
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
 

 

                                                 
 

 

 

       Ελαφρύς στόκος πούδρας 
 

 Μέγιστη γεμιστική ικανότητα με ελάχιστο βάρος 

 Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει  

 Προσδίδει μια ομαλή, λεία και πολύ λευκή επιφάνεια 
   

                   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΚΑΙ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

 Με μέγιστη χωρητικότητα γεμίζει με 
ελάχιστα βάρος. 

 Στεγνώνει γρήγορα 

 Δεν συρρικνώνεται ούτε ραγίζει 

 Παρέχει μια ομαλή και πολύ λευκή 
επιφάνεια 

 Μπορεί να διατρηθεί, και να βιδωθεί 

 Τρίβεται εύκολα 

 Βαθιά λευκό χρώμα. 
 Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 

εσωτερικά και εξωτερικά υποστρώματα. 

 

 
 

               ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 

1.Υπόστρωμα  
Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.  
Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος ή 
κερί. Ασταρώστε ασταθή ή αδύναμα υποστρώματα. 
Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη 
με αντισκωριακό αστάρι. Μην εφαρμόζετε σε  
υποστρώματα που υπόκεινται σε διαρκή υγρασία. 
2. Εφαρμογή 
Έτοιμο προς χρήση. Ανακατέψτε το προϊόν πριν την 
χρήση. Εφαρμόστε απ’ ευθείας σε εσωτερικές 
επιφάνειες από μπετόν, γύψο, σοφά, ξύλο,  

 
 
από Γυψοσανίδα, Γύψινες διακοσμήσεις, Πολυστερίνη  

 
3. Εργαλεία 
Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα 
εργαλεία με νερό. 
4.Αποθήκευση 
Αν αποθηκεύονται κατάλληλα, στο δοχείο τους, 
κλειστά, μακριά από παγετό και υγρασία, 
διατηρούνται τουλάχιστον για 12 μήνες. 

 
 
 
 
 

                             ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Γεμίζει τρύπες , ρωγμές, χαραμάδες, αρμούς σε 
επιφάνειες από : 

 Μπετόν 

 Γύψο 

 Σοφά 

 Ξύλο 

 Γυψοσανίδα 

 Γύψινες διακοσμήσεις 

 Πολυστερίνη  
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AGUAPLAST  PLUMA LIGHT 
 

                                            ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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Κωδ. 2163: 250 ML. 
Κωδ 2165: 750 ML. 
Κωδ. 1505: 4 L.        

                                                                   
                            

 

 

 

 
 
Γενικές σημειώσεις 
Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο 
πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. 
Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από 
την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν 
αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για  

 
 
αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις 
λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα 
έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μ-100 

 

 
              
              

Προϊόν       Εφαρμογή 
Συσκευασία  Πλαστικό δοχείο 250ml-750ml-4L  Θερμοκρασία  Από 5 έως 30

Ο
C 

Σύσταση  Πάστα έτοιμη προς χρήση   Χρόνος χρήσης  Χωρίς όριο 
Χρώμα  Βαθύ λευκό.    Χρόνος στεγνού  2-24 ώρες ανάλογα τις  
Αποθήκευση Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά     συνθήκες θερμοκρασίας και
  Κρατήστε το μακριά από υγρασία και     υγρασίας 

ακραίες θερμοκρασίες    Βαφή   Όταν στεγνώσει με 
        οποιοδήποτε χρώμα νερού 
     Μέγιστο πάχος  

στρώματος  Χωρίς περιορισμό 
     Καθαρισμός εργαλείων Με νερό 

Τεχνικά χαρακτηριστικά    Διάθεση 
Σύνθεση  Ακρυλικές ρητίνες και ελαφριά   Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης 

Πρόσμικτα    και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα 
Διάλυση  Νερό     Ασφαλείας του προϊόντος. 
Πυκνότητα περίπου 0,4gr/cm
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