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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER είλαη έλα 
κνλαδηθό  ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλσηηθό ρξώκα - επίρξηζκα, έηνηκν 
πξνο ρξήζε, γηα δνκηθέο επηθάλεηεο πνπ ρξεηάδνληαη 
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία από ηελ πγξαζία πάλσ ή θάησ από 
ην έδαθνο εζσηεξηθώλ ή εμσηεξηθώλ ρώξσλ. Η εηδηθή ηνπ ρεκηθή 
ζύλζεζε κε ζπλζεηηθό θανπηζνύθ θαη ηζηκέλην Portland 
εμαζθαιίδεη  απνηειεζκαηηθή ζηεγαλνπνίεζε θαη ην θαζηζηά 
απνδεηγκέλα ην θαιύηεξν ζηεγαλσηηθό πιηθό γηα αξλεηηθέο 
πδξνζηαηηθέο πηέζεηο. Δίλαη ην κόλν πιηθό πνπ πξνζθέξεη 
δηπινύο κεραληζκνύο αγθύξσζεο  ζε ηζηκεληνεηδείο επηθάλεηεο, 
αθόκε θαη ζε πγξέο, πξνζθέξνληαο απνηειεζκαηηθόηεηα 
αμεπέξαζηε. Δίλαη ηαπηόρξνλα ζηεγαλσηηθό θαη ρξώκα καδί. 
 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 5 ρξόληα εγγύεζε γηα αξλεηηθή πίεζε (κέρξη 7 κέηξα λεξνύ 10 
p.s.i.) θαη 20 ρξόληα γηα ζεηηθή  

 ηεγαλσηηθό θαη ρξώκα  καδί 

 Ιδαληθό γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε πάλσ θαη θάησ 
από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

 Αθήλεη ηελ επηθάλεηα λα αλαπλέεη 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή δέρεηαη νπνηνδήπνηε ηειείσκα (ρξώκα, 
ζηόθν, ζνβά, πιαθάθηα θιπ.)  

 Έηνηκν γηα ρξήζε εθαξκόδεηαη κε πηλέιν ή ξνιό  

 Γηαηίζεηαη ζε ιεπθό θαη γαιάδην θαη ρξσκαηίδεηαη ζε αλνηρηέο 
απνρξώζεηο   

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Σν PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER είλαη 
θαηάιιειν γηα ζηεγαλνπνηήζεηο ζε 

 Τπόγεηα θαη ζεκέιηα 

 Πηζίλεο, ζηληξηβάληα 

 Σαξάηζεο 

 Γεμακελέο, θξεάηηα 

 Πηινηέο, γθαξάδ 

 Βνξηλνύο ηνίρνπο 

 Όιεο ηηο ζπλήζεηο δνκηθέο επηθάλεηεο όπσο ηζηκέλην, ζνβά, 
ηζηκεληόιηζν θιπ. 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο από ζαζξά, ζθόλεο, 

γξάζα, ιάδηα, πάγν θιπ. 
 

 
2. Σξύπεο θαη ξσγκέο πξέπεη λα θιείζνπλ θαη λα ζθξαγηζηνύλ κε 

εηδηθό πδξαπιηθό ηζηκέλην ηαρείαο πήμεσο θαη λα εμνκαιπλζεί ε 
επηθάλεηα.  

3. Σα άιαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε επηθάλεηεο κε πξόβιεκα 
πγξαζίαο πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ κε ην CLEAN & FREE 
(ζπκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο).  

 
Δθαξκνγή 
1. Αλαθαηέςηε θαιά ην πξντόλ πξηλ από ηε ρξήζε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο. Μελ αξαηώλεηε.  
2. Δθαξκόζηε ην πξντόλ κε πηλέιν, ξνιό ή spray. 
3. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα πεξάζηε ηε πξώηε ζηξώζε κε 

βνύξηζα δνπιεύνληαο ην πιηθό κέζα ζηνπο πόξνπο ηεο 
επηθάλεηαο. Αθήζηε ην πιηθό λα ζηεγλώζεη γηα 12 ώξεο. 

