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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο αδιαβροχοποιητής A-263 της TETRALUX είναι ένα σιλικονούχο 

γαλάκτωµα χωρίς διαλύτες  έτοιµο προς χρήση, που χρησιµοποιείται 

για την αδιαβροχοποίηση ανόργανων υποστρωµάτων. Προσφέρει 

µεγάλη υδαταπωθητικότητα επιτρέποντας την αναπνοή των δοµικών 

στοιχείων χάρη στην υδρατµοπερατότητα του .∆εν  δηµιουργεί φιλµ 

και έτσι δεν αλλάζει την όψη βαφόµενων επιφανειών. Εξαιτίας της 

αδιαβροχοποιήσης οι επιφάνειες δεν πιάνουν άλατα και βρωµιά. Έχει 

µεγάλη αντοχή στην αλκαλικότητα και άµεση δράση µετά την 

εφαρµογή. Πιστοποιηµένο µε  CE ως υδροφοβικός εµποτισµός 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 

Εφαρµογή : 

Κατακόρυφες επιφάνειες:  η εφαρµογή του αδιαβροχοποιητή A-263 

της TETRALUX  γίνεται µε επάλειψη (βούρτσα, πινέλο, ρολό κ.τ.λ.) ή 

µε ψεκασµό. Επαρκούν µία ή δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση πρέπει 

να εφαρµοστεί όσο η πρώτη είναι ακόµα υγρή .Η αδιαβροχοποίηση 

επιτυγχάνετε ακόµη και σε  ελαφρά υγρές επιφάνειες 

Οριζόντιες επιφάνειες: η εφαρµογή του αδιαβροχοποιητή A-263 της 

TETRALUX  σε οριζόντιες επιφάνειες (απορροφητικά πλακίδια, 

τσιµεντοκονίες ,µωσαϊκό κλπ.) γίνετε µε λάστιχο τζαµιών και στους 

αρµούς πλακιδίων µε πινέλο ζωγραφικής. Αφήνουµε το υλικό να 

ποτίσει για 4-6 λεπτά, στην συνέχεια  αποµακρύνουµε το πλεονάζον 

υλικό µε το λάστιχο τζαµιών και καθαρίζουµε την επιφάνεια µε ένα 

ελαφρά υγρό πανί. Ο τελικός καθαρισµός  µπορεί να γίνει µετά από 4-

6 ώρες.  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,00  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20
o
C) 

Ιξώδες : 8-11 mPas (ASTM D2196-86 25
ο
C) 

pH : 8.5 - 9.2 (ASTM E70) 

Αραίωση : Χωρίς αραίωση 
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Απόδοση : 3 - 5 m
2
/lt ανά στρώση 

Στέγνωµα : Στην αφή σε 10-30 λεπτά και επαναβάφεται πρίν στεγνώσει 

Συσκευασία : 0.75 lt , 4lt, 20lt 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 140gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “θ”, Τύπος:Υ, Ειδικά 

επιχρίσµατα ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 

139gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Πινέλο, βούρτσα, ρολό, πιστόλι, λάστιχο τζαµιών 

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 

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. Εφαρµόστε 

το προϊόν στη µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα. 

 

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                 
  


