Τεχνικό Φυλλάδιο

FLEX-COVER
Ελαστικός στόκος 2 συστατικών
Ιδιότητες
To FLEX-COVER είναι ένας ινοπλισµένος, ελαστικός
στόκος 2 συστατικών. Αποτελείται από µία τσιµεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωµα (συστατικό Β). Παρουσιάζει µεγάλη ελαστικότητα, στεγανότητα και αντοχή στο
χρόνο.

2. Εφαρµογή
Το περιεχόµενο του συστατικού Α προστίθεται υπό
συνεχή ανάδευση στο συστατικό Β, µέχρι να σχηµατιστεί µία οµοιογενής παστώδης µάζα, κατάλληλη για σπατουλάρισµα.
Το υλικό εφαρµόζεται µε σπάτουλα σε µία ή δύο
στρώσεις, ανάλογα µε το πάχος της εφαρµογής. Η
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η
πρώτη.

Πεδία εφαρµογής
Κατανάλωση
Χρησιµοποιείται για την τοπική σφράγιση και στεγανοποίηση ρωγµών, σηµείων συναρµογής, αρµών κουφωµάτων κλπ., καθώς και για το σπατουλάρισµα επιφανειών που παρουσιάζουν τριχοειδείς
ρωγµές. Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από σοβά,
σκυρόδεµα, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, ξύλο κλπ.
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.

• Για σφράγιση αρµού διαστάσεων 5 mm x 5mm:
40 gr ανά τρέχον µέτρο αρµού.
• Για σπατουλάρισµα επιφανειών:
2
1,6 kg/m /mm πάχος στρώσης.

Συσκευασία
Συσκευασία 2,6 kg (2 kg κονία + 0,6 kg γαλάκτωµα).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
Βάση:

Α συστατικό
τσιµεντοειδής
κονία

Απόχρωση:
Αναλογία
ανάµιξης:

Β συστατικό
υδατική διασπορά
ακρυλικού
πολυµερούς

λευκό

λευκό

1 µέρος βάρους

0,3 µέρη βάρους

Συνδυαζόµενο προïον
Xρόνος ζωής στο δοχείο: 90 min στους +20ºC
Φαινόµενο βάρος:

1,85 kg/lit

Αντοχή σε θλίψη:

7,00 ± 1,00 N/mm

2

Αντοχή σε κάµψη:

1,70 ± 0,50 N/mm

2

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγµένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ. και
να διαβρέχεται καλά πριν από την εφαρµογή του
FLEX-COVER.

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε
ο
ο
θερµοκρασίες µεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Παρατηρήσεις
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής
πρέπει να είναι κυµαίνεται µεταξύ + 5ºC και +30ºC.
• Kατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να
διαβρέχεται το FLEX-COVER µετά την εφαρµογή
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω
υψηλών θερµοκρασιών.
• Το Α-συστατικό του προϊόντος περιέχει τσιµέντο,
το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ,
τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση
προϊόν.
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν FLEX-COVER έχει
µέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

