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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν ISOPHALT VARNISH είλαη αζθαιηηθό ζηεγαλσηηθό βεξλίθη 

δηαιύηνπ, κε εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε όιεο ηηο επηθάλεηεο. 

Δθαξκόδεηαη σο αζηάξη επηθαλεηώλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ 

επηθόιιεζε αζθαιηηθώλ κεκβξαλώλ θαη επίζεο γηα ηελ 

ζηεγάλσζε ζθπξνδέκαηνο θαη άιισλ επηθαλεηώλ. ηεγλώλεη 

γξήγνξα θαη ν ηειηθόο πκέλαο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη εληαίνο, 

ζθιεξόο θαη πιαζηηθόο, κε πνιύ θαιή πξόζθπζε ζηα δνκηθά 

πιηθά. Δίλαη απξόζβιεηνο από αξαηά δηαιύκαηα νμέσλ, βάζεσλ 

θαη ζαιαζζηλό λεξό. Πξνζβάιιεηαη από ηα πεηξειαηνεηδή. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δληαίνο, ζθιεξόο, πξνζηαηεπηηθόο θαη αληηδηαβξσηηθόο 
πκέλαο 

 Σέιεηα πξόζθπζε ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ζην λεξό – αθόκε θαη 
ζην ζαιαζζηλό 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζην ρξόλν  

 Δύθνιε εθαξκνγή  
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Aζηάξη γηα ηελ επηθόιιεζε αζθαιηηθώλ κεκβξαλώλ. 

 ηεγάλσζε θαη πξνζηαζία εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ από 
ζθπξόδεκα. 

 ηεγάλσζε  θαη επηζθεπή πδξνξξνώλ, ινπθηώλ θαη πνηθίισλ 
ζεκείσλ ζηα νπνία απαηηείηαη πιηθό εύρξεζην, κε εμαηξεηηθή 
πξόζθπζε ζηα πεξηζζόηεξα πιηθά. 

 Δίλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθό γηα αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ζσιελώζεσλ ύδξεπζεο, θπζηθνύ αεξίνπ θιπ. 

 Σν ISOPHALT VARNISH είλαη ζπκβαηό κε πνιπνπξεζάλε, 
ζθπξόδεκα, ειαθξνκπεηό, ακηαληνηζηκέλην, ηνύβιν, ιίζν, 
μύιν, κέηαιιν, γπςνζαλίδα. Γελ είλαη ζπκβαηό κε 
πνιπζηεξίλε γηαηί πεξηέρεη νξγαληθνύο δηαιύηεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο: Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη νκαιή, 

θαζαξή θαη ζηεγλή, ρσξίο ζθόλεο, ζθνπξηέο θαη ζαζξά ή μέλα 

πιηθά. 

Δθαξκνγή 

Δθαξκόδεηαη ελ ςπρξώ κε ρνξηάξηλε βνύξηζα, ξνιό ε πηζηόιη 

βαθήο (spray).  

Δπηθόιιεζε αζθαιηηθώλ κεκβξαλώλ: Γηα πξνεπάιεηςε 

(αζηάξσκα) επαξθεί κία ζηξώζε. Πξηλ ηελ επηθόιιεζε ηεο 

αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε θιόγηζηξν ζα πξέπεη ην ISOPHALT 

VARNISH λα έρεη μεξαζεί πιήξσο (ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο από ηελ 

δηάζηξσζε ηνπ). ηηο θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο (π.ρ. ζηεζαία) 

ζπλίζηαηαη εθαξκνγή δύν ζηξώζεσλ.  

ηεγαλσηηθή πξνζηαζία ζθπξνδέκαηνο: πλίζηαηαη ε 

εθαξκνγή ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ζηξώζεηο. Κάζε ζηξώζε 

εθαξκόδεηαη ζηαπξσηά πξνο ηελ πξνεγνύκελε θαη αθνύ απηή έρεη 

ζηεγλώζεη. 

ε ζπλδπαζκό κε παινύθαζκα ζρεκαηίδεη έλα ‘in situ” πιαζηνκεξέο 

αζθαιηόπαλν ρσξίο αξκνύο θαη ελώζεηο. Σν πιηθό παίξλεη ηελ ηειηθή 

ηνπ κνξθή κεηά από 48 ώξεο. 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε βελδίλε ή 

δηαιπηηθό λίηξνπ. Όηαλ ην πιηθό ζθιεξύλεη, απνκαθξύλεηαη κόλν κε 

κεραληθά κέζα. 

 
ΑΠΟΓΟΖ 

Γηα επηθάλεηεο από ζθπξόδεκα ε θαηαλάισζε είλαη πεξίπνπ 1 kg/m
2
 

αλά ζηξώζε, αλάινγα κε ηελ πθή θαη ην πνξώδεο ηεο επηθάλεηαο. 

Αλ ε επηθάλεηα είλαη άγξηα κε πνιιέο θπςέιεο θαη ζόινπο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ειαθξά εμνκάιπλζε κηθξή πξνζζήθε 2-3% 

ηζηκέληνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη νηθνλνκία ζηελ 

θαηαλάισζε ηνπ αζθαιηηθνύ βεξληθηνύ. Γηα πξνζηαζία κεηαιιηθώλ 

επηθαλεηώλ, ε θαηαλάισζε θπκαίλεηαη από 0,3 – 0,6 kg/m
2
 αλά 

ζηξώζε. 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Υξώκα: Μαύξν 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή 

Ππθλόηεηα: 985 gr/Lt 

Ημώδεο: 2932 cP (sp. 3,2DRPM) 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζηεξεά: 75-80% w/w 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε πηεηηθά: 20-25% w/w 

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

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

πξντόλ (θαηεγνξία Α/ζ(Γ): «Δηδηθά επηρξίζκαηα ελόο 

ζπζηαηηθνύ»):500 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 499 

gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Γνρείo 1Lt 5056  5204094050568 
Γνρείν 5Lt 05065  5204094050698 
Γνρείν 17Lt 5055  5204094050575 
 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
-30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό, πεγέο ζεξκόηεηαο 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 δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Γνρεία  1Lt, 5Lt, 17Lt 

 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Flam. Liq. 2: H225 Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα Repr. 2: 

H361d  -  Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην έκβξπν. Skin Irrit. 

2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT RE 2: H373 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από 

παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε STOT SE 3: H336 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. P271: Να 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν P303 

+ P361 + P353: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ή κε 

ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα. 

Ξεπιύλεηε ηελ επηδεξκίδα κε λεξό/ζην ληνπο P304 + P340 Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξαηε ηνλ παζόληα ζηνλ 

θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ 

δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P312: Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ 

ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία P362 

+ P364: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε ηα πξηλ ηα 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: 

Υξεζηκνπνηείζηε ζθόλε ABC ππξνζβεζηήξα γηα ηε θαηάζβεζε. 

Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: ηνινπόιην (CAS: 108-

88-3); 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


