
 

Ακρυλικός παστώδης σοβάς 

Το DOMOSHIELD WALLFIX είναι ένας έτοιμος προς χρήση ακρυλικός παστώδης σοβάς 

τελικής στρώσης, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας για τη δημιουργία φινιρισμένης 

ανάγλυφης επιφάνειας. Αποτελεί κατάλληλο προϊόν για την εφαρμογή συστημάτων 

εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, λόγω της άριστης πρόσφυσής του και της υψηλής του 

ελαστικότητας. 

 

Πεδία εφαρμογών 

Το DOMOSHIELD WALLFIX είναι κατάλληλο για τη 

διαμόρφωση φινιρισμένης επιφάνειας σε: 

- Εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους 

- Μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ 

- Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εξηλασμένης 

ή διογκωμένης πολυστερίνης πάνω από την κόλλα 

θερμοπρόσοψης DOMOSHIELD 

 

Πλεονεκτήματα 

- Αντικαθιστά τον κοινό σοβά. 

- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο αριθμό 

υποστρωμάτων. 

- Δε ρηγματώνει. 

- Έχει υψηλή ελαστικότητα. 

- Είναι υδατοαπωθητικό και ταυτόχρονα επιτρέπει τη 

διαπνοή του δομικού στοιχείου. 

- Αντέχει στις θερμοκρασιακές μεταβολές. 

- Έχει σταθερή κοκκομετρία και ποιότητα. 

- Είναι ιδιαίτερα εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή. 

- Καταργεί την ανάγκη για βαφή της τελικής 

επιφάνειας. 

 

Τρόπος χρήσης 
Προετοιμασία υποστρώματος: 

Καθαρίζουμε πολύ καλά το υπόβαθρο από σαθρά υλικά, 

ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνη και λάδια. 

Πριν την εφαρμογή η επιφάνεια ασταρώνεται με 

DOMOSHIELD PRIMER. Για λείες και μη απορροφητικές 

επιφάνειες προτείνεται η εφαρμογή χαλαζιακού ασταριού 

DOMOSAND PRIMER. Μετά το στέγνωμα του ασταριού 

(2-3 ώρες) ακολουθεί η εφαρμογή του προϊόντος. 

 

 

Εφαρμογή:  

Το DOMOSHIELD WALLFIX αναδεύεται καλά με μηχανικό 

αναδευτήρα και στη συνέχεια εφαρμόζεται με ανοξείδωτη 

σπάτουλα. Μετά από περίπου 20-30 λεπτά ανάλογα τις 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, το υλικό λειαίνεται 

με πλαστική λεία σπάτουλα για τη δημιουργία 

φινιρισμένης επιφάνειας. 

 

Κατανάλωση 

1,8-2,3 kg/m2 για μία στρώση ανάλογα το πάχος 

εφαρμογής. Διαθέσιμα προϊόντα για πάχη εφαρμογής 

0,5/1,0/1,5/2,0 mm. 

 

Αποθήκευση 

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε 

κλειστή συσκευασία σε δροσερό χώρο, προστατευμένο 

από τον παγετό και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 

Συσκευασία 

Δοχεία 15 kg. 

 

Χρώματα 

Διατίθεται σε λευκό χρώμα. Άλλες αποχρώσεις διαθέσιμες 

κατόπιν παραγγελίας. 

 

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2004/42: Σύμφωνα με την Οδηγία 

2004/42/ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Α), η μέγιστη 

επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία 

προϊόντος γ / Τύπος Υ) είναι 40 g/L (όρια 2010) για έτοιμο 

προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν 

DOMOSHIELD WALLFIX έχει μέγιστη περιεκτικότητα   

<40 g/L. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σ’ αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντων βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές, στη γνώση και 

εμπειρία της εταιρίας. Στην πράξη μπορεί να υφίστανται διαφορετικά δεδομένα που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρίας. Για το λόγο 

αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μορφή Παστώδης 

Απόχρωση Λευκό και άλλες αποχρώσεις 

Ειδικό βάρος 1,8 ± 0,05 kg/L (23oC) 

Θερμοκρασία εφαρμογής +5oC έως +35oC 

Χρόνος φινιρίσματος 20-30 λεπτά μετά την εφαρμογή 

Χρόνος στεγνώματος 4-6 ώρες 

Αντοχή σε πρόσφυση (ΕΝ 1542) >0,3 N/mm2 


