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SOVALUX FINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακρυλικός ελαστικός υδαταπωθητικός
υδαταπωθητικό σοβάς σε πάστα έτοιµος προς χρήση.
χρήση Χρησιµοποιείται
ως σοβάς τελικής στρώσης και είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα δοµικά υλικά όπως σκυρόδεµα ,σοβάς
σοβάς , τσιµεντοσανίδα ,
γυψοσανίδα κτλ.
Είναι ιδανικός ως τελική στρώση σε εξωτερικές θερµοµονώσεις .Η ελαστικότητα
ελαστικότη του
αποτρέπει τις ρηγµατώσεις.

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση
Θερµική αγωγιµότητα
Οσµή
Τιµή pH
Μεταβολή φυσικής κατάστασης
Σηµείο βρασµού
Σηµείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)
Θερµοκρασία αυτό-ανάφλεξης
Όρια έκρηξης
Πίεση ατµών (20ºC)
Πυκνότητα (20ºC)
∆ιαλυτότητα στο νερό
Ιξώδες (25ºC)
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
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Πάστα
λ=0,7w(m-k)
Χαρακτηριστική
8.5 – 9
100ºC
δεν καίγεται
δεν ισχύει
δεν ισχύει
23 mbar (όπως το νερό)
3
1,75 – 1,77 gr/cm
∆ιαλυτό
60.000 – 65.000 mPas
Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την
Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 140gr/lt
140
(2010). (Κατηγορία Α:
“θ”, Τύπος:Υ, Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού)
Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο <140gr/lt.

Οδηγίες χρήσεως
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγµένο από ξένα σώµατα και ουσίες. Ακολουθεί
µια στρώση µε το ειδικό αστάρι SOVADUR ή µε αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR (αδιάβροχα
υποστρώµατα µε µεγάλη διεισδυτικότητα και ισχυρή πρόσφυση). Μετά το στέγνωµα του ασταριού και πριν από
τη χρήση αναδεύουµε καλά το υλικό και το εφαρµόζουµε µε ανοξείδωτη, λεία, µεταλλική σπάτουλα ή µε τη
χρήση µηχανής εκτόξευσης. Όσο η στρώση του SOVALUX είναι νωπή (περίπου
περίπου µετά από 15-20 λεπτά), γίνεται
το φινίρισµα της επιφάνειας ‘πατητά
πατητά’ ή ‘τριφτά’ µε πλαστική σπάτουλα.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2

2

Από 1,5kg/m έως 2,8kg/m ανάλογα µε την
κοκκοµετρία ,το επιθυµητό διακοσµητικό
αποτέλεσµα και την χρήση.

ΠΡΟΪΟΝ

Κοκκομετρία

SOVALUX FINE
SOVALUX FINE
SOVALUX FINE

1 mm
1,5 mm
2,0 mm

Πάχος
στρώσης
1 mm
1,5 mm
2 mm

Κατανάλωση
2

1,5-1,8 kg/m
2
2-2,3 kg/m
2
2,5-2,8 kg/m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
∆οχεία των 18 kg και των 25 kg.
Αποχρώσεις : Λευκό και απεριόριστες αποχρώσεις από το σύστηµα χρωµατισµού Tetralux.
Tetralux
Αποθήκευση σε χώρο προφυλαγµένο από παγετό και έντονη ηλιακή ακτινοβολία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0

0

Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10 C και άνω των 38 C
Οι Α΄ ύλες που χρησιµοποιούνται (φυσικά πετρώµατα)στο σοβά µπορεί να δηµιουργήσουν µικρές διαφορές
στο χρωµατισµό . για τον λόγο αυτό πρέπει να επιδιώκεται ο χρωµατισµός από της ίδιες παρτίδες παραγωγής.
Οδηγίες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος
Μακριά από τα παιδιά ● Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια ● Σε περίπτωση επαφής µε τα
µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό, ζητήσετε ιατρική συµβουλή ● Μετά την επαφή µε το δέρµα πλυθείτε
αµέσως µε σαπούνι και νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρµατος ● Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως
ιατρική συµ-βουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ● Να µην χρησιµοποιούνται τα άδεια δοχεία για
αποθήκευση τροφίµων ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε υδάτινους τόπους ● Μη χρησιµοποιείτε
διαλυτικά ● ∆ιαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
νοµοθεσία
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