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SMALTOX water stop 

                    

 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
Υδατοδιαλυτό ςτεγανωτικό αςτάρι χαμθλισ οςμισ και ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε VOC. Κατάλλθλο 
για το αςτάρωμα επιφανειών τοιχοποιίασ που βρίςκονται εςωτερικά είτε εξωτερικά, πάνω ι κάτω 
από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και απαιτείται λφςθ ςε κζματα διαρροών νεροφ, εμφάνιςθσ 
υγραςίασ και αλάτων. Ιδανικό για φρεςκαρίςματα όπου δεν είναι επικυμθτι  θ επανεμφάνιςθ 
λεκζδων υγραςίασ,  αλάτων και άλλων ςυναφών προβλθμάτων. Κατάλλθλο και ςε χώρουσ που 
δθμιουργοφνται αρνθτικζσ πιζςεισ. Έχει εξαιρετικι πρόςφυςθ, αντοχι ςτα αλκάλια και καλι 
καλυπτικότθτα. Στεγνώνει και επαναβάφεται γριγορα με υδατοδιαλυτά πλαςτικά και ακρυλικά 
χρώματα. 
 
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
Στιλπνότητα : Ματ  

Ειδικό βάροσ : 1,38 -1,42 g/l 

Απόδοςη  : 11-13 m2/lt ανά ςτρώςθ ανάλογα με τθν επιφάνεια. 

Αραίωςη   : 8-15% ςε όγκο με νερό  

Κατηγορία VOC  : «Σφραγιςτικά αςτάρια». Τφποσ Υ.Οριακι τιμι VOC=30gr/lt. Μζγιςτθ 

περιεκτικότθτα VOC προϊόντοσ ζτοιμου προσ χριςθ=5gr/lt.  

Στζγνωμα  : Στεγνό ςτθν αφι ςε ½-1 ώρα.  

Επαναβαφή  : Επαναβάφεται ςε 3-4 ώρεσ. Οι χρόνοι αυτοί επιμθκφνονται κάτω από κρφεσ 

και υγρζσ ςυνκικεσ. 

Αποχρώςεισ   : Ανοικτό γκρι. 

                               

ΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΑΑΡΡΙΙ  ΝΝΕΕΡΡΟΟΥΥ  

 



ΠΡΟΪΟΝ: SMALTOX water stop                                                                            VECHRO S.A Tηλ:210 4816101-3                                                                                      
ΔΕΛΣΙΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ E-8051                                                                           Έκδοζη ηην 29.03.2016 
ελίδα 2 από 2                                                                                                             

ΤΚΕΤΑΙΑ :  0.75lt, 2.lt 
                        
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗ :  Πινζλο, ρολό  και πιςτόλι  AIRLESS. 
 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
Κακαρίςτε καλά τισ επιφάνειεσ από λάδια, ςακρά κομμάτια, ςκόνεσ και υπόλοιπα μοφχλασ-μυκιτων. 
Εάν θ επιφάνεια ζχει ζντονο πρόβλθμα από εμφάνιςθ υγραςίασ ι/και διαρροι νεροφ κα πρζπει να 
αναηθτθκοφν και άλλεσ επιςκευαςτικζσ λφςεισ, πριν το αςτάρωμα με το Smaltox Water Stop. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ   
Αναδεφουμε καλά πριν τθν χριςθ αφοφ αραιώςουμε το χρώμα με νερό. Εφαρμόηουμε 2 ςτρώςεισ 
Smaltox Water Stop ομοιόμορφα ςτθν επιφάνεια. Το προϊόν δεν χρωματίηεται! 
 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά τθν διάρκεια τθσ βαφισ διατθρείτε τα εργαλεία «υγρά» μζςα ςτο δοχείο ι ςτθ ςκάφθ.  
Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίςω ςτο κουτί και κακαρίςτε τα αμζςωσ με ηεςτό νερό.  
 
ΤΝΘΗΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Θερμοκραςία 8-300C και ςχετικι υγραςία χαμθλότερθ από 80%. Αντίξοεσ ςυνκικεσ κατά και μετά τθν 
εφαρμογι μποροφν να αλλοιώςουν τισ τελικζσ ιδιότθτεσ του προϊόντοσ. Νζεσ επιφάνειεσ πρζπει να 
ςτεγνώςουν  για 3-4 εβδομάδεσ πριν αςταρωκοφν.   
 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
Μετά τθν εφαρμογι κλείςτε  καλά το δοχείο ώςτε να διατθρθκεί ςε καλι κατάςταςθ για μελλοντικι 
χριςθ. Αποκθκεφςτε ςε περιβάλλον δροςερό. Προςτατεφςτε το υλικό από τθν παγωνιά και τθν 
ζκκεςθ ςτον ιλιο. 
 
ΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 Mακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
Το προϊόν δεν χρειάηεται κάποια επιςιμανςθ επικινδυνότθτασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
Νομοκεςία.  
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για την επιςιμανςθ επικινδυνότθτασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Ευρωπαϊκι και Εκνικι Νομοκεςία, ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ (SDS) του 
προϊόντοσ. 
 
 


