
 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ         ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 5A     ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΣΙΝΔΟΣ, T.K. 570 22 
ΤΗΛ: 2310 796110, FAX: 2310 723096,  www.tetralux.gr,  e-mail: contact@tetralux.gr 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ημερομηνία έκδοσης: 30/3/2020                                                                                                                                  Έκδοση 1η                                                                                                                                       

                                                                                                                                  
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ 
Το MONOTILE είναι ακρυλικό ελαστομερές επίχρισμα, 
έτοιμο προς χρήση. Συνιστάται για την στεγάνωση επιφανειών 
πριν την επίστρωση κεραμικών πλακιδίων σε υγρούς χώρους 
όπως μπάνια, ντουζιέρες, καθώς επίσης και για άλλους χώρους 
που εκτίθενται μερικώς στο νερό όπως μπαλκόνια. 

 
 

   
   

                                     

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, 
MDF. 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ 
• Έτοιμο προς χρήση 
• Εύκολη εφαρμογή 
• Υψηλή ελαστικότητα 
• Άριστη στεγάνωση 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Τύπος Προϊόντος Βασισμένο σε ακρυλική διασπορά κατάλληλης 
σύνθεσης και σε επιλεγμένα αδρανή 

Πυκνότητα @25ºC 1,44±0,01 gr/ml 
Ιξώδες @25ºC 26.000,00±1.000,00 mPas/ R6/20 
Κάλυψη 1,00-1,50 Kg/m² (σε δύο στρώσεις) ανάλογα με το 

υπόστρωμα 
Χρόνοι Στεγνώματος @25ºC, 
50% σχετική υγρασία 

Αφή: σε 60 λεπτά 
Δεύτερη Στρώση: σε 2-4 ώρες  
Επίστρωση Πλακιδίων: σε 24 ώρες 
Οι χρόνοι που αναγράφονται μπορεί να 
διαφοροποιηθούν ανάλογα με την θερμοκρασία, την 
υγρασία, το πάχος του φιλμ και την κινητικότητα του 
αέρα   

Αποχρώσεις Γκρι 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Καθαρίσετε την επιφάνεια από σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά. 
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας, εφαρμόστε μια στρώση TETRAPLAST ως αστάρι αραιωμένο με νερό 
σε αναλογία 1:3 (TETRAPLAST:ΝΕΡΟ) 100-200gr/m². 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Τρόπος Εφαρμογής: Ρολό, πινέλο 
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση 
Εφαρμογή: 
• Κατά μήκος αρμών και συμβολών τοίχου-δαπέδου, γύρω από σωληνώσεις και γύρω από αποχετεύσεις 
συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης MONOTILE με αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία ή 
με ταινία υαλοπλέγματος (65 g/m2) ή με πολυεστερικό ύφασμα (30 g/m2). 
• Εφαρμόστε το MONOTILE σε δύο σταυρωτές στρώσεις. 
Γενικές Παρατηρήσεις: 
• Για την επίστρωση των κεραμικών πλακιδίων συνιστάται η χρήση κόλλας πλακιδίων κατηγορίας «flex» 
S1/S2 ή κατηγορίας dispersion D2, σε διαφορετική περίπτωση (χρήση απλής κόλλας) συνιστάται η χρήση 
ενδιάμεσης στρώσης BETOCONTACT πριν την εφαρμογή της κόλλας. 
• Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό και απορρυπαντικό (αν κριθεί απαραίτητο). 
• Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι κάτω 
από τους 10°C και πάνω από τους 32°C. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
5Kg, 15Kg 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Τουλάχιστον 24 μήνες, για συσκευασίες σφραγισμένες στην αρχική τους μορφή και σε συνθήκες 
αποθήκευσης μακριά από παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία πάνω από 35°C. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου και/ ή του περιέκτη 
του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. 
Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό 
μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σωματίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα 
σταγονίδια. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 


