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ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΑΣΑΡΙ 

 

 
  
    

   
 

    
    

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

  

Σν πξντόλ GLX 290 είλαη έλα αζηάξη αθξπιηθήο βάζεο, 

ελόο ζπζηαηηθνύ. 

• Αξαηώλεηαη κόλν κε λεξό 

• Εκπνηίδεη ηηο ηζηκεληνεπηθάλεηεο, ηνπο ζνβάδεο θαη ηηο  

απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο ζε βάζνο, δεκηνπξγώληαο 

κηα άξηζηε γέθπξα πξόζθπζεο γηα ηα επόκελα πιηθά 

• Είλαη ηδαληθό, θαη απαξαίηεην, γηα ην αζηάξσκα 

 

 

 

 

  εκθαλνύο κπεηόλ, ην νπνίν πξόθεηηαη λα ζνβαηηζηεί 

• Εκπνηίδεη θαη ζηαζεξνπνηεί ηηο ηζηκεληνθνλίεο 

• Πξνζηαηεύεη ηηο επηθάλεηεο από ην ιέθηαζκα θαη 

  εκπνδίδεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ λεξνύ από απηέο 

• Είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηηο αιθαιηθέο επηθάλεηεο 

 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

  

Σν αζηάξη GLX 290 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνεπάιεηςε: 

 Επηθαλεηώλ γηα βάςηκν, κε πιαζηηθό ηζηκεληόρξσκα ή  

άιια αθξπιηθά ρξώκαηα. 

 Απνξξνθεηηθώλ επηθαλεηώλ, όπσο πνξνκπεηόλ, γηα 

ζνβάηηζκα. 

 Σζηκεληέλησλ επηθαλεηώλ γηα ζνβάηηζκα. 

   

 

 Δαπέδσλ (ηζηκέληνπ) γηα εθαξκνγή απηνεπηπεδσηηθώλ  

πιηθώλ. 

 Σζηκεληέλησλ ζηνηρείσλ θαη επηθαλεηώλ πξηλ ηελ  

εθαξκνγή επηζθεπαζηηθώλ πιηθώλ. 

 Επάιεηςε θεξακηθώλ ζηνηρείσλ. 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ-ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

  

• Έιεγρνο ηεο απνξξνθεηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζε 

  ηδηαίηεξα απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα πξηλ   

  ζνβάηηζκα(π.ρ. πνξνκπεηόλ - YTONG). 

• Επηηξέπεη ηε δηαπλνή ηνπ ηνίρνπ ελώ εκπνδίδεη ηελ   

   είζνδν ηνπ λεξνύ ηεο βξνρήο 

  

• Δελ πεξηέρεη νξγαληθνύο δηαιύηεο 

• Αληίζηαζε ζηε γήξαλζε 

• Αληίζηαζε ζηα έιαηα θαη ηνπο δηαιύηεο 

• Ιζρπξή πξόζθπζε ζην ππόζηξσκα 

 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

  

To ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη θαζαξό, ζηαζεξό θαη 

απαιιαγκέλν από ιάδηα θαη άιινπο ξύπνπο. Αθαηξνύκε 

κε έλα εξγαιείν ιάζπεο, θόιιεο θαη νπνηαδήπνηε 

ππνιείκκαηα από πξνεγνύκελεο εξγαζίεο. Επηπιένλ 

 

  

θαζαξίδνπκε θη αλ είλαη απαξαίηεην πιέλνπκε ηνλ ηνίρν. 

Απνθξίλνπκε πεξηζζεύκαηα λεξνύ θη αθήλνπκε λα 

ζηεγλώζεη ν ηνίρνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

Σν πξντόλ αξαηώλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππόβαζξνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

 GLX 290 πξνο λεξό = 1 : 4 γηα εθαξκνγή ζε 

επηθάλεηεο πνξνκπεηόλ ή ηζηκεληνζνβάδσλ. 

  GLX 290 πξνο λεξό = 1 : 3 γηα εθαξκνγή ζε 

ηζηκεληνθνλίεο. 

Η εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ γίλεηαη κε ξνιό, πηλέιν, 

βνύξηζα, ε εθηνμεπηήξα ζπξέη. 

