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Χρώμα Νερού με μονωτικά μικροσφαιρίδια. 
Υψηλής ικανότητας θερμική μόνωση 

Μειώνει τη συμπύκνωση 
 

Εφαρμογές 
 
 Για τοίχους στους οποίους δημιουργείται υγρασία εξ αιτίας της συμπύκνωσης. 

 Σε τοίχους που υπόκεινται σε ακραίες θερμοκρασίες και μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. 

 Για Θερμομόνωση σωλήνων ζεστού ή κρύου νερού. 

 Για τη μείωση του θορύβου που παράγεται από αντήχηση (ηχώ) σε κατοικίες, κ.λπ. 

  
 

                                
 
 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 
 Ακρυλικό ματ λευκό χρώμα που εμπεριέχει κοίλα μικροσφαιρίδια  προσδίδοντας στο προϊόν τις ιδιότητες: Αντι-

συμπύκνωσης, θερμομόνωσης, και απόσβεσης του θόρυβου. 

 Εξαιρετική αντοχή στο νερό και την υγρασία. 

 Αναπνέων, υδρόφοβο 

 Προστατεύει από την ανάπτυξη των βακτηρίων, μυκήτων και μούχλας 

 Δεν περιέχει διαλύτες. Προϊόν Νερού. 

 Ματ φινίρισμα 

 Χρώμα: Λευκό. 

 Εσωτερική / Εξωτερική χρήση. 
 

 

Προετοιμασία επιφάνειας και Εφαρμογή 
Επιφάνειες 
Σε τοίχους και οροφές από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδες, γύψο, ξύλο και μέταλλο. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, 
καθαρή, σταθερή και απαλλαγμένη από υλικά που μειώνουν την ικανότητα προσκόλλησης. Εάν το υπόστρωμα είναι πολύ 
απορροφητικό, εφαρμόστε ένα χέρι αστάρι FIXACRYL νερού, αραιωμένο με 3-4 μέρη νερό. 

 
Εφαρμογή 
Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση ANTI-LISOMAT αραιωμένο 5-10% με νερό με πινέλο ή γούνινο ρολό, έτσι ώστε να επιτύχετε  
μεγαλύτερη διείσδυση και καλύτερη πρόσφυση. Ολοκληρώστε με μια 2

η
 στρώση ANTI-LISOMAT αραιωμένο έως και 5%, εάν 

είναι απαραίτητο. Το συνιστώμενο πάχος στρώματος είναι 250 microns που ισοδυναμεί με 250 ml / m
2
 εφαρμοσμένο σε 2 

στρώσεις.  Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. 
Εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της συμπύκνωσης σε ψυχρές περιοχές (σημεία 
εφαρμογής βόρειου ή  ανατολικού προσανατολισμού), σας συνιστούμε να αυξήσετε την θερμομονωτική ικανότητα του εν 
λόγω μέρους, με την εφαρμογή δύο στρώσεων  του ειδικού, Αντι-συμπύκνωσης στόκου  AGUAPLAST Pro, με συνολικό 
ελάχιστο πάχος 5 mm και μετά το στέγνωμα –περίπου 24 ώρες- να βαφεί η επιφάνεια με το ANTI-ΑΝΤΙ LISOMAT 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αφαιρέστε το χρώμα με σπάτουλα, μην χρησιμοποιείτε μηχανικούς αναδευτήρες. 
Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες με μόνιμη υγρασία. 
Εφαρμόστε ένα αστάρι προετοιμασίας μετάλλων πριν την βαφή μεταλλικών στοιχείων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Σύνθεση  Ακρυλικές ρητίνες 

Βάση προϊόντος Νερό 

Πυκνότητα 0,96 ± 0.05 g/cc 

Όψη Κρεμώδης 

Φινίρισμα Ματ 

Χρώμα Λευκό 

Χρωματισμός Με universal χρωστικά νερού έως 5% 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία UNE-EN13300 
Φινίρισμα Βαθύ Ματ 

Αντίσταση στο υγρό τρίψιμο Κλάση 2 

Αντίθεση Κλάση 2 

Υδροπερατότητα σύμφωνα με  
UNE-EN 1062-1 

W1 (Χαμηλή) 

Διαπερατότητα υδρατμών 
σύμφωνα με  UNE-EN 1062 - 1 

V2 (Μεσαία) 

Εφαρμογής 
  

Θερμοκρασία Εφαρμογής 5 – 30º C 

Αραίωση 1
η
 στρώση: έως 10% με νερό – 2

η
 στρώση: έως 5% με νερό 

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο – Ρολό γούνας  

Καθαρισμός εργαλείων Με νερό αμέσως μετά την χρήση 

Απόδοση Πινέλο ή ρολό : 4 m
2
/L (2 στρώσεις) 

Χρόνος στεγνού Στεγνό στην αφή : 1 ώρα ανάλογα με το είδος της επιφάνειας 

Επαναβαφή Μετά από 24 ώρες  

 

Συσκευασία : 0,75L - 4L     
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς να ανοιχθεί, φυλάσσονται μακριά από τον παγετό, το ηλιακό φως και 
τις ακραίες θερμοκρασίες: 36 μήνες. Διαβάστε την ετικέτα και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για την διάθεση και 
περαιτέρω πληροφορίες. 
 
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 προκύψει από αυτές τις 
λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 

BEISSIER, S.A. 
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRENTERIA 

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249 
e-mail: beissier@beissier.es 

 


