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fix SMALTOPLAST dur 
 
 

 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
 

Ακρυλικό γαλάκτωμα ενισχυτικό παρετίνας, τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων για την αύξηση των μηχανικών αντοχών τους. Λόγω της σύνθεσής 
του  αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα, ενώ παράλληλα ισχυροποιεί και στεγανώνει 
τις επιφάνειες κονιαμάτων.  
Κατάλληλο για αστάρωμα παλαιού μπετόν που πρόκειται να επιχριστεί με νέο 
τσιμεντοκονίαμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη συγκόλληση. 
           
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Εμφάνιση : Γαλακτόχρωμο..

 
Ειδικό βάρος   : 1,01 – 1,03 kg/lt.

 
Αραίωση : Ακρυλικό γαλάκτωμα FIX SMALTOPLAST dur:  

1 κιλό + 6 κιλά νερό έως 2 κιλά +5 κιλά νερό                                  
σε 20 κιλά σκόνης. 
Άλλα κονιάματα          : 1:3 με νερό. 
Ως αστάρι                    : 50-100%  με νερό. 
 

Κατηγορία VOC : «Συνδετικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη 
περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 3gr/lt. Πληροί τις 
απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: 
οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. 
 

Κατανάλωση  

 

:  Εξαρτάται από την κοκκομετρία και την απορροφητικότητα του 
κονιάματος. Σε μεγάλη αναλογία ανάμιξης το ενισχυμένο κονίαμα 
δεν γυαλοχαρτάρεται–τρίβεται εύκολα.  
 

Στέγνωμα : Το γαλάκτωμα είναι στεγνό στην αφή σε 3 - 4 ώρες.  
Επικαλύπτεται σε 4 - 6 ώρες. Η επίστρωση νέου τσιμεντοκονιάματος 
σε παλαιό, πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι ακόμη νωπό. Οι χρόνοι 
αυτοί επιμηκύνονται  κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες. 

ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΚΚΡΡΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΑΑΛΛΑΑΚΚΤΤΩΩΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΝΝΙΙΑΑΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    



ΠΡΟΪΟΝ: DUR SMALTΟPLAST FIX                                                                     VECHRO S.A Tηλ:210 4816101-3    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Ε-8051                                                                 Έκδοση την 22.02.2001  
Σελίδα 2 από 2                                                                                                Τροποποιήθηκε την 29.08.2011 
 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  1 και 5 κιλά. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ       
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες  από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, 
υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ       
Αναμιγνύουμε με νερό μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του κονιάματος. Επιστρώνουμε κατά 
το δυνατό ομοιόμορφα.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπουνάδα. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία  του χώρου 8–30οC  και σχετική  υγρασία χαμηλότερη από 80 %.  Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε  καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την 
παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Mακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Το προϊόν fix SMALTΟPLAST dur δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  
 


