
Αποφύγετε την εφαρμογή του 
προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 
6°C και πάνω από 40°C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 
80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την 
εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις 
τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Συνθήκες
εφαρμογής

Τεχνικές προδιαγραφές

Οικοδοµικά

Έκδοση: Φεβρουάριος 2022.
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

To DOMOPLAST είναι ακρυλικό πρόσθετο κονιαμάτων, το οποίο βελτιώνει 
τις ιδιότητες σε τσιμεντοειδή κονιάματα. Βελτιώνει την ελαστικότητα και 
τη στεγανότητα, αποτρέποντας τις τριχοειδείς ρωγμές και τα σκασίματα 
σε τσιμεντοκονίες και επιχρίσματα. Αυξάνει την πρόσφυση σε όλα τα 
υποστρώματα. Βελτιώνει τη εργασιμότητα και τη συγκράτηση νερού και 
περιορίζει τη συρρίκνωση του τσιμέντου. Είναι ιδανικό για επιχρίσματα και 
σοβάδες τοιχοποιίας, τσιμεντοκονίες δαπέδων, κονιάματα εξομάλυνσης 
και επισκευαστικά καθώς και ως ενισχυτικό σε κόλλες πλακιδίων. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι σε χρώματα και στεγανωτικά ταρατσών και 
κυρίως σε στεγάνωση θεμελίων οικοδομών.

DOMOPLAST
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Πινέλο, Ρολλό

Εργαλεία εφαρμογής

Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον
περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με
ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά
απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους 
προστατευμένους από τον παγετό. 

Αποθήκευση

Συσκευασία

Διατίθεται
σε δοχεία: 1Lt 5Lt 10Lt 16Lt
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Τεχνικές προδιαγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το φυλλάδιο 
δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 
210 7793 777 

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή 
επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα,
σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.
Το DOMOPLAST προστίθεται στο νερό ανάμιξης των κονιαμάτων στις ακόλουθες 
αναλογίες (DOMOPLAST:ΝΕΡΟ), σύμφωνα με την εκάστοτε επιθυμητή ποιότητα και 
τις τεχνικές απαιτήσεις: Συνδετικές και πεταχτές στρώσεις:(1:1). Κονιάματα 
επισκευών και τσιμεντοκτονίες δαπέδων με αντοχή σε τριβές:(1:2 έως 1:4). 
Αδιάβροχες τσιμεντοκτονίες:(1:1 έως 1:3). Τσιμεντοκτονίες με αντοχή σε χημικές 
επιδράσεις και κόλλες διαφόρων επιστρώσεων: (2:1). Σοβάδες υψηλής αντοχής και 
στεγανότητας: (1:4 έως 1:5).

Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

• Μακριά από παιδιά

• Αποφεύγετε την επαφή με το    
     δέρμα και τα μάτια

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια 
πλύνετε τα αμέσως με άφθονο 
νερό και εάν υπάρχει ανάγκη 
ζητήστε ιατρική συμβουλή

• Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή

• Ο χώρος εργασίας να αερίζεται 
καλά

• Κατά την εφαρμογή συνιστάται 
     η χρήση γαντιών  και μάσκα 

προστασίας.

Οδηγίες υγιεινής 
& ασφάλειας

Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε 
να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση 
και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην 
αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος
Ιξώδες
pH
Στερεά κ.β
Στερεά κ.ο.

1,00-1,02
50-150

8-9
20-22
19-21

gr/lt (23oC)
mPas (23oC)

(23oC)
%
%

ISO EN2811-01-2011
ISO EN 2555-1999
ISO EN 976-1996

ISO EN 3251-2008
ISO EN 3233-1998

Οικοδοµικά
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