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Acrylic Plaster 
Ακουλικό επίχοισμα για τη ποξστασία ενωτεοικώμ όψεωμ. Πιστξπξιημέμξ κατά ΔΣΑ 10/0122. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ 

Διακξρμηςικό, έςξιμξ ποξπ υοήρη, ξογαμικό επίυοιρμα 

σφηλώμ ρςεοεώμ. Βαρίζεςαι ρε ρσμδσαρμό ακοσλικξύ 

πξλσμεοξύπ αιχοήμαςξπ, τσρικώμ κόκκχμ και ποόρθεςχμ 

βελςιχςικώμ ξσριώμ. Δίμαι καςάλληλξ για υοήρη ρε 

ενχςεοικέπ ή ερχςεοικέπ επιτάμειεπ από ρσμήθη δξμικά 

σλικά καθώπ και ρε ποξηγξύμεμα βαμμέμεπ επιτάμειεπ.  

Δίμαι πιρςξπξιημέμξ καςά ΔΣΑ 10/0122, για μα 

υοηριμξπξιείςαι με άοιρςα απξςελέρμαςα χπ η ςελεσςαία 

ρςοώρη ρε ρσρςήμαςα ενχςεοικήπ θεομξμόμχρηπ, καθώπ 

βελςιώμει ςημ αμςξυή και απόδξρη ςχμ ρσρςημάςχμ ασςώμ 

και ιδίχπ ςξσ ρσρςήμαςξπ CLIMAtotal.  

Έυει εναιοεςικέπ μηυαμικέπ αμςξυέπ, σφηλή 

σδοαςμξδιαπεοαςόςηςα και διαπμξή.  

Σξ Acrylic Plaster παοξσριάζει σφηλή ποόρτσρη και 

εναιοεςική αμςξυή ρςη βοξυή, ςξμ παγεςό, ςημ 

αςμξρταιοική ούπαμρη, ςημ σγοαρία ςηπ θάλαρραπ και ςιπ 

απόςξμεπ μεςαβξλέπ θεομξκοαρίαπ. Δμπξδίζει ςημ αμάπςσνη 

βακςηοιδίχμ, άλγεχμ και μσκήςχμ.  

 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Αδιάβοξυξ επίυοιρμα  

 Καλή σδοαςμξδιαπεοαςόςηςα πξσ έυει απξςέλερμα 

ποξρόφειπ με ικαμόςηςα διαπμξήπ 

 Βελςίχρη ςηπ θεομικήπ αμςίρςαρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

CLIMAtotal 

 Άοιρςη ενχςεοική αμςξυή και αμθεκςικόςηςα ρςημ 

σπεοιώδη ακςιμξβξλία 

 Άοιρςη ποξρςαρία από ςη βοξυή, ςξμ παγεςό, ςημ 

αςμξρταιοική ούπαμρη και ςξ θαλαρριμό αέοα 

 Πιρςξπξίηρη ΕΤΑ 10/0122 για ενχςεοική 

θεομξμόμχρη 

 Διαςίθεςαι ρε μεγάλη πξικιλία απξυοώρεχμ 

αμθεκςικώμ ρςημ ηλιακή ακςιμξβξλία 

 Χαμηλό πξρξρςό ΠΟΕ και πλήοηπ ρσμμόοτχρη με 

ςξσπ Καμξμιρμξύπ ΠΟΕ ςηπ ΕΕ ςξσ 2010 

 

 

 

 

Reaction to fire NPD

Water absorption w3

Water vapour difussion V2

Tensile strength to substrate >0,25Ν/mm2

Thermal conductivity (λ) NPD

Durability NPD

Hazardous substance NPD

ETA 10/0122

ETAG 004

DoP: 02-1224-3 (CPR EU/305/2011)

EN 15824

Render based on organic binders for use externally 

and internally

DRUCKFARBEN ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ

Λ. Μεγαοίδξπ, Θέρη Καλλιρςήοι, 19300, 

Αρποόπσογξπ
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1224-CPD-0203

DoP: 00-1224-2 (CPR EU/305/2011)
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ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ & ΒΑΥΗ ΔΠΙΥΑΝΔΙΑ 

 Για ςημ εναρτάλιρη ςηπ καλήπ ποόρτσρηπ, η επιτάμεια 

απαιςείςαι μα είμαι ρςεγμή, καθαοή από ρκόμεπ, λάδια, 

άλαςα, ρκξσοιέπ, ραθοέπ βατέπ και σπξλείμμαςα, 

τξσρκχμέμα υοώμαςα, κςλ. Ποιμ μα εταομόρεςε 

αταιοέρςε φχοίαρη, μύκηςεπ και ποαριμίλεπ με μηυαμική 

λείαμρη, πλύμεςε με ραπξσμόμεοξ και ατήρςε ςξ 

σπόβαθοξ μα ρςεγμώρει.  

