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CS 099 Εσωτερικής/ Εξωτερικής Χρήσης 

 
Έτοιμο προς χρήση υδατοαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό διαφανές υγρό εμποτισμού, χωρίς διαλύτες με 

βάση ρητίνες σιλικόνης και σιλοξανίων και ενισχυμένο με φθόριο. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, δεν 
δημιουργεί φιλμ. Μετά την εφαρμογή δεν αλλάζει την φυσική εμφάνιση ή το χρώμα των επιφανειών. 
Προσφέρει πλήρη αδιαβροχοποίηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες χωρίς να κλείνει τους πόρους.  
Η διαπνοή των επιφανειών μένει ανεπηρέαστη.  
Απαλλάσσει τις επιφάνειες από εξανθήματα αλάτων, επιδράσεις παγετού και βρωμιάς λόγω της μη 

απορρόφησης του νερού της βροχής και των ρύπων. Δεν επιτρέπει τη δημιουργία μούχλας. 
Εφαρμόζεται σε φυσικούς λίθους, σοβά, τούβλα, εμφανή μπετόν, κεραμίδια, ντουζιέρες από 
τσιμέντο,,πορώδη μάρμαρα, και μωσαϊκά. Μην το χρησιμοποιείτε σε μη πορώδη υλικά.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος    
 
 Πλήρη αδιαβροχοποίηση προσόψεων & δαπέδων ακόμη και με υψηλή αλκαλικότητα. 
 Δεν δημιουργεί φιλμ, δεν αλλάζει την όψη της επιφάνειας. 

 Δεν κλείνει τους πόρους, η διαπνοή της επιφάνειας μένει ανεπηρέαστη  
 Μειώνει τον κίνδυνο ενανθράκωσης, διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές. 
 Δεν επιτρέπει τη δημιουργία μούχλας. 

Αποχρώσεις :  Γαλακτώδες, διάφανο όταν στεγνώσει. 
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. 
Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ 
           

           

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά     

Αντοχή στις καιρικές συνθήκες Αντοχή στο νερό  

Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες Άριστη αντοχή στην βροχή και στην υγρασία 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/θ  τύπος Υ: ( ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού ) και 
περιέχει 0g/L ΠΟΕ.Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 140g/L (2010) 
 

Απόδοση Στερεά κατ’ όγκο Πάχος Υγρού Φίλμ Πάχος Στεγνού Φίλμ 

5-7m²/L αναλόγως της 
απορροφητικότητας της επιφάνειας 

     4,50% Ελάχιστο Ελάχιστο 

Στέγνωμα στους 20°C Ελαστικότητα Αραίωση Εφαρμογή με 

Σε 1 ώρα στην αφή 
 

Δεν ισχύει Δεν χρειάζεται αραίωση. Έτοιμο προς χρήση. 
 

Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. 
 

Προετοιμασία επιφάνειας και εφαρμογή 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές (ή ελαφρώς υγρές), χωρίς σκόνη, κερί, λίπος και άλατα. Την ώρα της εφαρμογής η επιφάνεια να μην είναι 
εκτεθειμένη στον ήλιο. Προστατεύουμε παρακείμενες, επιφάνειες και φυτά. Αναδεύεται το υλικό πριν τη χρήση και περνάμε το υλικό με ψεκασμό, ρολλό ή 
πινέλο. Αν χρησιμοποιηθεί ψεκασμός η εφαρμογή γίνεται σε κοντινή απόσταση ώσπου να τρέξει το πρώτο δάκρυ. Σε οριζόντιες επιφάνειες (μεγάλες 
επιφάνειες) η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με λάστιχο τζαμιών (λασπιέρα). Αφήνουμε το υλικό για  2-3 λεπτά και στη συνέχεια αφαιρούμε το πλεονάζον 
υλικό με τη λασπιέρα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειασθεί δεύτερη στρώση αυτή γίνεται όταν ή πρώτη είναι ακόμη υγρή. Επαναβαφή είναι δυνατή μετά την παρέλευση 6 μηνών.  

Καθαρισμός εργαλείων : Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους με καθαρό νερό και σαπούνι.  

 
Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος 
 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα.•Μακριά από παιδιά•Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το 
δέρμα ή με τα ρούχα•Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.•Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή 

ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό.•Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη & 
μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1)•Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία•Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.  
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

Συσκευασία και Αποθήκευση 

Μεγέθη :  1 litr, 5 litr, 10 litr           Σημείο Ανάφλεξης:     Δεν αναφλέγεται 

 

Αποθήκευση:  Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών 

 Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5 


