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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η SUPER MIRROR είλαη πςειήο 

απόδνζεο θαη αζθάιεηαο θόιια 

θαζξέθηε ελόο ζπζηαηηθνύ, λέαο 

ηερλνινγίαο MS-POLYMER. Είλαη ρεκηθά 

νπδέηεξε κε πνιύ κεγάιε ειαζηηθόηεηα. 

Είλαη θαηάιιειε επίζεο γηα ζθξάγηζε 

αξκώλ κηθξήο θηλεηηθόηεηαο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό ρώξν, 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, λαππεγηθή, 

αεξνλαππεγηθή ή όπνπ αιινύ απαηηείηαη 

ζθιεξή θαη ειαζηηθή ζπγθόιιεζε. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Πνιύ πςειή δύλακε ζπγθόιιεζεο ζε 
όιεο ζρεδόλ ηηο επηθάλεηεο 

 Εμαηξεηηθή ζπγθόιιεζε ζε πνξώδεηο 
θαη κε πνξώδεηο επηθάλεηεο 

 Υςειώλ απαηηήζεσλ κεραληθέο 
ηδηόηεηεο 

 Ειαζηηθή ζπγθόιιεζε κε θηλεηηθόηεηα 
έσο 20% 

 Εθαξκνγή αθόκα θαη ζε αληίμνεο 
ζπλζήθεο 

 Δελ δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο (ζε 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε πγξαζία) 

 Καιή εξγαζηκόηεηα αθόκα θαη ζε 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Πεξηέρεη θίιηξν UV 

 Δελ πεξηέρεη ηζνθπαληθά, δηαιύηεο θαη 
νμέα 

 Δελ ιεθηάδεη ηηο πνξώδεηο επηθάλεηεο 
όπσο θπζηθέο πέηξεο, γξαλίηεο, 
κάξκαξα θιπ. 

 Εύθνιε εθαξκνγή θαη ηειηθή 
δηακόξθσζε 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Τνπνζεηήζεηο – ζπγθνιιήζεηο 
θαζξεθηώλ ζε πνξώδεηο θαη κε 
πνξώδεηο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο 
όπσο θεξακηθά πιαθίδηα, μύιν, MDF, 
ηζηκέλην, πέηξα, γπαιί, κέηαιιν θιπ. 
Έρεη δνθηκαζηεί επίζεο ζε κέηαιια 
όπσο αλνμείδσηα, γαιβαληδέ, 
νξείραιθνο, θαζώο θαη ζε πιαζηηθά 
όπσο πνιπζηεξίλε, πνιπθαξβνληθό, 
PVC, ABS, πνιπακίδην. 

 Σθξαγίζεηο θαη ζπγθνιιήζεηο ζην 
θαηαζθεπαζηηθό ρώξν 

 Δνκηθέο ζπγθνιιήζεηο ζε 
δνλνύκελεο θαηαζθεπέο 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Oη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη 

ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλεο θαη 
ιίπε 
 
 

 
2. Δελ απαηηείηαη ε ρξήζε primer πξηλ ηελ εθαξκνγή. 

Φξεζηκνπνηήζηε primer PRIMER PU 900 κόλν ζε  επηθάλεηεο 
εθηεζεηκέλεο ζε πνιύ πγξό πεξηβάιινλ. 

3. Εθαξκόζηε ηελ θόιια κε πηζηόιη ζηιηθόλεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
θαζξέθηε ζε γξακκέο αθήλνληαο δηαζηήκαηα αλάκεζα από ηηο 
γξακκέο 15cm.  

4. Όηαλ νη θαζξέθηεο είλαη πνιύ βαξηνί ρξεζηκνπνηήζηε κεραληθή 
ππνζηήξημε κέρξη λα επηηεπρζεί ε ηειηθή ζπγθόιιεζε 
 

Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηε ζπκβαηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο πνπ 

ζα θνιιήζεηε θάληε κηα δνθηκή κε έλα κηθξό δείγκα θαζξέθηε. 

 

ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΜΟΤ 
Διάρηζην πιάηνο: 2mm (ζε εθαξκνγέο ζπγθόιιεζεο) θαη 5mm (ζε 

αξκνύο ζθξάγηζεο) 

Μέγηζην πιάηνο: 10mm(ζε εθαξκνγέο ζπγθόιιεζεο) θαη 30mm (ζε 

αξκνύο ζθξάγηζεο) 

Διάρηζην βάζνο:  5mm (ζε αξκνύο ζθξάγηζεο)  

πληζηάηαη: 2 Φ βάζνο = πιάηνο 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

 Δελ είλαη θαηάιιειε γηα ζπγθόιιεζε ζε PE, PP θαη PTFE. 

 Δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζθξαγηζηηθό ηδακηώλ.   

 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο. Μεξηθέο 
επηθάλεηεο όπσο πιαζηηθά θαη πνιπθαξβνληθά κπνξεί λα 
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ πξνκεζεπηή ζπληζηάηαη λα γίλεη 
δνθηκή πξηλ ηελ εθαξκνγή. 

 Μπνξεί λα βαθηεί κε πδαηνδηαιπηά ρξώκαηα. Λόγσ ηνπ κεγάινπ 
αξηζκνύ ρξσκάησλ θαη βεξληθηώλ ζπληζηάηαη λα γίλεη δνθηκή πξηλ 
ηελ εθαξκνγή. Ο ρξόλνο ζηεγλώκαηνο ρξσκάησλ αιθπδηθήο 
βάζεο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο. 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίζηε κε white spirit ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

300-1000 gr/m
2  

ή 25-40 gr/m 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: MS Polymer 

Υξώκα: Λεπθό 

Μνξθή: Πάζηα 

ύζηεκα σξίκαλζεο: Ωξίκαλζε κε πγξαζία 

Γεκηνπξγία πκελίνπ (20°C/ 65% R.V.): Ca. 10 min 

Σαρύηεηα ζθιήξπλζεο (20°C/ 65% R.V.): 2-3mm /24h 

θιεξόηεηα (DIN 53505): 40 ± 5  Shore Α 

Διαζηηθή αλάθακςε (ISO 7389): > 75% 

Δηδηθό βάξνο (DIN 53479): 1,67 g /ml 

Μέγηζηε παξακόξθσζε: ±20% 

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία (κεηά ηελ σξίκαλζε): Από -40°C έσο  

+90°C. 

πληειεζηήο ειαζηηθόηεηαο 100% (DIN 53504): 0,75  N/mm
2 

Μέγηζηε ηάζε (DΗΝ 53504): 1,80  N/mm
2
 

Δπηκήθπλζε ζηε ζξαύζε (DΗΝ 53504):  750% 

Γύλακε δηάηκεζεο: 0,90  N/mm
2    

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C -  +35°C 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

290ml  04215  5204094042150

  

 
 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη ζηεγλό ρώξν κε ζεξκνθξαζία  

+5
0
C - +25

0
C.  

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Φύζηγγεο 290ml 

 

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.    


