
FLATEX

Εξομαλυντικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•Κονίαμα με βάση το τσιμέντο και την άμμο με επιλεγμένη 
κοκκομετρία και τροποποιημένο πολυμερές.
• Χρησιμεύει για τη δημιουργία μίας επίπεδης στρώσης για 
την εφαρμογή των στεγανωτικών και κόλλων.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων π.χ.: για την εξομάλυνση πισίνας πριν τη 
στέγνωση και άλλων χώρων πριν την εφαρμογή της κόλλας 
πλακιδίων.
Κατά την εφαρμογή του προϊόντος  η θερμοκρασία χώρου 
πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το υλικό πρέπει να είναι 
στεγνό, καθαρό, ομοιόμορφο, απορροφητικό, σταθερό. 
Να είναι απαλλαγμένο από λίπη, βερνίκια, πετρέλαιο, κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ
Το προϊόν εφαρμόζεται δια του χειρός με σπάτουλα.
Αυτό το προϊόν εφαρμόζεται με αντλία προσέχοντας τη 
σύνθεση επεξεργασίας και να μην αναμιγνύεται με άλλα 
υλικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΟΥΣ 23°C και 50% U.R)
Μορφή Σκόνη
Απόχρωση Γκρι

Αποθήκευση 12 μήνες σε αρχική συ-
σκευασία  σε ξηρό μέρος

Ευφλεκτότητα Άφλεκτο
Πυκνότητα 1.4 kg/dm3

Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C

Χρόνος στρώσης >30 λεπτά
Θερμοκρασία υποστρώματος  από +5°C έως +25°C
Χρόνος της πρέσας                               από +5°C έως +35°C
Βατότηα                                  Μετά από 4-5 ώρες
Ο απαιτούμεος χρόνος για τη 
στρώση της επιφάνειας ≥ 2 ·¼ ÁµÂ

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αντοχή σε κάμψη (μετά από 28 
ημέρες) κατά το  EN 1015-11

> 4 N/mm2 

Αντοχή σε θλίψη (μετά από 28 
ημέρες) κατά το EN 1015-11

> 35 N/mm2 

ΣΗΣΚΕΥΑΣΙΑ
FLATEX είναι συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και 
απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας 
εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα 
πρακτικά στοιχεία.
Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προïόντος, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο 
για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!


