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Τύπος: Ελαστομερής στόκος ακρυλικής βάσης. 
Μέθοδος εφαρμογής: Σπάτουλα. 

Αραίωση: Έτοιμος προς χρήση  
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό 
Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ  
ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ 
Σειρά Pre-Paint 
 

Ισχυρή πρόσφυση 

Ελαστικότητα και αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες 

Ο ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ είναι 

λευκός στόκος για στεγανοποίηση σε τοίχους και 

ταράτσες. Εχει πολύ καλή πρόσφυση και 

αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και στο αλκαλικό 

περιβάλλον. Παρακολουθεί εύκολα τις συστολές και 

διαστολές των ρωγμών και αρμών διατηρώντας την 

ελαστικότητά του σε επιφάνειες όπως τσιμέντο, 

μπετόν, σοβάς, τούβλα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

0033//1111//22001144  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    44ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής 
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.  

• Όπου απαιτείται, οι ρωγμές ομαλοποιούνται με μηχανικά μέσα και ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR 
της Vivechrom αραιωμένο έως 20% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom. 

• Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα 
δημιουργήσει σκόνη και/ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου 

είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ  
ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ 
Σειρά Pre-Paint 
 
 
 

 Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με σπάτουλα.  
 Ρωγμές μέχρι 10mm στεγανοποιούνται με ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΚΟ. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 

10mm τοποθετείται πρώτη στη βάση κορδόνι πολυουρεθάνης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους  Καθαρίζετε τα 

εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Μακριά από παιδιά   Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο 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 εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  Περιέχει ενώσεις ισοθιαζολινόνης. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί  Παρατεταμένη 

έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο  Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση  Διάθεση 

του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 


