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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Τν ISOPHALT LATEX είλαη αζθαιηηθό γαιάθησκα βάζεο λεξνύ 

ζε κνξθή πάζηαο πνπ απνηειείηαη από κίγκα θαζαξώλ 

αζθάιησλ θαη αδξαλή πιηθά. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία 

νηθνδνκηθώλ θαηαζθεπώλ. Έρεη ηέιεηα πξόζθπζε ζηηο 

πεξηζζόηεξεο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο, εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ 

πγξαζία θαη ζην λεξό θαη ζην ρξόλν.  Δελ κπξίδεη, δελ θαίγεηαη 

θαη είλαη θηιηθό πξνο ην ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ - δελ πεξηέρεη 

επηθίλδπλνπο δηαιύηεο. Μεηά ηελ σξίκαλζε ηνπ ζρεκαηίδεη έλα 

ζπλερή ζηεγαλσηηθό πκέλα πνπ δελ πξνζβάιιεηαη από όμηλα θαη 

αιθαιηθά δηαιύκαηα. 

 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Τέιεηα πξόζθπζε ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ζην λεξό 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζην ρξόλν  

 Φηιηθό πξνο ην ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ - δελ πεξηέρεη 
νξγαληθνύο δηαιύηεο 

 Εύθνιε εθαξκνγή 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Μνλώζεηο ζεκειίσλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δαπέδσλ, 
θεθιηκέλεο ζηέγεο, επηζθεπέο δσκαηίσλ, ζπιιεθηήξσλ, 
θξάγκα πδξαηκώλ θιπ.  

 Σε ζπλδπαζκό κε ηζηκέλην θαη άκκν, ζρεκαηίδεηαη έλα 
πιαζηηθό θνλίακα κε πνιύ θαιέο κεραληθέο αληνρέο γηα 
ρξήζε ζε βηνκεραληθά δάπεδα, αίζνπζεο γπκλαζηηθήο θιπ. 

 Είλαη ζπκβαηό κε ζθπξόδεκα, θνληάκαηα, ηνύβια, 
πνιπνπξεζάλε, πνιπζηεξίλε,  ιίζν, μύιν, κέηαιιν, 
γπςνζαλίδα θιπ.  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 

Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη νκαιή, θαζαξή, ρσξίο ζθόλεο, ιάδηα 

θαη ζαζξά ή μέλα πιηθά.  Τν ISOPHALT LATEX εθαξκόδεηαη 

αθόκε θαη όηαλ ε επηθάλεηα είλαη πγξή. 

Δθαξκνγή 

Τν ISOPHALT LATEX εθαξκόδεηαη κε ρνξηάξηλε βνύξηζα ή 

πηζηόιη βαθήο, ζε ηνπιάρηζηνλ δύν ζηξώζεηο ζε ύθπγξν 

ππόζηξσκα.  

 

 

Κάζεηεο εθαξκνγέο 

Γηα ην πξώην ρέξη έλα κέξνο ISOPHALT LATEX δηαιύεηαη κε 1/2 

κέξνο λεξνύ θαη ην δεύηεξν ρέξη πεξληέηαη κε αλαινγία 1 κέξνο 

ISOPHALT LATEX κε 1/4 κέξνο λεξνύ. 

Οξηδόληηεο βαηέο επηθάλεηεο 

Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ην ISOPHALT LATEX κπνξεί λα ζπλδπαζηεί 

κε παινύθαζκα ή ιηλάηζα, ή ζπλδπαζκόο θαη ησλ δύν, 

δεκηνπξγώληαο έηζη έλα in situ αζθαιηόπαλν ρσξίο ελώζεηο θαη 

αξκνύο. Μπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ηηο παξαπάλσ αλαινγίεο 

αξαίσζεο, εθαξκόδνληαο κία ή δύν ζηξώζεηο ζε θάζε ζηξώκα 

νπιηζκνύ. Τν πιηθό ζπλίζηαηαη λα κελ εθαξκόδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

παγεηνύ θαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

ρακειόηεξε ησλ 5
0
C.  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε λεξό θαη 
ζαπνύλη εθόζνλ ην γαιάθησκα είλαη αθόκε λσπό. Μεηά ην ζηέγλσκα 
ν θαζαξηζκόο γίλεηαη κε βελδίλε ή δηαιπηηθό SWAN NITRO.  
 
