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• Εξαίρετο υβριδικό στεγανωτικό ελαστοµερές, νέας γενιάς, διαπνέων, βασισµένο 
σε ακρυλικά και πολυουρεθανικά γαλακτώµατα νέας τεχνολογίας. 

• Καλύπτει τριχοειδή και µικρορωγµές ακολουθώντας τις συστολές – διαστολές των 
επιφανειών που επιστρώνεται.   

• Υψηλότατη ελαστικότητά που δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές της 
θερµοκρασίας και των καιρικών συνθηκών.  

• Άριστη πρόσφυση στις εν γένει οικοδοµικές επιφάνειες (Μπετόν, τούβλα,  
κονιάµατα, αµιαντοτσιµέντο, κεραµίδια) 

• Ιδιαίτερα υψηλές αντοχές στα άλατα και τα αλκάλια των κονιαµάτων καθώς και 
στη UV ακτινοβολία.  

• Πληροί τις προδιαγραφές των ψυχρών υλικών και διατηρεί  την υψηλή λευκότητα 
και την θερµοανακλαστική του δράση αναλλοίωτη  λόγω της υψηλής αντοχής 
στους ρύπους και στην επικαθήµενη σκόνη. 

• Υψηλότατης καλυπτικότητας, δουλεύεται εύκολα και σχηµατίζει µια βατή 
αδιάβροχη µεµβράνη προστατεύοντας την εφαρµοζόµενη επιφάνεια για πολλά 
χρόνια. 
. 

 
 

• Προετοιµασία επιφάνειας-Εφαρµογή 
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά 
κοµµάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Σε καινούριες ή άβαφες 
επιφάνειες εφαρµόζουµε ένα πρώτο χέρι σαν Primer αραιωµένο ως 20% µε νερό. 
Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες προτείνεται σταθεροποίηση του 
υποστρώµατος µε χρήση του ασταριού ISACRYL. Εφαρµόζουµε το Acrylat 
Μονωτικό Hybrid σε δυο στρώσεις αραιωµένο έως 10%. Η δεύτερη στρώση 
εφαρµόζεται σταυρωτά τουλάχιστον 24 ώρες µετά από την πρώτη και αφού αυτή 
έχει στεγνώσει. Συστήνεται η συνολική κατανάλωση να είναι τουλάχιστον 0,8 lt 
ανά τετραγωνικό µέτρο. Η εφαρµογή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες µη βροχερές, 
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σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 5 βαθµούς και µικρότερη από 35 οC. Ιδιαίτερα 
το καλοκαίρι η εφαρµογή θα πρέπει να γίνεται σε πρωινές ώρες ή αργά το 
απόγευµα. 

• Κατανάλωση 
0,8 -1,2 lt/m2 (αντιστοιχεί σε αστάρωµα και δύο στρώσεις)  

• Καθάρισµα εργαλείων 
Αµέσως µετά τη χρήση πλύσιµο µε νερό. 
 

 
 

∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3lt και 10lt. 
 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 µήνες (5-35 οC) 

 

 
 

Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. Αναφερθείτε στο ∆ελτίο 
∆εδοµένων Ασφαλείας για περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 

  
 

• Φορέας: Πολυουρεθανικά και ακρυλικά γαλακτώµατα. 
• Στερεά:  63±0,5% 
• Χρόνος στεγνώµατος:  Επιφανειακά:           1hr 

    Σε βάθος:                 3hr 
    Πλήρης σκλήρυνση: 72hr 

• Χρόνος επαναβαφής:  16hr ελάχιστος 
• Ιξώδες: 18000-20000 cP (25oC, Spindle S07, 50rpm) 
• Ειδικό βάρος: 1,41-1,43 gr/ml 
• Γυαλάδα: Ματ  
• Αραίωση: Νερό. 
• Θερµοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 35oC 
• Απόχρωση: Λευκό και κεραµιδί. 
 

 
 
• ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιµή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. 
Α/γ): 40 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 20 g/lt ΠΟΕ. 
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