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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Μπηκπεξό 175gr 1035  5204094010357 

Μπηκπεξό 300gr 01032  5204094010326 

Μπηκπεξό 750gr 01031  5204094010319 

   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ ηζρπξόηεξε D4 μπιόθνιια πνιπνπξεζαλεο 

Η PU 501 EXPRESS είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θαη πνιύ γξήγνξε 

θόιια πνιπνπξεζάλεο, κειί ρξώκαηνο, ελόο ζπζηαηηθνύ. Έρεη 

πνιύ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία, ζην λεξό, ζηνπο δηαιύηεο, 

ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ζηελ κεραληθή θαηαπόλεζε. Πνιπκεξίδεηαη 

κε ηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο θαη παξνπζηάδεη ειαθξά 

δηόγθσζε θαιύπηνληαο κηθξέο θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο. 

Καηάιιειε γηα εμσηεξηθέο θαη ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο. 

Τπεξθαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο DIN D4/EN 204. 

 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Ελόο ζπζηαηηθνύ 

 Πνιύ ηζρπξή ζπγθόιιεζε 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία πξνδηαγξαθώλ D4 
(αδηάβξνρε) 

 Καηάιιειε γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

 Γξήγνξνο ρξόλνο ζπγθόιιεζεο 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία 

 Ειαθξά δηνγθνύκελε – θαιύπηεη αηέιεηεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Nαππεγηθέο εθαξκνγέο 

 πγθνιιήζεηο παξαζύξσλ θαη πνξηώλ 

 πγθνιιήζεηο εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ 

 πγθνιιήζεηο θύιισλ μύινπ (ζπγθνιιεηή μπιεία) 

 πγθνιιήζεηο εμσηεξηθώλ βξερόκελσλ θαηαζθεπώλ 

 πγθνιιήζεηο ΜDF θαη παλέισλ κε βάζε νξπθηά πιηθά  
π.ρ.γπςνζαλίδεο 

 πγθνιιήζεηο θεξακηθώλ πιηθώλ, κπεηόλ, ζθιεξώλ αθξώλ 
θαη πνιπζηεξίλεο 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από 

ζθόλε θαη ιίπε. 
2. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζπάηνπια, πηλέιν, ξνιό ή 

θαηεπζείαλ από ην αθξνθύζην. 

3. Απιώζηε ηελ θόιια ζηε ιηγόηεξν πνξώδε επηθάλεηα. 
4. Ελώζηε ηηο δύν επηθάλεηεο θαη εθαξκόζηε ειαθξά πίεζε.  
5. Γηα θαιύηεξε πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε 

ιαζηηρέληα ή λάηινλ γάληηα θαηά ηελ εθαξκνγή. 
 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίδνπκε επηπιένλ λσπό πξντόλ κε αζεηόλ ή δηαιπηηθό λίηξνπ. 

Μεηά ηε ζθιήξπλζε ε θόιια θαζαξίδεηαη κόλν κε κεραληθά κέζα. 

 

ΑΠΟΓΟΖ 

100 - 150gr/ m² αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο. 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Πνιπνπξεζάλε 

Υξώκα: Μειί  

Μνξθή: Παρύξξεπζην πγξό 

Δηδηθό βάξνο: 1,13 gr/ m
3
 

Ημώδεο (Brookfield 20
0
C): 1500 cps 

Αλνηθηόο ρξόλνο: 20-25 ιεπηά πεξίπνπ ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία 

20
0
C. Πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή πγξαζία κεηώλνπλ ηνλ 

αλνηθηό ρξόλν. Σν πνιπκεξηζκέλν πιηθό εμαζθαιίδεη κία ηζρπξή, 

αδηάβξνρε ζπγθόιιεζε κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηνπο δηαιύηεο. Η 

