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• Yψηλής ποιότητας, υβριδική ελαστομερής ενεργειακή βαφή, νέας γενιάς 
βασισμένη σε ακρυλικά UV-αλληλοδικτυούμενα και πολυουρεθανικά 
γαλακτώματα 

• Η ιδιαίτερα υψηλή ανακλαστικότητα του Thermocool Hybrid (>93% στο ορατό και 
>91% στο εγγύς υπέρυθρο) το κάνει ιδανικό για εφαρμογή σε επιφάνειες όπως 
οροφές, δώματα, ταράτσες, καθώς και εμφανή μπετά και σοβάδες, συμβάλλοντας 
στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων. 

• Ιδανικό για την στεγάνωση και προστασία των εξωτερικών τοίχων από την 
υγρασία επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διαπνοή της επιφάνειας. 

• Ιδανικό για την κάλυψη τριχοειδών και μικρορωγμών στην τοιχοποιία, 
ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές των εφαρμοζόμενων επιφανειών και 
διατηρώντας παράλληλα την ελαστικότητά του στις μεταβολές της θερμοκρασίας.  

• O υβριδικός του χαρακτήρας του δίνει εξαιρετικές αντοχές σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες σε ορεινές ή παραθαλάσσιες περιοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Εξασφαλίζει άριστη υγρομόνωση, ακόμα και κάτω από ακραίες καιρικές 
συνθήκες, παρουσιάζει αντίσταση σε μούχλα και άλγη, και  προστατεύει από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και την επίδραση των αλκαλίων. 

• Πληροί τις προδιαγραφές των ψυχρών-ανακλαστικών χρωμάτων. 
 

 

 
 

• Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά 
υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό 
ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του 
εμποτιστικού ασταριού Isacryl Διαλύτου ή του Isacryl Νερού. 
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• Εφαρμογή 
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 
10-15% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Πριν την 
εφαρμογή πάνω από το Acrylat Μονωτικό Hybrid σαν σύστημα, βεβαιωθείτε ότι το 
Acrylat Μονωτικό Hybrid έχει στεγνώσει πλήρως. Συστήνεται η εφαρμογή του 
Thermocool Hybrid να γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εφαρμογή του Acrylat 
Μονωτικού Hybrid.  

• Θεωρητική απόδοση  
7-8 m2/lt (για 2 στρώσεις) σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 

• Καθάρισμα εργαλείων 
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό. 

• Περιορισμοί 
Να μην εφαρμόζεται όταν επικρατούν θερμοκρασίες άνω των 35 oC ή κάτω από 0 
oC, ή όταν υπάρχει κίνδυνος για βροχή και/ή παγετό στις επόμενες 24-48 ώρες. 
 
 
 

 
 

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3Lt και 10Lt. 
 
 

 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες. 
 

 
 

 
 

Μακριά από παιδιά – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας του 
προϊόντος 
 
 
 

  
 

• Φορέας: 100% UV-αλληλοδικτυούμενο ακρυλικό-πολυουρεθανικό πολυμερές. 

• Χρόνος στεγνώματος:  Επιφανειακά:           1-1/2 hr 
    Σε βάθος:                 48 hr 
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    Πλήρης σκλήρυνση: 72 hr 

• Χρόνος επαναβαφής:  4-5 hr κατ’ ελάχιστο 
Όλοι οι παραπάνω χρόνοι εξαρτώνται από τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες(θερμοκρασία, υγρασία) και μεταβάλλονται ανάλογα 

• Ανακλαστικότητα στο Ορατό (400-750 nm): R=93.56%.  

• Ανακλαστικότητα στο Εγγύς υπέρυθρο (780-2500 nm): R=91.69 % 

• Ιξώδες: 12000-14000cP (20oC, Spindle S05, 20rpm) 

• Ειδικό βάρος: 1,10-1,12 gr/ml 

• Γυαλάδα: Ματ  

• Αραίωση: 10-15% με καθαρό νερό. 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 35oC 

• Απόχρωση: Λευκό και κατόπιν παραγγελίας σε επιλεγμένες αποχρώσεις του 
Drapa Color System (DCS), του Sto Color System και των διεθνών 
χρωματολογίων. 

 
 
 

 
 

• Οριακή τιμή της ΕΕ για  το προϊόν (κατ. Α/γ): 40 gr/lt. Το προϊόν περιέχει κατά 
μέγιστο 7 gr/lt ΠΟΕ. 

 

                          ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ) 

 


