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ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΑΡΜΟΣΟΚΟ ΠΛΑΚΗΓΗΩΝ
(0-5mm)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ ΗΓΗΟΣΖΣΔ
Πξντόλ, βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ζηαζεξήο πνηόηεηαο κε βάζε ην ιεπθό ηζηκέλην,
αδξαλή επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο θαη πνηόηεηαο, ξεηίλεο θαη άιια βειηησηηθά πιηθά
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ άξηζηε πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο.
Καηάιιειν γηα αξκνύο πιαθηδίσλ κεηά ηελ επηθόιιεζε ηνπο κε έηνηκεο ηζηκεληνεηδνύο
βάζεο θόιεο, νπνηαδήπνηε ηύπνπ, γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε.
ΥΡΖΔΗ
Γηα αξκνιόγεζε πιαθηδίσλ θάζε ηύπνπ θαη γηα αξκνύο από 0-5mm, γηα εζσηεξηθή αιιά
θαη εμσηεξηθή ρξήζε, γηα δάπεδα ή θαη ηνίρνπο.
Πιενλεθηήκαηα:
Οκνηνγελέο πιηθό βηνκεραληθή παξαγσγήο, πςειήο θαη ζηαζεξήο πνηόηεηαο
Απιώλεηαη πνιύ εύθνια θαη εμαζθαιίδεη άξηζηα απνηειέζκαηα
Φαξαθηεξίδεηαη από πςειέο αληνρέο, πςειή απνμεζηηθόηεηα θαη κεδακηλή
ζπξξίθλσζε
Αληέρεη ζηελ πγξαζία, ηνπο δηαιύηεο-αιθαιηθό πεξηβάιινλ
Δελ ξεγκαηώλεη, θαζαξίδεηαη πνιύ εύθνια ρσξίο λα αιινηώλεηαη ην ρξώκα ηνπ
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Τν πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο (5 kg) αλακηγλύεηαη κε ειεθηξηθό κίμεξ ζε ρακειέο
ζηξνθέο κε ~1,4 lt λεξό έσο όηνπ δεκηνπξγεζεί έλα νκνηνγελέο, ρσξνύο ζβόινπο
κείγκα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην έηνηκν κείγκα παξακείλεη πεξηζζόηεξν από 10-15
ιεπηά (αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) ζην δνρείν, ρσξίο ελδηάκεζα
λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα αλακεηρζεί μαλά πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ο ρώξνο κεηαμύ ησλ αξκώλ θαζαξίδεηαη πξνζεθηηθά θαη απνκαθξύλνληαη ηα όπνηα
ππνιείκκαηα θαη ζθόλεο κεηαμύ ησλ αξκώλ θαζώο θαη από ηελ επηθάλεηα ησλ
επηζηξσκέλσλ πιαθηδίσλ. Δηαβξέρεηαη θαηόπηλ ειαθξά ε επηθάλεηα ησλ αξκώλ θαη
απιώλεηαη ην έηνηκν κείγκα ηνπ αξκόζηνθνπ κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο ζπάηνπιαο. Η
ξεπζηόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ έηνηκε κάδα ηνπ αξκόζηνθνπ ζπκβάιεη ζηελ άκεζε
δηείζδπζε θαη απνηειεζκαηηθή πιήξσζε ησλ αξκώλ. Τα ππνιείκκαηα ηεο κάδαο ηνπ
αξκόζηνθνπ πνπ παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαθηδίσλ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζηα επόκελα 15 ιεπηά από ηελ πιήξσζε ησλ αξκώλ, αλάινγα κε ηελ
απνξξνθεηηθόηεηα ησλ πιαθηδίσλ θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν ηειηθό
θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ αξκόζηνθνπ γίλεηαη όηαλ ”ηξαβήμεη” πιένλ ε επηθάλεηά
ηνπ θαη αξρίζεη λα ζθιεξαίλεη. Η αξκνινγεκέλε επηθάλεηα ζα πξέπεη λα πξνθπιάζζεηαη ηηο επόκελεο δώδεθα ώξεο από ηηο απόηνκεο θαηξηθέο ελαιιαγέο, ηηο ζθόλεο, ηνλ
αέξα θαη ηηο ππεξβνιηθέο ζεξκνθξαζίεο.
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Δελ ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ ζε ζπλζήθεο παγεηνύ ή θαύζσλα
(ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ +5 νC ή κεγαιύηεξεο ησλ +35νC.
Γεληθά ε αξκνιόγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά από έλα εηθνζηηεηξάσξν από ηελ
επηθόιιεζε ησλ πιαθηδίσλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ ηνπ
ζπγθνιιεηηθνύ πιηθνύ .
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
Πεξίπνπ 0,5-0,7 kg/m2, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ αξκώλ θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ
πιαθηδίσλ.
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Καηαηάζζεηαη σο αξκόζηνθνο ηύπνπ CG2 κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο
ηνπ Επξσπατθνύ πξνηύπνπ ΕN 13888
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 5 kg, ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβώηην (4 ηεκ.x 5 kg).
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

Δηαηεξείηαη ζε πξνζηαηεπκέλν από ηνλ παγεηό θαη ηελ πγξαζία ρώξν (ζε θιεηζηή
ζπζθεπαζία) ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο.
TEXNIKΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Πεξηγξαθή

Τζηκεληνεηδήο θνλία
ιεπθή ή έγρξσκε
(ζε 22 δηαθνξεηηθέο
απνρξώζεηο)

Αληνρή ζηελ ζιίςε
(θαλνληθέο ζπλζήθεο)

≥10,50 N/mm

Κνθθνκεηξία

<0,100mm

Αληνρή ζηελ θάκςε
(θαλνληθέο ζπλζήθεο)

≥ 5,65 N/mm

Αληνρή ζε απόηξηςε

759 mm

Σπξξίθλσζε

≤0,390mm/m

Φαηλόκελν εηδηθό
βάξνο μεξνύ
θνληάκαηνο

Αληνρή ζηα
αιθάιηα
Αληνρή ζηνπο
θνηλνύο δηαιύηεο

~1,200±10 kg/lt

Άξηζηε
Πνιύ θαιή

Υδαηναπνξξνθεηηθόηεηα

Μεηά από
30min.
Μεηά από
210min.
Μεηά από
240min
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≤0,57
≤1,09
≤1,67g

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Γηα επηπξόζζεηε βειηίσζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αξκόζηνθνπ,
ζπκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξντόλ Easymix Latex.
Τν πξντόλ πεξηέρεη ηζηκέλην. Αλακηγλπόκελν κε ην λεξό αληηδξά αιθαιηθά θαη
ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό, σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα
πξνζηαζίαο θαη πξνθύιαμεο πνπ αθνξνύλ ηα πξντόληα ηζηκέληνπ.
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