Σιλικονούτο σγρό αδιαβροτοποίηζης επιθανειών
Τν DOMOSTONE είλαη έλα δηαθαλέο ζηιάλην & ζηινμαληθό πγξό εκπνηηζκνύ ρσξίο
δηαιύηεο γηα πξνζηαζία θάζεησλ ή θεθιηκέλσλ επηθαλεηώλ (πξνζόςεηο) από ζθπξόδεκα,
ζνβά, ηνύβια θαη θπζηθή ή δηαθνζκεηηθή πέηξα, από ηελ επίδξαζε ηεο βξνρήο, παγεηνύ,
ρηνληνύ θαη πγξαζίαο. Φαξαθηεξίδεηαη από ηελ πςειή δηεηζδπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζην
ππόζηξσκα.
Πεδία εθαρμογών
Τν DOMOSTONE είλαη θαηάιιειν γηα πξνζηαζία από
επηθαλεηαθά λεξά, πιηθώλ θαηαζθεπήο όπσο:
-

Σθπξόδεκα

-

Αζβεζηνθνληάκαηα

-

Ληζνδνκέο

-

Τνύβια

-

Πέηξεο

-

Έγρξσκν ζνβά

-

Γύςν

-

Αξκόζηνθνπο

Πλεονεκηήμαηα
-

Μεγάιε πδξναπσζεηηθή ηθαλόηεηα.

-

Βειηηώλεη ηελ αληίζηαζε ησλ πξνζόςεσλ από ηελ

-

Δπηηξέπεη ηε δηαπλνή ηνπ ππνζηξώκαηνο.

-

Υιηθό εκπνηηζκνύ πνπ δε κεηαβάιιεη ηελ όςε ή ην

Εθαρμογή:
Τν DOMOSTONE εθαξκόδεηαη ζε δύν ζηξώζεηο από
θάησ πξνο ην πάλσ κε πξνζνρή ώζηε λα κε ζηάδεη. Η
δεύηεξε ζηξώζε εθαξκόδεηαη κόιηο απνξξνθεζεί ε
πξώηε. Οκνίσο θαη ε ηξίηε, αλ ρξεηαζηεί, ακέζσο κεηά ηε
δεύηεξε ζηξώζε (ηερληθή wet on wet). Αλεμαξηήησο
ππνζηξώκαηνο

ε

βέιηηζηε

απνηειεζκαηηθόηεηα

επηηπγράλεηαη κεηά από κεξηθέο εκέξεο. Η εθαξκνζκέλε
επηθάλεηα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ βξνρή κέρξη
ην DOMOSTONE λα ζηεγλώζεη (γηα κεξηθέο ώξεο,
αλάινγα κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο).

Καηανάλωζη
70-100 g/m2 αλά ζηξώζε.
150-250 g/m2 αλά ζηξώζε ζε πνξώδε πιηθά.

πξνζβνιή επηθαλεηαθώλ λεξώλ.

-

Αποθήκεσζη
Τνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ζε

πνξώδεο ηνπ ππνζηξώκαηνο.

θιεηζηή ζπζθεπαζία ζε δξνζεξό ρώξν πξνζηαηεπκέλν

Πξνζηαηεύεη ην ππόζηξσκα από ην αιάηη ηεο

από ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία.

ζάιαζζαο, ηδαληθό γηα παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο.
-

Βειηηώλεη ηελ αληίζηαζε ζηε ζθόλε θαη κεηώλεη ηελ
αλάπηπμε κπθήησλ, ιεηρήλσλ θηι.

-

Σσζκεσαζία
Γνρεία 1 kg, 5 kg & 20 kg.

Μπνξεί λα επηθαιπθζεί κε δηάθνξα είδε βαθώλ.

Πηηηικές Οργανικές Ενώζεις (ΠΟΕ)
Τρόπος τρήζης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΔ 2004/42: Σύκθσλα κε ηελ Οδεγία

Προεηοιμαζία σποζηρώμαηος:

2004/42/ΔΔ (Παξάξηεκα ΙΙ, Πίλαθαο Α), ε κέγηζηε

Όια ηα ηζηκεληνεηδή ππνζηξώκαηα (αζβεζηνθνληάκαηα,

επηηξεπόκελε

ζθπξόδεκα θηι.) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξώλ.

πξντόληνο ζ / Τύπνο Υ) είλαη 140 g/L (όξηα 2010) γηα

Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη ζηεγλέο,

έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ. Τν έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ

απαιιαγκέλεο από ιεηρήλεο θαη κύθεηεο. Πξνζηαηέςηε ηηο

DOMOSTONE έρεη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα <140 g/L.

γπάιηλεο επηθάλεηεο θαη ηα πιαίζηα αινπκηλίνπ.

πεξηεθηηθόηεηα

ζε

ΠΟΔ

(Καηεγνξία

Τετνικά ταρακηηριζηικά
Μνξθή

Υγξό

Απόρξσζε

Γηαθαλέο

Δηδηθό βάξνο

1,00 ± 0,03 kg/L (23oC)

pH

7-8

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο

+5oC έσο +30oC

Όια ηα ηερληθά δεδνκέλα πνπ δειώλνληαη ζ’ απηό ην Φύιιν Ιδηνηήησλ Πξντόλησλ βαζίδνληαη ζε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, ζηε γλώζε θαη
εκπεηξία ηεο εηαηξίαο. Σηελ πξάμε κπνξεί λα πθίζηαληαη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα πνπ δελ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο. Γηα ην ιόγν
απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.

