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EASY ELASTIC
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό 100% ελαστομερές μονωτικό & χρώμα, υψηλών
απαιτήσεων, για την εξαιρετική στεγάνωση των εξωτερικών τοίχων από την
υγρασία.
Ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοσανίδα, σοβά.
Καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές και ακολουθεί αποτελεσματικά τις
συστολοδιαστολές της επιφάνειας, παραμένοντας ελαστικό ακόμα και σε
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Παρουσιάζει αντίσταση στο νερό της βροχής, στον παγετό και τις υψηλές
θερμοκρασίες αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια και την προστατεύει από την
ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και την επίδραση των αλκαλίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας ελαστομερές μονωτικό και χρώμα βασισμένο σε 100% ακρυλικό
γαλάκτωμα. Περιέχει ανόργανα πιγμέντα και μίγμα ανόργανων ορυκτών υλικών.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•

Προετοιμασία επιφάνειας
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά
κομμάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή πάνω σε
καινούριες ή άβαφες εξωτερικές επιφάνειες από μπετό, σοβά ή τσιμεντοσανίδα
προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ασταριού ISACRYL
ή ISACRYL Νερού.

•

Εφαρμογή

•
•
•
•

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται
10-15% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
Ξηρό Πάχος Εφαρμογής: 35 μm
Θεωρητική απόδοση
10-12 m2/Lt 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 24-72 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75 lt, 3 lt και 10 lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•

Φορέας: 100% ελαστομερές ακρυλικό πολυμερές.
Πιγμέντα: Ανόργανα πιγμέντα και μίγμα ανόργανων ορυκτών υλικών.
Χρόνος στεγνώματος: Εκτός αφής :
1-1,5 hr
Χρόνος επαναβαφής: 24hr ελάχιστος
Οι παραπάνω χρόνοι εξαρτώνται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες
(θερμοκρασία, υγρασία) και μεταβάλλονται ανάλογα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή ώστε τις επόμενες 2-3 ημέρες από την εφαρμογή να μην υπάρχει πιθανότητα
βροχής.
• Ιξώδες: 11000-13000cP (20oC, Spindle S05, 20rpm)
• Ειδικό βάρος: 1,48-1,50 gr/ml
• Ph: 8.2 – 9.0
• Γυαλάδα: Ματ

•
•
•

Αραίωση: Νερό.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 35oC
Απόχρωση: Λευκό και σε όλες τις αποχρώσεις του Sto Color System και των
διεθνών χρωματολογίων.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)
•

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/γ): 40g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά
μέγιστο 30 g/lt ΠΟΕ.

