
          
                
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ταχυστέγνωτο υδροαπωθητικό με ειδικές ρητίνες σιλικόνης. Προστατεύει από την διείσδυση της βροχής, 
λαδιών, κλπ, και βοηθά στο να διατηρούνται οι επιφάνειες καθαρές από την σκόνη. Απορροφάται πλήρως 
από την επιφάνεια, χωρίς να σχηματίζει κρούστα και χωρίς να αλλοιώνει την φυσική εμφάνισή της.  
Μπορεί να επαναβαφεί με διαφόρων ειδών τελικά προϊόντα (σε 7 ημέρες από την εφαρμογή του). 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε δάπεδα, προσόψεις και τοίχους από πέτρα, τούβλο, 
μπετό, πλάκες, κεραμικά, μάρμαρο, μωσαϊκό και γενικά όλα τα υλικά, ουδέτερα και αλκαλικά, που 
χρησιμοποιούνται στις οικοδομικές κατασκευές. Ιδανικό για μέγιστη αποτελεσματικότητα σε επιφάνειες 
κάθετες ή σημαντικά κεκλιμένες.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισμα                                ΦΥΣΙΚΟ -  δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της επιφάνειας 
Σύνθεση   ειδικές ρητίνες σιλικόνης 
Απόχρωση   Άχρωμο   
Πυκνότητα   0,79 kg/L 
Στερεά όγκου:   5% 
Καλυπτικότητα  3 – 10 τ.μ./ L (αναλόγως με την επιφάνεια) 
Χρόνος στεγνώματος  σε 230 C, στην αφή 10λεπτά – πλήρως 7 ημέρες 
Επαναβαφή:                       (ίδιο προϊόν) 3-6 λεπτά 
Καθαρισμός εξοπλ.:  TITAN White Spirit 
ΔΕΝ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ 
Συσκευασίες   4L & 750ml 
 
Το είδος της επιφάνειας, καθώς και τα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας κατά την εφαρμογή, 
επηρεάζουν σημαντικά την καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώματος του προϊόντος. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής:  πινέλο, ρολό και πιστόλι 
 
Οι επιφάνειες  πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές κατά την εφαρμογή, χωρίς σαθρά σημεία.  
 
Μη- βαμμένες επιφάνειες: βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή. Αν έχει βρέξει, πρέπει να 
περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες προτού ξεκινήσετε την εφαρμογή. Αν έχετε καθαρίσει την επιφάνεια με 
νερό σε πίεση, είναι απαραίτητο να περιμένετε 3 ημέρες πριν την εφαρμογή.  
Συστήνεται να γεμίσετε με στόκο ή κονίαμα ρωγμές μεγαλύτερες του 0,5 μμ. Κατόπιν, απομακρύνετε 
οργανικά υπολείμματα και βρωμιές, προτού ξεκινήσετε την εφαρμογή.  
 
Όταν επιθυμείτε να περάσετε νέες επιφάνειες πρόσφατα κατασκευασμένες συνιστάται να περιμένετε ένα 
μήνα πριν την εφαρμογή του υδροαπωθητικού βερνικιού.  
 
Για επιφάνειες κονιώδεις ή σε κακή κατάσταση, είναι απαραίτητο να απομακρύνετε με μια βούρτσα 
τα μέρη με κακή πρόσφυση.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Κωδικός   12_276 
Τ/Τ   H 30 

H30 IMPERMEABILIZANTE 
Βερνίκι Πέτρας Υδροαπωθητικό  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 


