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T E T R A P L A S T  880

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οικοδομική ρητίνη ενισχυτική και βελτιωτική κονιαμάτων και μπετόν. 

Αυξάνει την πρόσφυση, βελτιώνει την ελαστικότητα, αδιαβροχοποιεί 

τις τσιμεντοκονίες, τα κονιάματα και τα σκυροδέματα. Αυξάνει τις 

μηχανικές αντοχές σε χημικές επιδράσεις. Χρησιμοποιείται σε 

συνδετικές στρώσεις σκυροδέματος ή κονιάματος, σε τσιμεντοκονίες 

δαπέδων, σε σοβάδες υψηλής αντοχής, σε βελτίωση υδροχρωμάτων 

και ασβεστογαλακτωμάτων. 

 

 

   

  

   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 0,98 - 1,04 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

Ιξώδες : 35 mPas (ASTM D2196-86 25οC) 

Συσκευασία : 750ml, 4lt, 20lt 

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. 

Κατανάλωση : Ποικίλει ανάλογα με το είδος του κονιάματος και της εργασίας 

Συνθήκες εφαρμογής : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των 

35οC 

Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 οC έως 40 οC 

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

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Προστίθεται στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων σε δοσολογία η οποία ποικίλει ανάλογα με το είδος του 

κονιάματος και της εργασίας. Το μείγμα πρέπει να προηγείται και κατόπιν να προστίθενται το τσιμέντο και 

τα αδρανή, προς αποφυγή σχηματισμού σβόλων. 

 
ΧΡΗΣΕΙΣ TETRAPLAST  ΆΜΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

Σύνθεση παλιού-νέου κονιάματος 15kg 45kg 50kg 

Βιομηχανικά δάπεδα-Γκαράζ 4,5kg 113kg 50kg 

Στεγανοποίηση δεξαμενών-υπογείων 7,5kg 68kg 50kg 

Επισκευαστικό κονιαμάτων 4,5kg 90kg 50kg 

Ενισχυτικό κόλλας πλακιδίων Προσθήκη TETRAPLAST 

στο νερό σε αναλογία 1:2 

  

Κόλλα για συγκόλληση μονωτικών 

πλακών στο μπετόν 

6kg 90kg 50kg 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 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 ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 

ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Διάθεση 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 Δηλητηριάσεων: 210 7793777      

Για επαγγελματική χρήση            

 
  