4. Δθαξκόζηε ηε δεύηεξε ζηξώζε κε πηλέιν, ξνιό ή spray.  
5. Όηαλ ζε κηα επηθάλεηα εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ξνή λεξνύ 

κεηά ηε δεύηεξε ζηξώζε ζεκαίλεη όηη νη νπέο – ζρηζκέο είλαη 
αθόκε αλνηρηέο. Δθαξκόζηε θαη ηξίηε ζηξώζε ζηα ζεκεία απηά.   

6. Όηαλ ην PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER 
εθαξκόδεηαη ζε ζηεγαλνπνηήζεηο δεμακελώλ κε πόζηκνπ λεξνύ θαη 
ζηληξηβάληα, θξνληίζηε ώζηε ην πιηθό λα ζηεγλώζεη ζε βάζνο 
(ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα). Γεκίζηε κε λεξό ηε δεμακελή θαη κεηά 
από 48 ώξεο αδεηάζηε θαη μαλαγεκίζηε. Η δεμακελή είλαη έηνηκε γηα 
ρξήζε.  

7. Η εθαξκνγή πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη 
ζεξκνθξαζία ππνζηξώκαηνο κεγαιύηεξε ησλ 10

0
C.  

8. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα εμαζθαιίζηε ηελ απνπζία βξνρήο 
πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή. 

Πξνζνρή: Ζ εθαξκνγή λα γίλεηαη κόλν ζε άβαθεο ηζηκεληνεηδείο 
επηθάλεηεο. 
 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ ηνλ 
θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε ηνπο 
κε white spirit ή λέθηη. 
 
ΑΠΟΓΟΖ 

2,5 - 3 m
2
/Lt αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Γηαζπνξά ηζηκέληνπ portland θαη αθξπιηθώλ πνιπκεξώλ 

ξεηηλώλ δηαιύηνπ  

Μνξθή: Παρύξξεπζηνο πνιηόο 

Υξώκα: Λεπθό & γαιάδην 

Ππθλόηεηα: 1,56+0,2 gr/ml   

ηεξεά: 48 - 50% 

Ημώδεο: 100 - 104 KU 20
0
C 

Αξαίσζε: Γελ αξαηώλεηαη 
Δπαλαβαθή: 12 - 24 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία 20

0
C θαη πγξαζία 50%. 

ηέγλσκα: 3 - 4 ώξεο ζηελ αθή ζε ζεξκνθξαζία 20
0
C θαη πγξαζία 

50%.Οη ρξόλνη απηνί επηκεθύλνληαη θάησ από θξύεο / πγξέο 

ζπλζήθεο.  

Σειηθό ζηέγλσκα: 48 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία 20
0
C θαη πγξαζία 

50%.Οη ρξόλνη απηνί επηκεθύλνληαη θάησ από θξύεο / πγξέο 

ζπλζήθεο.  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 35

0
C 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) Οξηαθή 
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντόλ (θαηεγνξία Α/γ(Γ) “Δμσηεξηθώλ ηνίρσλ νξπθηώλ  
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

750ml Λεπθό      7185  5204094071853 

3Lt Λεπθό          7186  5204094071860 

10Lt Λεπθό      7187  5204094071877 

20Lt Λεπθό      7225  5204094072256 

750ml Γαιάδην      7188  5204094071884 

3Lt Γαιάδην      7189  5204094071891 

10Lt Γαιάδην      7190  5204094071907 

20Lt Γαιάδην      7226  5204094072263 

  

 
ππνζηξσκάησλ”): 430 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά 
κέγηζην 420 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 
 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C-35

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-
αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο  
 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Λεπθό 750ml, 3Lt, 10Lt, 20Lt 
Γαιάδην 750ml, 3Lt, 10Lt, 20Lt 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 
 

 
Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα Skin Irrit. 2: H315 - 
Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί 
λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT SE 3: 
H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ  
P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ 
πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά 
P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, 
γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P264: 
Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κε λεξό κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P303+P361+P353: Δ 
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): 
Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην 
δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: 
Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε θαηάζβεζε 
P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ 
ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο 
ζαο 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


