
 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εξαιρετικής ποιότητας στεγανωτικό και μονωτικό επίχρισμα με πολύ μεγάλες 
αντοχές τόσο σε μεγάλες θερμοκρασίες όσο και στον παγετό. Πολύ μεγάλη 
ανθεκτικότητα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και διάρκεια ζωής. Παραμένει 
ελαστικό σε θερμοκρασίες από -20 ° C έως και +°80 C. Πολύ υψηλή τιμή 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία, μεγάλη ελαστικότητα ,απόδοση και 
λευκότητα. Εύκολο δούλεμα με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Ισχυρή 
πρόσφυση, θαυμάσιο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα.  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται εκεί όπου θέλουμε να επιτύχουμε μεγάλες θερμομονωτικές 
ιδιότητες και αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (σε ταράτσες , 
φωταγωγούς, στηθαία, υδρορροές, στέγες με κεραμίδια υδρορροές κλπ). 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εμφάνιση :   Λευκό  
Ιξώδες, 25° C                             105 ±10 K.U. (STORMER, 25°C)   
Πυκνότητα (λευκό) :   1,45 ± 0,05gr/ml    (ΙSO 2811.01-02,20°C)  
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:  

 Στην αφή:   3 ώρες 
 Επαναβαφή:                  μετά από 24 ώρες 

Συνιστώμενη ποσότητα εφαρμογής :   0,8 lt/m2 
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.        
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους 
ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών 
βαφών κλπ). Για την στεγανοποίηση των ρωγμών και των αρμών 
χρησιμοποιήστε τον ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ της ΜΑΧΡΩ. Στην 
συνέχεια ασταρώστε την επιφάνεια με το ΑΣΤΑΡΙ VILEDUR M-20 αραιωμένο 
κατά 20 % με διαλυτικό Μ-30 της ΜΑΧΡΩ. Αφού στεγνώσει εφαρμόστε ένα 
χέρι ΜΟΝΟΤΕΧ Μ-18 και μετά από 24 ώρες και ένα δεύτερο χέρι. Για να 
πετύχουμε άριστα αποτελέσματα απαιτείται η κατανάλωση προϊόντος 0,8 lt/m2. 
Προσοχή: συνιστάται η στεγανοποίηση να μην γίνεται σε θερμοκρασία 
μικρότερη των 5 °C ή σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού 
κατά τις επόμενες 24 ώρες. Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει 
σε θερμοκρασία από 10°C έως 35° C. Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. 

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο 
του περιέκτη στην αποχέτευση. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και απορρυπαντικό. 
Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 
 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) 
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία  A/γ Επιχρίσματα για 
εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος: 75 g/l (2007) και 40 g/l (2010). 
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5 g/l ΠΟΕ. 
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