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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ελαστικός στόκος ενισχυµένος µε fiberglass σε ρευστή µορφή έτοιµος προς χρήση. Ιδανικός για 
γέµισµα ραγισµάτων, οπών και χασµάτων, για ενώσεις ανόµοιων επιφανειών. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ιδανικός για γέµισµα και σφράγισµα ρωγµών, οπών και χασµάτων, για ενώσεις µεταξύ διαφορετικών 
επιφανειών, όπου υπάρχει συχνή χρήση, συστολές-διαστολές, όπως σκάλες, κάγκελα, πόρτες, 
παράθυρα. Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, τσιµέντου, ξύλου, γύψου, τούβλου, χρωµάτων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σύνθεση   Ακρυλικά copolymers. 
Απόχρωση   Λευκό. 
Πυκνότητα   1.2 ± 0.05g/cc. 
Καλυπτικότητα  Εξαρτάται από το πάχος της στρώσης. 
Χρόνος στεγνώµατος Εξαρτάται από το πάχος της στρώσης, την επιφάνεια και τις 

κλιµατικές συνθήκες: από 2 ως 24 ώρες. 
Τρίψιµο   Μπορεί να γυαλοχαρταριστεί µόλις στεγνώσει. 
Αραίωση/Καθ. Εξοπλ.  Καθαρίστε τα υπολείµµατα και τα εργαλεία µε νερό  
Συσκευασία: σωληνάριο 200ml 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εργαλεία Εφαρµογής   Σπάτουλα 
Μαλάξτε το κλειστό σωληνάριο πριν τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. 
Εφαρµόστε σε λεπτές στρώσεις µε µια σπάτουλα. Όταν στεγνώσει η τελική στρώση, µπορείτε να 
εφαρµόσετε οποιοδήποτε είδος βαφής, αφού πρώτα τρίψετε µε γυαλόχαρτο. 
 
Μην το εφαρµόζετε όταν η θερµοκρασία είναι κάτω των 5ο C. 
 
Προτού να κλείσετε το σωληνάριο, αφαιρέστε τον αέρα εντός.  ∆ιατηρήστε το σωληνάριο κλεισµένο 
καλά και προστατεύστε το από ακραίες θερµοκρασίες. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προϊόν µε βάση νερού. Μη εύφλεκτο.  
Αποφύγετε επαφή µε δέρµα και µάτια. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρµα: χρησιµοποιήστε 
σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρµατος. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε 
αποχετεύσεις ή συστήµατα ύδρευσης. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 
δείξτε το δοχείο. Μην το εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την συσκευασία 
από θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης:  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 

Κωδικός   12_140 
T/T   05T 

Masilla Flexible Con Fibra 
Ελαστικός στόκος για αρµούς 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 


