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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λευκό επαλειφόµενο ελαστοµερές ακρυλικό χρώµα ενός 

συστατικού, αποτελούµενο από ακρυλικές διασπορές. Κατάλληλο 

για στεγανοποίηση και µόνωση ταρατσών, στηθαίων, στεγών από 

µπετόν, υδρορροές κτλ. Σχηµατίζει υδρόφοβη, ατµοπερατή, 

ελαστική µεµβράνη αδιαπέραστη ακόµη και από λιµνάζοντα νερά. 

∆ιατηρεί την ελαστικότητα του στις πολύ ακραίες καιρικές 

συνθήκες, µε αποτέλεσµα τη γεφύρωση µικρών ρωγµών στην 

επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του σπιτιού σας. 

Παρέχει αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία, λευκότητα και 

εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.  

 

   

     

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,28- 1,29 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20
o
C) 

Ιξώδες : 18.000 - 20.000 mPas (ASTM D2196-86 25
ο
C) 

pH : 8.5 - 9.2 (ASTM E70) 

Αραίωση : Χωρίς αραίωση 

Απόδοση : 4,5 - 5,2 m
2
/lt ανά στρώση 

Στέγνωµα : Στην αφή σε 2-4 ώρες και επαναβάφεται σε 12ώρες 

Αποχρώσεις : Λευκό,κεραµιδί 

Συσκευασία : 3lt, 9lt 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για 

εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώµατος). Το προϊόν περιέχει κατά 

µέγιστο 39gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, ρολό και πιστόλι 

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό από τα εργαλεία  µέσα 

στο δοχείο και καθαρίστε τα αµέσως µε ζεστό νερό και σαπουνάδα.  

Συνθήκες εφαρµογής : Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες κάτω των 10
ο
C και άνω των 
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35
ο
C 

Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραµένουν κλειστά σε θερµοκρασία από 5
 ο

C έως 40
 ο

C 

σε σκιερό µέρος. Κλείστε το δοχείο µετά από κάθε χρήση. 

  

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες.  

Άβαφες 

επιφάνειες 

1
ο
χέρι: Αστάρωµα µε αστάρι TETRADUR νερού ή διαλύτου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας, µετά από 12 

ώρες, επαναλαµβάνεται το αστάρωµα µε TETRADUR ή µε µονωτικό Panchrom 

Ταρατσών 752 αραιωµένο έως 100% µε νερό. 

2
ο
 χέρι: Μία στρώση Panchrom Ταρατσών 752 χωρίς αραίωση. Επαναβάφεται µετά 

από 12 ώρες. 

3
ο
 χέρι: Μία στρώση Panchrom Ταρατσών 752 χωρίς αραίωση. Απόδοση στο 

παραπάνω σύστηµα βαφής για χρήση ρολού: 2 έως 2,4 m
2
/lt και για χρήση 

βούρτσας: 1,2 έως 1,4 m
2
/lt. 

Βαµµένες 

επιφάνειες 

 

 

 

Ενίσχυση σε 

κρίσιµα σηµεία 

 

Ξύσιµο, στοκάρισµα και αστάρωµα µε αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR στα 

σαθρά σηµεία και επαναβαφή µε 2 στρώσεις Panchrom Ταρατσών 752 χωρίς 

αραίωση. Απόδοση για χρήση ρολού: 4,4 έως 5,2 m
2
/lit ανά στρώση και για χρήση 

βούρτσας: 2,5 έως 3 m
2
/lt ανά στρώση. 

 

Τα κρίσιµα σηµεία όπως ενώσεις τοιχίου-δαπέδου, έξοδοι εξαερισµών, κτλ 

ενισχύονται µε γεωύφασµα, το οποίο εµποτίζεται µε µονωτικό Panchrom Ταρατσών 

752. Στη συνέχεια καλύπτεται από πάνω µε αρκετή ποσότητα Panchrom Ταρατσών 

752, µέχρι κορεσµού.  
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ● 

Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα. ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ● ∆ιάθεση του περιεχοµένου και περιέκτη 

σύµφωνα µε όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς 

Περιέχει: Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7]και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-

όνη[EC no220-239-6](3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777                 
  


