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ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - STANDARD LINE Στεγανοποιητικό υλικό ενός συστα-
τικού με βάση την ακρυλική ρητίνη.

Ιδιότητες
Κατάλληλο για συναρμογές υλικών με 
απορροφητική (πορώδη) επιφάνεια σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως 
ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κάσες 
κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλου ή PVC, 
ταβάνια, τοίχους, ρωγμές, κ.λπ. Κατάλληλο 
για γέμισμα αρμών που απαιτούν ελαστικό-
τητα, χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή 
πλάτους. Ακατάλληλο για σφράγιση αρμών 
και συναρμογών μόνιμα εμβαπτισμένων στο 
νερό, όπως δεξαμενές, κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν 
πρέπει να είναι κάτω των 10ºC και άνω των 
35ºC κατά την εφαρμογή. Να αποφεύγονται 
ημέρες με πιθανότητα βροχής, καθώς κατά 
την πρώτη ώρα μετά την τοποθέτησή του, 
το υλικό δεν πρέπει να εκτεθεί στη βροχή 
και στο νερό. Συνιστάται το υπόστρωμα να 
είναι απαλλαγμένο από ρύπους, σκόνες, 
λάδια, κ.λπ. Συνιστάται καθαρισμός με συρ-
ματόβουρτσα και στη συνέχεια φύσημα με 
αέρα, αν είναι διαθέσιμος. Για την αποφυγή 
λερώματος στα χείλη των αρμών τοποθετήστε 
κατά μήκος τους αυτοκόλλητη χαρτοταινία 
(κωδ. αρ. 0992 00 ...), η οποία αφαιρείται 
αμέσως μετά τη σφράγιση (πριν σκληρυνθεί 
το υλικό). Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ειδι-
κό πιστόλι και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, 
έτσι ώστε να σχηματισθεί άνοιγμα ανάλογο 
με το πλάτος του σημείου εφαρμογής. Στη 
συνέχεια τοποθετούμε το υλικό στον αρμό. 
Αν η επιφάνεια του υλικού χρειάζεται στρώ-
σιμο, αυτό το κάνουμε με σπάτουλα αμέσως 
μετά την τοποθέτηση, γιατί έπειτα από περί-
που 10 λεπτά αρχίζει ο σχηματισμός επιφα-
νειακής μεμβράνης. Αμέσως μετά αφαιρούμε 
τη χαρτοταινία. Πρέπει να τηρείται η ορθή 
διαστασιολόγηση του αρμού, ο οποίος 
πρέπει να έχει βάθος ίσο με το μισό του πλά-
τους του.

Πρόσθετα προϊόντα

Κωδ. αρ. 0891 601 001
Ακροφύσιο πιστολιού  
για στεγανοποιητικά σακούλας  

Οι οδηγίες αυτές, αποτελούν μόνο σύσταση που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Συνιστάται προκαταρτική δοκιμή πριν τη χρήση. Προορίζεται 
μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

Συσκευασία Χρώμα Περιεχ. Ακροφύσια Κωδ. αρ. Τεμ./Συσκ.
Φύσιγγα

Λευκό
280 ml - 0892 166 000 25/1

Σακούλα 600 ml 5 0892 166 600* 15/1

Τεχνικά στοιχεία
Βάση πρώτης ύλης Ακρυλική ρητίνη
Μέγιστη λήψη διαρκών κινήσεων 8% του πλάτους του αρμού
Χρόνος δημιουργίας φλοιού 10 έως15 λεπτά
Ταχύτητα σκλήρυνσης Περ. 2mm/ημέρα (+23ºC και 50% σχετική υγρασία αέρα)
Θερμοκρασιακή αντοχή -20ºC έως +75ºC
Θερμοκρασία επεξεργασίας +10ºC έως  +35ºC
Δυνατότητα βαφής Ναι, απαιτείται δοκιμή πριν από τη χρήση
Συμβατότητα χρώματος Ναι, απαιτείται δοκιμή πριν από τη χρήση
Μυκητοκτόνα δράση Όχι
Σκληρότητα Shore A 30 ±3
Πυκνότητα 1,7g/cm3 
Δυνατότητα αποθήκευσης 12 μήνες σε μέρος δροσερό και στεγνό

*Στη συσκευασία σακούλας περιέχονται και ακροφύσια με κωδ. αρ. 0891 601 001


