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T E T R A L I T 890 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόσμικτο υγρό παρασκεύασμα πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό 

πήξης των κονιαμάτων. Αντικαθιστά τον ασβέστη. Αυξάνει την 

πρόσφυση του κονιάματος και αφήνει λεία επιφάνεια στον σοβά χωρίς 

πεταλούδες και σχισίματα. Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, με 

αποτέλεσμα να μην “κρεμάει” ο σοβάς. Αυξάνει την αντοχή της 

τοιχοποιίας, σοβάδων, διακοσμητικών τούβλων, πλακοστρώσεων 

κ.τ.λ. 

 

   

  

   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,00 - 1,05 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

Ιξώδες : 40 mPas (ASTM D2196-86 25οC) 

Συσκευασία : 1lt, 4lt, 20lt 

Απόχρωση : Καφέ σκούρο 

Κατανάλωση : 45g ανά 25kg τσιμέντου για χτίσιμο και πλακοστρώσεις  

70g ανά 25kg τσιμέντου για σοβάδες 

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. 

  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Προστίθεται στο νερό ανάμειξης κατά την παρασκευή του κονιάματος. Η υπερδοσολογία μειώνει την αντοχή 

των κονιαμάτων. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Προσοχή 
 
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό ●  Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να 

έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα ● Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό ● Να 

φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 

● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠAΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 

υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε ● Εάν δεν 

υποχωρεί о οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό ● Διάθεση του περιεχομένου και 

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

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777                 
  

 

 