ΑΠΟΓΟΖ 

Η θαηαλάισζε εμαξηάηαη από ην πνξώδεο θαη ηελ πθή ηεο 

επηθάλεηαο. Ελδεηθηηθέο θαηαλαιώζεηο ISOPHALT LATEX αλάινγα 

κε ηελ εθαξκνγή: 

Κάζεηεο επηθάλεηεο: 2 ρέξηα 0,6 - 1 kg/m
2
. 

Άβαηεο νξηδόληηεο επηθάλεηεο: 2 ρέξηα 2 - 3 kg/m
2
 

Βαηέο νξηδόληηεο επηθάλεηεο: 

Φξεζηκνπνηώληαο νπιηζκό 3,5 - 4 kg/m
2
.  

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Ππθλόηεηα: 1104 gr/Lt 
Υξώκα: Καθέ ζθνύξν / καύξν 
Οζκή: Φαξαθηεξηζηηθή ειαθξά νζκή 
PH: 8-9 (25

0
C) 

Ξεξό ππόιεηκκα(%θ.β. αξρηθνύ δείγκαηνο): 54,8 
Πηεηηθέο νπζίεο (% θ.β. αξρηθνύ δείγκαηνο): 45,19 
Σέθξα (%θ.β. αξρηθνύ δείγκαηνο): 27,54 
Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό (% θ.β. αξρηθνύ δείγκαηνο): 44,5 
Έιεγρνο ζηεγλώκαηνο ζε νξηζκέλν ρξόλν: <24h 
Αληνρή ζηε ζέξκαλζε ζηνπο 100

0
C(ASTM D 2939/98): Δελ 

παξαηεξήζεθε δάξσκα ζηηο γξακκέο ή ξνή ηεο επίζηξσζεο θάησ 
από ηε ηειεπηαία γξακκή αλαθνξάο 
Αληνρή ζην λεξό ζηνπο 27

0
C γηα 24h(ASTM D 2939/98): Δελ 

παξαηεξήζεθε ηάζε θνπζθαιηάζκαηνο ή 
επαλαγαιαθησκαηνπνίεζεο ελώ δελ εκθαλίζηεθαλ δηαζπαξκέλα 
ζσκαηίδηα ζην λεξό 
Δπθακπηόηεηα ζηνπο 0

0
C (ASTM D2939/98): Με εκθάληζε 

ξσγκώλ ή μεθινπδίζκαηνο /κε απώιεηα πξόζθπζεο 
Δπθακπηόηεηα ζηνπο -4

0
C (ASTM D 2939/98): Με εκθάληζε 

ξσγκώλ ή μεθινπδίζκαηνο /κε απώιεηα πξόζθπζεο 
ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή 
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντόλ (θαηεγνξία Α/ζ(Y): «Εηδηθά επηρξίζκαηα ελόο 
ζπζηαηηθνύ»):140 gr/lt (2010). Τν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 10 
gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Δνρείν 5kg 5163  5204094051633 
Δνρείν 18kg 05024  5204094050209 
 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε αξλεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ή θάησ 

από έληνλν ήιην, βξνρή ή εάλ αλακέλεηαη λα βξέμεη πξηλ 

πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 ώξεο.  Η ζηεγαλόηεηά ηνπ αξρίδεη κε 

ην πιήξεο ζηέγλσκα. Γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζηεγλώκαηνο είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηζηκέληνπ ζε αλαινγία 2 - 3%. 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  
Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C -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 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-
αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο. 

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

Δνρεία 5Κg, 18Κg 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ 

πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά 

P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P501: Δηάζεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ 

πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο(Οδεγία 

2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


