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Έτοιμος προς χρήση λευκός λεπτόκοκκος στόκος φινιρίσματος 
μεγάλων επιφανειών σε μορφή πάστας, κατάλληλος για εφαρμογή 
σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν 
οπού απαιτείται τέλεια επιφάνεια φινιρίσματος (με έντονο φωτισμό, 
τεχνοτροπίες κλπ). Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα 
δημιουργώντας μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια, 
έτοιμη για βαφή με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες. Μπορεί να 
περαστεί ακόμη και σε πάρα πολύ λεπτή στρώση. 
Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 13963.

     •    Πολύ λείος
     •    Στρώνεται και τρίβεται εύκολα
 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 5 Kg 18 Kg

ΑΠΟΔΟΣΗ
1 Kg/m2   για κάθε στρώση 0,5 mm.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς 
σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόζεται με σπάτουλα ή πιστόλι airless σε μία ή δύο στρώσεις. 
Τρίβεται μετά από περίπου 3-4 ώρες με γυαλόχαρτο και αφού 
καθαριστεί, ασταρώνεται και στη συνέχεια βάφεται με πλαστικά 
χρώματα ή ριπολίνες της Vitex. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή 
σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή 2-3 ώρες. Η δεύτερη στρώση 
εφαρμόζεται μετά από 4-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και με τις καιρικές συνθήκες 
(σχετική υγρασία και θερμοκρασία). 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν 
χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες 200.000 ± 75.000 cP
(BROOKFIELD, 25οC) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό 
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5οC - 38οC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για 
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 


