 mPas (25°C) 

PH: 9-10 

Γηαιπηόηεο: Σε λεξό.  
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

1kg 05076  5204094050766 

5kg 05190  5204094050773 

20kg 05078  5204094050780

  

Αλαθιεμηκόηεηα: Mε εύθιεθην. 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
-30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 18 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

1kg,  5kg,  20kg 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Νº1272/2008 (CLP), ην πξντόλ δελ 

έρεη ηαμηλνκεζεί ζαλ επηθίλδπλν. EUH208: Πεξηέρεη κίγκα ησλ : 5-

ρισξν-2-κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-όλε [EC no. 247-500-7] θαη 2-

κεζπιν-2H-ηζνζεηαδνι-3-όλε [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