 Φοηριμξπξιήρςε Kraft Putty για ςημ πλήοχρη κεμώμ, 

οχγμώμ και άλλχμ τθαομέμχμ επιταμειώμ. 

 σμιρςάςαι μα μείμξσμ ξι επιτάμειεπ από τοέρκξ 

ςριμέμςξ, ρςόκξ, ρξβά, γύφξ και άρταλςξ μα 

ρςεγμώρξσμ επί 4 εβδξμάδεπ ςξσλάυιρςξμ, ποιμ από ςημ 

εταομξγή ςξσ Acrylic Plaster.  

 ε απξοοξτηςικέπ επιτάμειεπ, ρε μέεπ ή βαμμέμεπ 

επιτάμειεπ καθώπ και πάμχ από ςξ βαρικό επίυοιρμα 

Strong Bond ςξσ CLIMAtotal εταομόρςε μία ρςοώρη 

Plaster Primer. 

 Έπειςα από 24 ώοεπ εταομόρςε μία ρςοώρη Acrylic 

Plaster με αμξνείδχςη μεςαλλική ρπάςξσλα και ρςη 

ρσμέυεια ςοίφςε με πλαρςική ρπάςξσλα για λείαμρη ςηπ 

επιτάμειαπ ρςξ μέγεθξπ ςξσ κόκκξσ. ε μεγάλεπ 

επιτάμειεπ ρσμίρςαςαι η εταομξγή μα γίμεςαι υχοίπ 

διακξπέπ για ςημ απξτσγή μαςίρεχμ. 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ & ΤΝΘΗΚΔ ΔΥΑΡΜΟΓΗ  

 Εογαλεία: Δταομόρςε ςξ ποξψόμ με μεςαλλική ρπάςξσλα 

από αμξνείδχςξ υάλσβα ή πιρςόλι παυύοοεσρςχμ 

σλικώμ. 

 Καθαοιρμόπ εογαλείχμ: Αμέρχπ μεςά ςημ εταομξγή ςα 

εογαλεία ποέπει μα καθαοίζξμςαι με ζερςό μεοό και 

ραπξύμι ή με απξοοσπαμςικό διάλσμα. Αταιοέρςε από ςα 

εογαλεία όρξ πεοιρρόςεοξ ρξβά είμαι δσμαςό ποιμ από 

ςξμ καθαοιρμό. 

 •Αοαίχρη: Δεμ ρσμίρςαςαι. 

 •Χοόμξπ επιταμειακξύ ρςεγμώμαςξπ: 1-2 ώοεπ ρε 25ºC 

και ρυεςική σγοαρία 50%. 

 •Χοόμξπ πλήοξσπ ρςεγμώμαςξπ: 24 ώοεπ ρε 

θεομξκοαρία 25ºC και ρυεςική σγοαρία 50%. 

 Χοόμξπ πλήοξσπ ρκλήοσμρηπ: 14 ημέοεπ ρε 

θεομξκοαρία 25ºC και ρυεςική σγοαρία 50%. 

 Ποιμ ςη πλήοη ρκλήοσμρη ςξσ σλικξύ εμδέυεςαι μα 

εμταμιρςξύμ επιταμειακέπ γοαμμέπ λόγχ ασνημέμηπ 

σγοαρίαπ ή ποόρκαιοηπ βοξυήπ, η ξπξία μπξοεί μα είμαι 

πιξ έμςξμη ρε ρκξύοεπ απξυοώρειπ. Οι επιταμειακέπ 

γοαμμέπ εναταμίζξμςαι με ςημ πάοξδξ ςξσ υοόμξσ. 

 Αμαδεύεςε ςξ ποξψόμ ποιμ από ςη υοήρη και ρε ςακςά 

υοξμικά διαρςήμαςα καςά ςη διάοκεια ςηπ εταομξγήπ με 

μηυαμικό δοάπαμξ. 

 Μημ εταομόζεςε ρε θεομξκοαρίεπ κάςχ από 5ξC και 

πάμχ από 35ξC καθώπ και ρε επίπεδα σγοαρίαπ άμχ ςξσ 

65%. 

