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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Ο ISOMIX WALL STUCCO είλαη ιεπθόο, ιεπηόθνθθνο αθξπιηθόο 

ζηόθνο θαηάιιεινο γηα εμνκάιπλζε θαη πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

πξηλ από ην βάςηκν. Απνηειείηαη από ιεπθό ηζηκέλην Portland, 

επηιεγκέλα ιεπηόθνθθα αδξαλή πςειήο πνηόηεηαο θαη 

ιεπθόηεηαο, εηδηθά βειηησηηθά πξόζζεηα θαη αθξπιηθέο ξεηίλεο, γηα 

ηελ επίηεπμε εμαηξεηηθήο πξόζθπζεο, αληνρήο θαη ζηεγαλόηεηαο. 

Αλαθαηεύεηαη εύθνια κε ην λεξό ρσξίο λα δεκηνπξγνύληαη ζβώινη 

θαη παξάγεηαη κηα θξεκώδεο κάδα, πνπ απιώλεηαη εύθνια ζηνλ 

ηνίρν. Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνεγεζεί αζηάξσκα θαη πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ιαδόζηνθνπο. Σξίβεηαη εύθνια, δελ ζθάεη θαη 

δίλεη αλζεθηηθό θαη νκνηόκνξθν ηειείσκα. Αθήλεη ηελ επηθάλεηα λα 

αλαπλέεη θαη είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαηξεηηθό θηλίξηζκα 

 Τςειέο αληνρέο 

 Άξηζηε εξγαζηκόηεηα 

 Δύθνιν ηξίςηκν 

 Άξηζηε πξόζθπζε 

 Αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ζηνλ παγεηό 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε 

 Σαρύηεηα - θαζαξηόηεηα 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

  παηνπιάξηζκα εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ 
ηνίρσλ θαη νξνθώλ πξηλ από ην βάςηκν. Με ην ίδην πιηθό 
ζθξαγίδνληαη θαη νη κηθξνξσγκέο ηνπ ζνβά.  

 Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο από ζνβά, πνξνκπεηόλ, ιείν 
ζθπξόδεκα, γπςνζαλίδεο θαη ηζηκεληνζαλίδεο. 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

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

2. Γηα ην ζηνθάξηζκα κεγάισλ ξσγκώλ ρξεζηκνπνηήζηε 
ειαζηνκεξή αθξπιηθό ζηόθν PRIME FLEX. 

3. Οη πνιύ απνξξνθεηηθέο θαη νη δεζηέο επηθάλεηεο ζπληζηάηαη 
λα δηαβξέρνληαη ειαθξά πξηλ ηελ εθαξκνγή.  

 
Οη επηθάλεηεο από πνξνκπεηόλ αζηαξώλνληαη κε ην αθξπιηθό 
αζηάξη δηαιύηνπ  ISOCRYL PRIMER DUR ή αθξπιηθό αζηάξη 
λεξνύ ISOCRYL PRIMER DUR AQUA. 
 

Αλάκημε  

1. ε θαζαξό δνρείν πξνζζέζηε πεξίπνπ 8kg λεξό θαη ππό 
αλάδεπζε ην πεξηερόκελν ελόο ζάθνπ 20kg. 

2. Αλακίμηε κέρξη λα ζρεκαηηζηεί κηα νκνηνγελήο περηή πάζηα ρσξίο 
ζβώινπο, κε ηελ θαηάιιειε εξγαζηκόηεηα γηα ζπαηνπιάξηζκα.  

3. Σν κίγκα παξακέλεη εξγάζηκν γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο. 
 

Δθαξκνγή 

1. Δθαξκόδνπκε ην πξντόλ  ζηελ επηθάλεηα κε ζπάηνπια ζε δύν 
ζηξώζεηο. 

2. Με ηελ πξώηε ζηξώζε πάρνπο 1-2 mm θαιύπηνληαη όια ηα  θελά 
θαη ηπρόλ ξσγκέο. 

3. Η δεύηεξε ζηξώζε αθνινπζεί κεηά από 4-5 ώξεο θαη αθνύ 
ηξαβήμεη ε πξώηε ζηξώζε. 

4. Η δεύηεξε ζηξώζε κπνξεί λα ηξηθηεί κε γπαιόραξην κόιηο 
ζηεγλώζεη ηειείσο, ώζηε λα γίλεη απόιπηα ιεία. 

5. Η βαθή ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο γίλεηαη κεηά από 3 πεξίπνπ 
εκέξεο κε SWAN αθξπιηθά ή πιαζηηθά ρξώκαηα.  
 

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. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Απνθύγεηε ηελ εθαξκνγή ζε επηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζε έληνλε 
ειηαθή αθηηλνβνιία ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 Σν πξντόλ πξέπεη λα δνπιεύεηαη ζε ζεξκνθξαζία από +10°C έσο 
+35°C. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από γξήγνξν 
ζηέγλσκα, ηνλ παγεηό, ή ηελ έληνλε αθηηλνβνιία. ε πεξηόδνπο 
θαύζσλα πγξαίλνπκε πεξηνδηθά. 

 

ΑΠΟΓΟΖ 

1kg θνληάκαηνο/m
2
  γηα ζηξώζε πάρνπο 1mm, αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ππόβαζξνπ. 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Μνξθή: Τπέξ-ιεπηόθνθθε θνλία 
Υξώκα: Λεπθό 

Μέγηζηνο θόθθνο: 90 κm 
Αληνρή ζε ζιίςε κεηά 28 εκέξεο: 7 Mpa Μέζνδνο ειέγρνπ ΔΝ 
1015-11 
Αληνρή ζε θάκςε κεηά 28 εκέξεο: 2 Mpa Μέζνδνο ειέγρνπ ΔΝ 
1015-11 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +10

0
C έσο +35

0
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ® 

EVOCHEM A.E.  
Θέζε Σδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα 
Tel.: 210 5590460, 210 5590155  Fax:  210 5590244 
E-mail: info@evochem.gr  Website: www.evochem.gr 

Δπηρξίζκαηα  

ISOMIX WALL STUCCO 

Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ         Έθδνζε: 06.06.2015 

 


ει

. 
2
 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

4kg        05114  5204094070054 

20kg        05108  5204094070153 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 4kg, 20kg  

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Ζ315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Ζ317 Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε Ζ318 Πξνθαιεί 

ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε Ζ335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό 

ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ P102 Μαθξηά από παηδηά P271: Να 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν P280 

Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/ κέζα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξόζσπν P305+P351+P338 

Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζερηηθά 

κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Απνκαθξύλεηε ηνπο θαθνύο επαθήο, 

αλ ππάξρνπλ θαη είλαη εύθνιν λα γίλεη. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 

P310 Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα 

γηαηξό P302+P352 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ:  

 

Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό P333+P313 Δάλ παξαηεξεζεί 

εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε / 

Δπηζθεθζείηε γηαηξό P261 Απνθύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε / 

αλαζπκηάζεηο / αέξηα / ζηαγνλίδηα / αηκνύο / εθλεθώκαηα P304+P340 

Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζε εμσηεξηθό 

ρώξν κε θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα εξεκήζεη ζε ζέζε πνπ 

δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P312 Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ 

ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλαλ γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία P362 + 

P364 Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε ηα πξηλ ηα 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε  P501 Γηαζέζεηε ην πεξηερόκελν / πεξηέθηε 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία EUH208: Πεξηέρεη  ηζηκέλην  

portland, ρεκηθά. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: ηζηκέλην portland, ρεκηθά. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