ε θαζαξό δνρείν πξνζζέηνπκε ηελ απαξαίηεηα 

πνζόηεηα λεξνύ θαη ην πεξηερόκελν ελόο δνρείνπ 

αζηαξηνύ (4 θηιώλ), θαη ην αλαθαηεύνπκε αξγά κε έλα 

θαζαξό μύιν, ρσξίο λα αθξίδεη. Η εθαξκνγή ηνπ 

πιηθνύ ζηηο απνξξνθεηηθέο ή ζηηο πνιύ ηξαρηέο 

επηθάλεηεο γίλεηαη κε ςεθαζηήξα. 

 

  

Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδνπκε δηείζδπζε ηνπ πιηθνύ 

παληνύ, ηαρύηεηα ζηελ εθαξκνγή θαη νηθνλνκία ζηελ 

θαηαλάισζε. 

Η εθαξκνγή κπνξεί λα γίλεη θαη κε θπιηλδξηθό ξνιό. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζέρνπκε ώζηε λα κελ 

ηξέρεη ην πιηθό θαη λα κελ ζρεκαηίδεηαη ρνληξό θηικ. 

Πξέπεη λα θξνληίδνπκε ώζηε ην πιηθό λα απνξξνθάηαη θαη 

όρη απιώο λα επηθάζεηαη ζρεκαηίδνληαο επηδεξκίδα πάλσ 

ζηηο επηθάλεηεο. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ ηα ηπρόλ 

πεξηζζεύκαηα (ιηκλνύιεο). 

Η επηθάλεηα ζα είλαη έηνηκε γηα βάςηκν ή ζνβάηηζκα 2 

έσο 6 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ, εμαξηώκελα 

βέβαηα θαη από ην είδνο ηεο. 

 

  

Γπ α μ μ ή Τε x ν ι  κ ή ρ  Υ π ο ζ η  ή π ι  ξ η ρ  800 100 14 14 support@thrakon.gr •  www.thrakon.gr  
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 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ    

  

Φωπίρ  απαίωζη: 

60-90 g/m
2
 αλά ζηξώζε 

 

Με  απαίωζη: 

 Για ζσεηικά ομαλά ηζιμενηοειδή ςποζηπώμαηα 

(π.σ. ηζιμενηοκονίερ, ζοβάδερ, κλπ): 

αστάρι : νερό = 1:4  –  300-350 g/m
2
 αλά ζηξώζε  

αστάρι : νερό = 1:3  –  350-400 g/m
2
 αλά ζηξώζε  

 Για αποπποθηηικέρ επιθάνειερ ηύπος 

ποπομπεηόν: 

αστάρι : νερό = 1:4  –  400-450 g/m
2
 αλά ζηξώζε  

 

 

 

  

 

Οη παξαπάλσ θαηαλαιώζεηο είλαη ελδεηθηηθέο  θαη εμαξηώληαη 

από ην είδνο ηνπ ππνζηξώκαηνο (απνξξνθεηηθόηεηα, 

νκαιόηεηα, θιπ) θαη ην είδνο ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ   

  
Σν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 1 θαη 4 

θηιώλ θαη δηαηεξείηαη γηα έλα ρξόλν ζθξαγηζκέλν ζε 

  

θιεηζηνύο θαη αεξηδόκελνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη 

ζε ζεξκνθξαζίεο +5
o
C έσο +30

ν
C. 

 
 ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ  

  

Σα εξγαιεία πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ 

ρξήζε κε λεξό, αθνύ ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ απμάλεη 

 

  

ζεκαληηθά ηελ πξόζθπζε, αθόκε θαη πάλσ ζε κεηαιιηθέο 

επηθάλεηεο. 

 ΔΕΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ   

  

 • Η απνζήθεπζε ηνπ πξντόληνο ζε ζπλζήθεο παγεηνύ ή 

θαύζσλα 

• Η εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο θαηά ηε δηάξθεηα βξνρήο 

• Η εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο έμσ από ην ζπληζηάκελν 

  

   ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 

• ε επηθάλεηεο πνπ πξόθεηηαη λα βαθηνύλ κε 

ειαηνρξώκαηα 

• ε επηθάλεηεο πνπ θζείξνληαη από ην λεξό 

 

 ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ   

  

Πξνζηαηέςηε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. ε πεξίπησζε επαθήο 

μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 

κάηηα αλαδεηήζηε άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή. Δηαβάζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη ζην Σερληθό Φπιιάδην ηνπ  

 

 

