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Σιλικονούχος αδιαβροχοποιητής νερού 
A-263 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο αδιαβροχοποιητής A-263 της TETRALUX είναι ένα σιλικονούχο 

γαλάκτωμα χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείται για 

την αδιαβροχοποίηση ανόργανων υποστρωμάτων. Προσφέρει μεγάλη 

υδαταπωθητικότητα επιτρέποντας την αναπνοή των δομικών στοιχείων 

χάρη στην υδρατµοπερατότητα του. Δεν  δημιουργεί φιλμ και έτσι δεν 

αλλάζει την όψη βαφόμενων επιφανειών. Εξαιτίας της 

αδιαβροχοποίησης οι επιφάνειες δεν πιάνουν άλατα και βρωμιά. Έχει 

μεγάλη αντοχή στην αλκαλικότητα και άμεση δράση μετά την 

εφαρμογή.  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

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

Ιξώδες : 10-25 mPas (ASTM D2196-86 25οC) 

Αραίωση : Χωρίς αραίωση 

Απόδοση : 3 - 5 m2/lt ανά στρώση 

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

Συσκευασία : 1 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 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 

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

το προϊόν στη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα. 

Κάθετες 

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 επιτυγχάνεται 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. 
 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

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

την ετικέτα ● 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 των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777                 
  


