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ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σπατουλαδόρο,
στοκαδόρο

ή ατσαλίνα.

 

ΑΠΟΔΟΣΗ
 2-3 m²/Kg

ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
3-4 ώρες

Ελαστομερής στόκος νερού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
ιδανικός για επισκευή και στεγάνωση τοίχων και ταρατσών. 
Εφαρμόζεται σε τσιμέντο, τούβλα, μπετόν, ενώσεις γυψοσανίδας, ξύλα 
και είναι κατάλληλος για το γέμισμα ρωγμών και αρμών. Περιέχει 
ειδικά μικροσφαιρίδια, ώστε να γεμίζει χωρίς δυσκολία, να 
συρρικνώνεται ελάχιστα κατά το στέγνωμα  και επιπλέον να 
εφαρμόζεται και να τρίβεται εύκολα. Έχει άριστη πρόσφυση σε 
διαφορετικά δομικά υλικά και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον 
παγετό, τα αλκάλια και την ισχυρή καταπόνηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  

  

Ειδικό βάρος 1.30g/cm³ (±0,02)

Στερέα κ.ο.  
{ΕΝ 1062-3}

{{ISO 2811}
58.0% (±1)

Ιξώδες (cP)  
{ASTM D2196}

40.000±10.000

pH  8.5-9.5

Απόδοση*  
{ISO 6504}

2-3 m²/Kg

 *  Ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος, τη μέθοδο εφαρμογής και τις απαιτήσεις στεγανοποίησης.
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Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Γεμίζει αποτελεσματικά
Υψηλή συγκολλητική ικανότητα

  Οριακή τιμή φάσης: 30g/L.
  Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 23g/L.

Συνδετικά αστάρια Α/η (Υ).
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DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
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 πληρο-
φορίες 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 καταλληλό-
τητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη 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 ανάγκη. 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.

Putty

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη 
από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές και λοιπά 
υπολείμματα. 
Σε νέες ή/και απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με 
KRAFT ECO DUR AQUA αραιωμένο με 80% με νερό. 
Δεν χρειάζεται αραίωση.
Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση και κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.  
Εφαρμόστε το υλικό με σπατουλαδόρο, στοκαδόρο ή 
ατσαλίνα για να γεμίσετε ρωγμές και βαθουλώματα μέχρι 
1cm. Για μεγαλύτερες ρωγμές χρησιμοποιήστε κατάλληλο 
σφραγιστικό της KRAFT.
Μπορεί να τριφτεί μετά από το πλήρες στέγνωμα με 
κατάλληλο γυαλόχαρτο. 
Επαναβάφεται μετά το πλήρες στέγνωμά του με 
οποιαδήποτε υδατοδιαλυτά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα 
η βερνικοχρώματα της KRAFT μετά από κατάλληλη 
προετοιμασία.
Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία και τα 
υπολείμματα του προϊόντος με νερό και σαπούνι ή 
απορρυπαντικό.
Διατηρείτε τα δοχεία καλά κλεισμένα όταν δεν 
χρησιμοποιούνται.
Aποθηκεύστε πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος 
μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό. 
Αποφύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 
5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία 
μεγαλύτερη από 65%. 
Ο χρόνος επιφανειακού στεγνώματος είναι 3 με 4 ώρες 
στους 25ºC και 50% σχετική υγρασία.
Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές /κρύες 
συνθήκες
Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης κατάλληλη συσκευή 
αναπνευστικής προστασίας με τη χρήση κατά το τρίψιμο. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες τoυ 0.5Κg, 1Κg, 4Κg και 15Κg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του 
προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210 7793777