 

 

  

πξντόληνο πξηλ από ηε ρξήζε. Φνξέζηε θαηάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη γάληηα. Σν Δειηίν Αζθαιείαο ηνπ 

πξντόληνο είλαη δηαζέζηκν κεηά από αίηεζε ζηνπο 

επαγγεικαηίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη  νη νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ εθαξκνγή θαη  ζηελ ηειηθή ρξήζε ηωλ  πξνϊόληωλ ηεο Thrakon βαζίδνληαη 

ζηε κέρξη ηνπ παξόληνο ηερλνγλωζία θαη εκπεηξία ηεο Εηαηξείαο γηα ηα πξνϊόληα θαη παξέρνληαη κε θαιή πίζηε εθόζνλ απηά απνζεθ εύνληαη ,  ρξεζηκνπνηνύληαη θαη  

εθαξκόδνληαη ζύκθωλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Thrakon . Λόγω ηεο αδπλακίαο άκεζνπ ειέγρνπ από εκάο ηωλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ  ζην εξγνηάμην αιιά θαη  ηεο  

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνϊόληνο, ε Εηαηξεία δελ παξέρεη θακία εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ  ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό αιιά θαη δε  

θέξεη θακηά λνκηθή επζύλε ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηηο αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ, ζε  γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο 

παξερόκελεο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο. Οη  ρξήζηεο ηωλ πξνϊόληωλ ζπλίζηαηαη λα ειέγρνπλ κε κηα κηθξή δνθηκή ηελ  θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ γηα ηελ εθάζηνηε 

εθαξκνγή θαη ζθνπηκόηεηα ρξήζεο. Η Thrakon έρεη ην δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη η ηο ηδηόηεηεο ηωλ  πξνϊόληωλ ηεο ρωξίο πξνεγνύκελε ελεκέξωζε. Όιεο νη 

παξαγγειίεο γίλνληαη δεθηέο κόλν ύζηεξα από ηελ απνδνρή ηωλ παξαπάλω αιιά θαη ππό ηνπο εθάζηνηε όξνπο ηεο Εκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Εηαηξείαο. Η έθδνζε 

ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε .  
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 ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΣΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΣΙΜΗ ΣΙΜΗ 

 Μνξθή   Τγξό δηάιπκα 

 Υξώκα    Πξάζηλν 

 
Σύπνπ  

 

πκπνιπκεξέο 

κέζπιν αθξπιηθνύ 

όμηλνπ εζηέξα 

 pH (ζηνπο +20C)   8 

 Εηδηθό βάξνο (gr/cm
3
)  1.01-1.02 

 
Αξαίσζε (λεξν:πξντνλ) 

 

Αλάινγα κε ην 

ππόζηξσκα 

 Υξόλνο ζηεγλώκαηνο (h)  2-6 

 Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο (C)  +5 έσο +35 

 Καηαλάισζε (ρσξίο αξαίσζε) (g/m
2
)  60-90 

 Καηαλάισζε ( κε αξαίσζε) 
(g/m

2
)  Αλάινγα κε ηελ 

αξαίσζε 

 Αληίζηαζε ζηελ πγξαζία θαη ηνπο αηκνύο   Εμαηξεηηθή 

 Αληίζηαζε ζηελ γήξαλζε   Εμαηξεηηθή 

 Αληίζηαζε ζηα έιαηα θαη ηνπο δηαιύηεο   Εμαηξεηηθή 

 Πξόζθπζε κε ην ππόζηξσκα   Εμαηξεηηθή 

 Δηαπλνή ηνίρνπ   Ναη 

 Επιεθηηθόηεηα   Ορη 

 Οξγαληθνί δηαιύηεο   Ορη 

 
    

 
 
Σημείωζη: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +23

0
C, Σ.Υ. 50% και σωπίρ αεπιζμό. Υπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν 

ζηο επγοηάξιο όπωρ θεπμοκπαζία, ςγπαζία, αεπιζμόρ και αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ.. 

 

     

     
   

 

 

 

 

 

 

 

Γπ α μ μ ή Τε x ν ι  κ ή ρ  Υ π ο ζ η  ή π ι  ξ η ρ  800 100 14 14 support@thrakon.gr •  www.thrakon.gr  
  

 
 
 

 
 

 
 

   

 

http://www.thrakon.gr/

