
2-3kg/m2 
σε κατάλληλα 

προετοιμασμένες 
επιφάνειες.

Το προϊόν εφαρμόζεται 
χωρίς αραίωση.

Αν χρειαστεί 
αραιώνουμε με νερό.

Επιφανειακά ανάλογα 
με τις συνθήκες από 6-12 ώρες.

Για τα μέρη που δεν 
υπάρχει αέρας η κόλλα στεγνώνει 

περίπου από 6 έως 12 μέρες.

Σπάτουλα

Τεχνικές προδιαγραφές
Έκδοση: Νοέμβριος 2021.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

Ακρυλική έτοιμη προς χρήση ινοπλισμένη κόλλα. Συνεργάζεται τέλεια με 
το υαλόπλεγμα και διαθέτει υψηλή ελαστικότητα στις αλλαγές 
θερμοκρασίας. Έχει διπλάσια απόδοση, σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα 
σε κονίαμα. Δουλεύεται εύκολα με σπάτουλα και αποτελεί την πιο 
αποτελεσματική λύση για την επιπέδωση υαλοπλέγματος. Δεν χρειάζεται 
αστάρι!

POLYGLUE READY MIX
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΑπόδοσηΑραίωση Στέγνωμα

Εργαλεία εφαρμογής

Λευκό

Αποχρώσεις

Συσκευασία

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι πριν 
στεγνώσει ο σοβάς. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Διατίθεται σε 
πλαστικά δοχεία:

LOW VOC CONTENT:
Χαμηλές Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις

CE: Το προϊόν 
συμμορφώνεται 
ως προς τις νομικές 
Ευρωπαϊκές απαιτήσεις 
ασφάλειας και 
προστασίας του χρήστη

Πιστοποίηση

Προϊόντα θερµοµόνωσης

25kg
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ

ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147
21

ΕΝ 15824:2009
DoP: 11/15824/03/14-05-21/01

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ

Πρόσφυση: ≥1,3Mpa
Απορρόφηση ύδατος: W2
Υδρατμοπερατότητα: V2

Θερμική αγωγιμότητα: 0.69W/mK
Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass C



Αποθήκευση

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
BΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72

www.chromodomi.gr

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.

Τεχνικές προδιαγραφές

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 
‘Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους 
ορυκτού υποστρώματος’ της 
Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 
Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. 
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του 
έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 
37gr/lt. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το φυλλάδιο 
δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 
210 7793 777 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά και 
παλιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Κατόπιν εφαρμόζεται το προϊόν. O σοβάς 
εφαρμόζεται πατητός με σπάτουλα ή τριφτός με ραβδώσεις.  Το προϊόν αποκτά 
όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από 20-30 μέρες. Η απόδοση εξαρτάται από την 
κοκκομετρία του προϊόντος.

Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής voc ΠΟΕ (Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις)

• Μακριά από παιδιά

• Αποφεύγετε την επαφή με 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.

Οδηγίες υγιεινής 
& ασφάλειας

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το 
δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή 
κατάσταση για μελλοντική χρήση. 
Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. 
Προστατεύστε το υλικό από την 
παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

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.

Συνθήκες
εφαρμογής

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

1,67
16000-17000

8-9
72-74
43-45

gr/cm3 (23oC)
mPas (23oC)

(23oC)
%
%

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

ISO EN 3251-2008
ISO EN 3233-1998

Τεχνικά χαρακτηριστικά

POLYGLUE READY MIX
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Προϊόντα θερµοµόνωσης


