
Αποθήκευση

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.

Τεχνικές προδιαγραφές
Έκδοση: Μάιος 2022.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

Το SOVACRYL GRANIT είναι ένα ακρυλικό, παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα 
εμφάνισης γρανίτη. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, 
σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κτλ. , τόσο σε εξωτερικούς όσο και 
εσωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανικό προϊόν ως τελική επίστρωση στις 
κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων αλλά και για την 
αισθητική. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που 
διαθέτει, είναι ιδανικό ως τελική επίστρωση στις κατασκευές σε θερμομόνωμένα 
κτίρια. Περιέχει λεπτόκοκκα έγχρωμα αδρανή που δίνουν μία διακοσμητική τελική 
επιφάνεια σε κοκκομετρία 1,00-1,5mm. ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ V2-W2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 15824:2009
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ΑΚΡΥΛΙΚΟ, ΠΑΣΤΩΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ

Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ

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

Πιστοποίηση

Προϊόντα θερµοµόνωσης
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ΕΕΝ 15824:2009
DoP: 10/15824/02/04-12-20/01

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 

Πρόσφυση: ≥1.0Mpa
Απορρόφηση ύδατος: W2
Υδρατμοπερατότητα: V2 

Θερμική αγωγιμότητα: 0.57 W/mK 
Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass C

1.8kg/m²/mm

Προτεινόμενο πάχος
εφαρμογής: 2mm 

Έτοιμο
προς χρήση

6 - 8 ώρες 
ανάλογα με τις συνθήκες

ΑπόδοσηΑραίωση Στέγνωμα

Εργαλεία εφαρμογής

36 αποχρώσεις
χρωματολογίου

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.

Σπάτουλα

Διατίθεται 
σε δοχεία: 25kg

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Τεχνικές προδιαγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το φυλλάδιο 
δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 
210 7793 777 

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. 

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

Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια 
πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, λάδια κλπ. Ακολουθεί επάλειψη της 
επιφάνειας με το ειδικό χαλαζιακό αστάρι 
LIFE QUARTZ και έπειτα γίνεται η εφαρμογή 
του Sovacryl Granit. Εφαρμογή: Πριν από τη 
χρήση αναδεύουμε καλά το υλικό. Η 
ανάδευση πρέπει να γίνεται με αργές και 
απότομες κυκλικές κινήσεις, ώστε να 
αποφεύγουμε τη δημιουργία φυσαλίδων στη 
μάζα του υλικού. Το υλικό εφαρμόζεται με 
ανοξείδωτη λεία μεταλλική σπάτουλα. Όσο η 
στρώση του Sovacryl Granit είναι ακόμα 
νωπή, γίνεται το φινίρισμα της επιφάνειας 
“πατητά” με μεταλλική σπάτουλα.

Το φυσικό αδρανές που χρησιμοποιείται στον 
σοβά SOVACRYL GRANIT μπορεί να 
προκαλέσει μικρές διαφορές στην 
απόχρωση. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφο 
χρωματικό αποτέλεσμα, συστήνεται τα 
προϊόντα να προέρχονται από την ίδια 
παρτίδα παραγωγής και χρωματισμού.Η 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5ºC 
και +35ºC. Η επιφάνεια που έχει μόλις 
«περαστεί» ο Sovacryl Granit πρέπει να 
προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, 
τη βροχή και τον παγετό. H τελική απόχρωση 
ενδέχεται να επηρεαστεί από το υπόστρωμα, 
τη θερμοκρασία και την υγρασία του 
περιβάλλοντος. 

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

www.chromodomi.gr

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.
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Χωρίς απαίτηση ελέγχου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόντα θερµοµόνωσης
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Οδηγίες χρήσεως &
εφαρμογής

Συνθήκες
εφαρμογής


