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Ελαστική μαστίχη (ελαστομερής στόκος) για την πλήρωση και σφράγιση   
                                 μεγάλων και δυναμικών ρωγμών. 

 

 Μεγάλη γεμιστική ικανότητα 

 Μόνιμη ελαστικότητα (-10οC έως +70οC)   

 Ενισχυμένο με μικροϊνες υάλου 

 Άριστη πρόσφυση στα υποστρώματα τοιχοποιίας 
   

                   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΚΑΙ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

 Άριστη πρόσφυση σε όλα τα απορροφητικά 
υποστρώματα: μπετόν, τσιμέντο, γυψο-
σανίδες, ξύλο, τούβλο, πέτρα κτλ. 

 Μεγάλη γεμιστική ικανότητα 

 Μόνιμη ελαστικότητα (-10οC έως +70οC) 
Ενισχυμένο με μικροϊνες υάλου: 
συγκρατεί και απορροφά κινήσεις και 
κραδασμούς χωρίς να σπάει. 

 Ενός συστατικού ακρυλικής σύνθεσης 
γεμιστική μαστίχη. 

 Παρέχει ένα ελαφρώς άγριο φινίρισμα, 
παρόμοιο με των εξωτερικών 
επιφάνειών (σοβατισμένων). 

 Δεν κρεμάει, είναι θιξοτροπικό. 
Στεγνώνει γρήγορα.  

 Μπορεί να επικαλυφθεί με 
οποιοδήποτε είδος βαφής. 

 Είναι ανθεκτικό στη μούχλα και τους 
μύκητες. 

 

 
 
 
 
 

                             ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 Πλήρωση ρωγμών και σχισμών με 
μέτρια κίνηση ή που υποβάλλονται σε 
δονήσεις. Τα καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται  στις ρωγμές με ελάχιστο 
βάθος 5mm και μέγιστη απόσταση 25 mm. 

 Για σταθεροποίηση  μικρών διαφορών και 
κοιλωμάτων στους τοίχους. 

 Εξωτερική και εσωτερική χρήση. 
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                                    ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 

1.Υπόστρωμα                          
Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.   
Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος ή κερί. 
Διευρύνετε τις ρωγμές με την χρήση στοκαδόρου ή άλλου 
αιχμηρού εργαλείου και ασταρώστε. Ασταρώστε ασταθή ή 
αδύναμα υποστρώματα. Απομονώστε και προστατέψτε 
τυχόν μεταλλικά μέρη με αντισκωριακό αστάρι.  
2. Εφαρμογή 
Έτοιμο προς χρήση. Μεγάλες ρωγμές (>5mm):                                                                                                                 
Εφαρμόστε αλλεπάλληλα στρώματα. Μπορεί να 
χρωματιστεί με universal χρωστικά, κατά μέγιστο 4%.  
3. Εργαλεία 
Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία 

με νερό. 
4.Αποθήκευση 
Εάν  αποθηκεύονται κατάλληλα, στο δοχείο τους, κλειστά, 
μακριά από από παγετό και υγρασία, διατηρούνται 
τουλάχιστον για 12 μήνες. 

1. 5.Προφυλάξεις 
Μην εφαρμόζετε σε υγρά υποστρώματα ή σε επιφάνειες 
που υπόκειντο σε διαρκή υγρασία. 
Μην εφαρμόζετε κάτω από το άμεσο ηλιακό φως ή σε 
ζεστά από  θερμοκρασία υποστρώματα. Να φυλάσσεται 
μακριά από τον παγετό.  
Μην χρησιμοποιείτε πάνω από ασφαλτικά μονωτικά  ή 
σε στέγες με ασφαλτικές ενώσεις. 

 

AGUAPLAST  FLEX FILL 
 

                 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Κωδ. 3831 δοχείο 1 KG     

            
 
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-1

 

Προϊόν       Εφαρμογή 
Συσκευασία  Πλαστικό δοχείο 1Kg - 5Kg   Θερμοκρασία  Από 5 έως 30

Ο
C 

Απόδοση ±1,5Kg γεμίζει όγκο 1L 
Σύσταση  Πάστα έτοιμη προς χρήση   Χρόνος χρήσης  Χωρίς όριο 
Χρώμα  Γρι ανοιχτό. Μπορεί να χρωματιστεί  Χρόνος στεγνού  12 ώρες ανά στρώση ανά mm 

με UNIVERSAL χρωστικά (έως 4%)   Επαναβαφή  Αφή μετά από 24 ώρες 
Αποθήκευση Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά.  Προτεινόμενο  πάχος   
  Αποθηκεύση στο δοχείο του, κλειστό,  στρώματος  5-10mm 

μακριά από υγρασία και ακραίες   Καθαρισμός εργαλείων Με νερό αμέσως μετά την 
 θερμοκρασίες       χρήση 

Τεχνικά χαρακτηριστικά    Διάθεση 
Κλάση   AFNOR NFT 36 005 οικογένεια IV    Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης 

Κλάση 4b: Εξωτερικής χρήσης γεμιστικός  και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα 
στόκος νερού    Ασφαλείας του προϊόντος. 

Σύνθεση  Ακρυλικά συμπολυμερή 
Διάλυση  Νερό 
Πυκνότητα περίπου 1,55gr/cm
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Ανθεκτικότητα Σύμφωνα με AFNOR 30 608 