 Μημ εταομόζεςε ρε πεοίπςχρη επικείμεμηπ βοξυήπ ή ρε 

άμερη ηλιακή ακςιμξβξλία και αέοα. 

 

 Ποξρςαςέφςε ςημ επιτάμεια εταομξγήπ από ςη βοξυή με 

υοήρη ποξρςαςεσςικήπ λιμάςραπ. 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

Διαςίθεςαι ρε πλαρςικά δξυεία ςχμ 25kg ρε λεσκό και 

διάταμη βάρη. 

Xοχμαςίζεςαι ρε όλεπ ςιπ F-απξυοώρειπ Kraft Inspired 

Color. Δμδέυεςαι μα παοξσριάρει ςξμική απόκλιρη ρε 

ξοιρμέμεπ απξυοώρειπ. 

ΟΔΗΓΙΔ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΑΥΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Μακοιά από παιδιά. Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: καλέρςε ςξ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έμα γιαςοό εάμ αιρθαμθείςε 

αδιαθερία. Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: νεπλύμεςε ςξ 

ρςόμα. Μημ ποξκαλέρεςε εμεςό. Απξθηκεύεςαι ρε ρςεγμό 

μέοξπ. Υσλάρρεςαι ρε κλειρςό πεοιέκςη. Να ποξρςαςεύεςαι 

από ςιπ ηλιακέπ ακςίμεπ. Απξθηκεύεςαι ρε καλά αεοιζόμεμξ 

υώοξ. Απξοοίφςε ςξ πεοιευόμεμξ και ςξ δξυείξ ρε 

καςάλληλξ υώοξ απξοοιμμάςχμ ή αμακύκλχρηπ ρύμτχμα 

με ςξσπ ςξπικξύπ/εθμικξύπ/διεθμείπ καμξμιρμξύπ. Πεοιέυει: 

2-μεθσλ-2H-ιρξθειαζξλ-3-όμη, 1,2-βεμζιρξθειαζξλ-3(2Η)-

όμη και μείγμα (3:1) 5-υλχοξ-2-μεθσλ-4-ιρξθειαζξλιμ-3-

όμη/2-μεθσλ-2H-ιρξθειαζξλ-3-όμη. Μπξοεί μα ποξκαλέρει 

αλλεογική αμςίδοαρη. 
Τηλ. Κέμςοξσ Δηληςηοιάρεχμ: +30 210 779 3777 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
Απξθηκεύεςε ςα δξυεία ρε θεομξκοαρία από 5ξC έχπ 35ξC. 
Διαςηοείςε ςα δξυεία εομηςικά κλειρςά, όςαμ δεμ 
υοηριμξπξιξύμςαι. 

Δνχςεοικώμ ςξίυχμ ξοσκςώμ σπξρςοχμάςχμ Α/γ (Τ) 

Οοιακή ςιμή τάρηπ ΙΙ: 40g/L 
Μέγιρςη πεοιεκςικόςηςα Π.Ο.Δ. ποξψόμςξπ έςξιμξσ ποξπ 
υοήρη: 10g/L 

ΣΔΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Φιμίοιρμα (μέγιρςη 
κξκκξμεςοία)/ 
K-Granulated 
R-Ribbed 

 K10 (1.0mm), 
K15 (1.5mm), 
K20 (2.0mm), 
R15 (1.5mm) 
R25 (2.5mm) 

Ειδικό βάοξπ (g/cm3) ΕΝ 2811 White 1,75 +/-0,05  

pH  8,5-9,5 

Ποόρτσρη (N/mm2) (ETAG004) ≥0,2  

Ρσθμόπ 
σδοαςμξδιαπεοαςόςηςαπ 
V (g/m2d) 

(EN 7783-2) ≥20  

Υδοαςμξδιαπεοαςόςηςα 
sd (m) 

(EN 7783-2) 0,2-0,6 
(class ΙI) 

Υδαςξαπξοοότηρη 
(kg/m2h0,5) 

(EN 1062-3) ≤0,5 
(class w3) 

Καςαμάλχρη (kg/m2)  K10 (2.0-2.2), 
K15 (2.6-3.0), 
K20 (3.4-3.8), 
R15 (2.6-3.0) 
R25 (3.3-3.7)* 

* Δναοςάςαι από ςημ απξοοξτηςικόςηςα ςηπ επιτάμειαπ, ςιπ ρσμθήκεπ και ςη μέθξδξ 
εταομξγήπ 

 


