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ΑΝΑΜΙΞΗ
4.0-5.5Kg νερό/25Kg
0.8-1.1Kg νερό /5Kg

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

μυστρί,
σπάτουλα,

πιστόλι αέρος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1.3-1.7Kg/m²/mm
πάχους στρώσης

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 ώρες

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς λευκού χρώματος, εσωτερικής 
και εξωτερικής χρήσης. Ινοπλισμένος, με ειδικά πρόσθετα και 
συνθετικά πολυμερή, για μεγαλύτερη αντοχή. Ενδείκνυται για 
οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, γρήγορες επισκευές σοβάδων  
και ειδικές διαμορφώσεις. Λειτουργεί και ως αντικατάστατο του 
γύψου στις οικοδομές. Αναμιγνύεται μόνο με νερό και είναι έτοιμο 
προς χρήση. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση στο 
υπόστρωμα. Προσδίδει αυξημένες αντοχές στη μηχανική 
καταπόνηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής
επιχρισμάτων και για καλύτερη πρόσφυση στις λείες επιφάνειες, 
συνίσταται η χρήση του Kraft Bonding Primer. Παράγεται και 
ελέγχεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1.

09/2018 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

» Ινοπλισμένο 
Με ειδικά πρόσθετα και συνθετικά
πολυμερή.
Υψηλής πρόσφυσης.
Με αυξημένη αντοχή στη μηχανική
καταπόνηση.
Eνός συστατικού
Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα
Δεν ρηγματώνεται
Αντοχή σε υγρασία και παγετό
Πολύ καλή εργασιμότητα
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος 1,80 ± 0,10 Kg/L
>5.0MPa

Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος 1,65 ± 0,10 Kg/L
Απαίτηση σε νερό Περίπου 0,200 gr/1 kg προϊόν

Κοκκομετρία 1,00mm

Χρώμα Λευκή

Μορφή Τσιμεντοειδής κονία

Δυνατότητα Βαφής Μετά από 4 ώρες @ 20°C
Αντοχή σε κάμψη {EN 1015-11:1999/A1:2006} >2.0MPa
Αντοχή σε θλίψη {EN 1015-11:1999/A1:2006}

Χρόνος Ζωής στο δοχείο 90 min @ 20°C
Μέγιστο πάχος εφαρμογής σε 1 στρώση 
(σε επισκευές μικρής επιφάνειας)

Μέγιστο πάχος εφαρμογής σε 1 στρώση 
(σε επιφάνειες μεγάλου εμβαδού)

30mm

 
15mm

*  Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos

13
DoP: 06-1224-5

EN 998-1
General purpose mortar for internal/external render

Compressive strength CS IV

Capillary absorption  
and liquid water permeability w<0.2Kg/m2h0.5

Water vapor diffusion coefficient μ<20

Bond strength ≥0.8N/mm2

Thermal conductivity <0.65W/mK

Dangerous substances NPD

Reaction to fire A1
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 
Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι συμπαγές, καθαρό, χωρίς 
χαλαρά στοιχεία, σκόνη, λάδια, λίπη ή χρώμα.
Τους θερμούς μήνες το υπόστρωμα πριν την εφαρμογή θα 
πρέπει να βρέχεται για να έχουμε σταδιακή και ομαλή ξήρανση 
του υλικού.
Σε μη απορροφητικές επιφάνειες (πλακάκια, PVC, κ.λπ.) 
συστήνεται περαστούν με το KRAFT BONDING PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αναμείξτε 4-5.5 λίτρα καθαρό νερό με 25Kg ταχύπηκτο 
επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα (0.8 - 1.1lt για 5Kg υλικό) 
και ανακατέψτε με μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές 
στροφές μέχρι να επιτευχθεί ένας ομοιογενής πολτός 
χωρίς σβόλους. Αφήστε το μείγμα να κατακαθίσει περίπου 
για πέντε λεπτά και ανακατέψτε ξανά. Το μείγμα είναι 
έτοιμο προς χρήση.
Για δύσκολες επισκευές και για περαιτέρω βελτίωση των 
ιδιοτήτων πρόσφυσης και ευκαμψίας, συνιστάται η 
προσθήκη 1L KRAFT POWDER BOND στο μείγμα.
Βρέξτε το υπόστρωμα καλά και εφαρμόστε το ταχύπηκτο 
επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα με μυστρί ή σπάτουλα. 
Ως υλικό σοβατίσματος, το πάχος κάθε στρώσης δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 15mm. Ο χρόνος ζωής του 
μείγματος στο δοχείο είναι περίπου 90 λεπτά.
Μόλις το κονίαμα αρχίζει να στεγνώνει, τρίβουμε για 
εξομάλυνση με ένα τάκο από διογκωμένη πολυστερίνη ή 
σφουγγάρι ή μυστρί ανάλογα με την τελική επιφάνεια που 
θέλουμε να επιτύχουμε.
Ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες ή ξηρό αέρα, για να 
αποφύγετε πρόωρη ξήρανση του υλικού, κρατήστε το 
υγρό, ραντίζοντας το με νερό.
Προστατέψτε το από τη βροχή και από τον παγετό για 
τουλάχιστον 10 ώρες.
Το τελικό φινίρισμα, μπορεί να γίνει με στόκο 
σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.
H θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να 
είναι από +5°C έως 35°C.
Το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα όσο είναι 
νωπό, καθαρίζεται με νερό. Μετά την σκλήρυνση του, ο 
καθαρισμός γίνεται με μηχανικά μέσα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του
προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»  12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική

κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, για αποθήκευση σε
ξηρές και δροσερές συνθήκες.

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210 7793777

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε Λευκό σε χαρτόσακους των 25Kg και σε
νάυλον σάκους των 5Kg.

» 

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ A.E.B.E.
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | TΗL.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει 
να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκε-
κριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανά-
γκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.
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