δηαδηθαζία ηεο ζπγθόιιεζεο κπνξεί λα επηηαρπλζεί κε ειαθξύ 

ςεθαζκό λεξνύ (20 gr/m²) θαη κε πςειή ζεξκνθξαζία 50
0
C - 70

0
C.  

Υξόλνο πξεζαξίζκαηνο: Εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ 

πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηθαλεηώλ πξνο ζπγθόιιεζε. Η 

δύλακε πξεζαξίζκαηνο εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν θαη ην κέγεζνο ησλ 

πιηθώλ. Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη δύλακε πξεζαξίζκαηνο γηα 

ιακηλαξηζκέλν μύιν 0,6Ν/mm
2
. Σα πιηθά πξέπεη λα εθαξκόδνπλ θαιά 

κεηαμύ ηνπο.  

Δλδεηθηηθνί ρξόλνη πξεζαξίζκαηνο: 

20
0
C πεξίπνπ 60 ιεπηά 

40
0
C πεξίπνπ 30 ιεπηά 

60
0
C πεξίπνπ 10 ιεπηά 

Σειηθή ζπγθόιιεζε: Σα θνιιεκέλα κέξε κπνξνύλ λα επεμεξγαζζνύλ 

κεηά από 2 - 3 ώξεο. Η ηειηθή δύλακε ζπγθόιιεζεο επηηπγράλεηαη κεηά 

από 24 ώξεο. 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. 

Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην 

ειηαθό θσο. 

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 
Μπηκπεξό 175gr, 300gr, 750gr  
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

 
Acute Tox. 4: H332 - Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Carc. 

2: H351 - Ύπνπην γηα πξόθιεζε θαξθίλνπ Eye Irrit. 2: H319 - 

Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Resp. Sens. 1: H334 - 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα άζζκαηνο ή 

δύζπλνηα ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί 

εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT RE 2: H373 - 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από 

παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε STOT SE 3: H335 - 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ 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 P280: Να θνξάηε 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P302+P352: Ε  

ΠΕΡΙΠΣΩΗ  ΕΠΑΦΗ  ΜΕ  ΣΟ  ΔΕΡΜΑ: Πιύλεηε  κε  άθζνλν 

λεξό P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξαηε ηνλ 

παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ  λα  μεθνπξαζηεί  ζε 

ζηάζε  πνπ  δηεπθνιύλεη  ηελ  αλαπλνή P305+P351+P338: Ε 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 

λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 

ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: 

Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο 

ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο 

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

EUH204: Πεξηέρεη ηζνθπαληθέο ελώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιιεξγηθή αληίδξαζε EUH208: Πεξηέρεη 

Diphenylmethanediisocyanate-prepolymer, δηηζνθπαληθό 4,4´-

κεζπιελνδηθαηλύιην, δηηζνθπαληθό 4,4´-κεζπιελνδηθαηλύιην. 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Diphenylmethanediisocyanate-

prepolymer; δηηζνθπαληθό 4,4´-κεζπιελνδηθαηλύιην; δηηζνθπαληθό 

4,4´-κεζπιελνδηθαηλύιην Άηνκα ήδε επαηζζεηνπνηεκέλα ζε 

δηηζνθπαληθέο ελώζεηο ελδέρεηαη λα εθδειώζνπλ αιιεξγηθή 

αληίδξαζε όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην πξντόλ. Άηνκα πνπ 

ππνθέξνπλ από άζζκα, έθδεκα ή δεξκαηηθά πξνβιήκαηα ζα 

πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή, αθόκε θαη ηε δεξκαηηθή, κε ην 

πξντόλ απηό. Απηό ην πξντόλ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ππό ζπλζήθεο αλεπαξθνύο εμαεξηζκνύ, εθηόο εάλ ν ρξήζηεο 

θέξεη πξνζηαηεπηηθή κάζθα κε ην θαηάιιειν θίιηξν πξνζηαζίαο 

από αέξηα (δειαδή κάζθα ηύπνπ A1 ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

EN14387). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    
 
 


