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 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

  

Τν GLX 298 είλαη έλα αζηάξη πξφζθπζεο έηνηκν πξνο 

ρξήζε ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξφζθπζεο ηνπ ζνβά πάλσ ζε ιείεο ή κε απνξξνθεηηθέο 

επηθάλεηεο. Αληηθαζηζηά ην παξαδνζηαθφ πεηαρηφ. 

Απνηειείηαη απφ ζπλζεηηθέο ξεηίλεο θαη ραιαδηαθή 

άκκν. 

 

 

 

 

Έρεη πνιχ ηζρπξή ζπγθφιιεζε ζηα δηάθνξα ππνζηξψκαηα 

θαη αληνρή ζηελ ςχμε θαη ηελ πγξαζία. Είλαη θαηάιιειν 

γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. Μεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ δεκηνπξγεί κία αδξή επηθάλεηα, αλζεθηηθή ζε αιθαιηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

 ΠΔΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ   

  

Τν GLX 298 δεκηνπξγεί κηα αδξή επηθάλεηα ζην 

ππφζηξσκα πάλσ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, κε 

απνηέιεζκα λα εληζρχεη κεραληθά ηελ πξφζθπζε κεηαμχ 

ζνβά θαη ππνζηξψκαηνο. Η αχμεζε ηεο κεραληθήο 

πξφζθπζεο κπνξεί λα μεπεξάζεη αθφκα θαη ην 100% ηεο 

πξφζθπζεο πνπ ζα είρε ν ζνβάο εάλ ρξεζηκνπνηνχηαλ 

ζηνλ ηνίρν απεπζείαο ρσξίο ρξήζε GLX 298. Η 

επηθάλεηα πνπ δίλεη ην πξντφλ παξνπζηάδεη πςειή 

αληνρή ζε αιθαιηθφ πεξηβάιινλ. Είλαη θαηάιιειν γηα 

θάζε είδνπο 

  

 

ζνβάδεο, φπσο: 

• Τζηκεληνζνβάδεο 

• Αζβεζηνζνβάδεο 

• Αζβεζην-ηζηκεληνζνβάδεο 

• Γπςνζνβά 

Σπληζηάηαη γηα ιείεο ή κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο φπσο 

ζθπξφδεκα ή πνιπζηεξίλε. 

 

 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ-ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

  

• Δεκηνπξγεί ηελ θαηάιιειε γέθπξα πξφζθπζεο ησλ 

ζνβάδσλ πάλσ ζε ιεία ή κε απνξξνθεηηθά 

ππνζηξψκαηα 

• Απμάλεη θαηά 100% ηελ πξφζθπζε ηνπ ζνβά ζηελ 

ηνηρνπνηία 

• Αληηθαζηζηά ηελ πεηαρηή ζηξψζε ζνβά 

• Επηηξέπεη ηε δηαπλνή ηνπ ηνίρνπ ελψ εκπνδίδεη ηελ 

 

  

είζνδν ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο 

• Δελ πεξηέρεη νξγαληθνχο δηαιχηεο 

• Αληίζηαζε ζηε γήξαλζε 

• Αληίζηαζε ζηα έιαηα θαη ηνπο δηαιχηεο 

• Ιζρπξή πξφζθπζε ζην ππφζηξσκα 

 

 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

  

To ππφζηξσκα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, ζηαζεξφ θαη 

απαιιαγκέλν απφ ιάδηα θαη άιινπο ξχπνπο. Αθαηξνχκε 

κε έλα εξγαιείν ιάζπεο, θφιιεο θαη νπνηαδήπνηε 

ππνιείκκαηα απφ πξνεγνχκελεο εξγαζίεο. Επηπιένλ 

 

  

θαζαξίδνπκε θη αλ είλαη απαξαίηεην πιέλνπκε ηνλ ηνίρν. 

Απνθξίλνπκε πεξηζζεχκαηα λεξνχ θη αθήλνπκε λα 

ζηεγλψζεη ν ηνίρνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο. 

 

 ΔΦΑΡΜΟΓΗ    

  

Τν ππφζηξσκα πξέπεη λα είλαη ζηεγλφ θαη θαζαξφ απφ 

ζθφλεο, ζαζξά θαη μέλα ζψκαηα. Η εθαξκνγή ηνπ GLX 

298 γίλεηαη κε ξνιφ, βνχξηζα ή ζπξέυ. Δελ απαηηείηαη 

αξαίσζε. Αξρηθά ην πεξηερφκελν ηνπ δνρείνπ 

αλαδεχεηαη θαιά κέρξη λα πξνθχςεη έλα νκνηνγελέο 

κίγκα. Σηε 

 

  

ζπλέρεηα επαιείθεηαη ην GLX 298 ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ππνζηξψκαηνο ζε κία ζηξψζε. Αθνχ ζηεγλψζεη ην πξντφλ, 

κεηά απφ 2-4 ψξεο κπνξεί λα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ ζνβά. 

Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο πξέπεη 

λα θπκαίλεηαη κεηαμχ +5
O
C θαη +35

O
C.. 

 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ    

  

Η θαηαλάισζε ηνπ GLX 298 είλαη 300-350 g/m
2
, 

αλάινγα κε ην πάρνο ηεο ζηξψζεο. 

   

Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο ηνπ παξφληνο θπιιαδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ηειηθή ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηεο Thrakon βαζίδνληαη ζηε κέρξη ηνπ 

παξφληνο ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηεο Εηαηξείαο γηα ηα πξντφληα θαη παξέρνληαη κε θαιή πίζηε εθφζνλ απηά απνζεθεχνληαη,ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο Thrakon. Λφγσ ηεο αδπλακίαο άκεζνπ ειέγρνπ απφ εκάο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην εξγνηάμην αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξντφληνο, ε 

Εηαηξεία δελ παξέρεη θακία εγγχεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ αιιά θαη δε θέξεη θακηά λνκηθή επζχλε ε νπνία λα βαζίδεηαη 

ζηηο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξφληνο θπιιαδίνπ, ζε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο παξερφκελεο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο. Οη ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ 

ζπλίζηαηαη λα ειέγρνπλ κε κηα κηθξή δνθηκή ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ γηα ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή θαη ζθνπηκφηεηα ρξήζεο. Η Thrakon έρεη ην δηθαίσκα λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ ηεο ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε. Όιεο νη παξαγγειίεο γίλνληαη δεθηέο κφλν χζηεξα απφ ηελ απνδνρή ησλ παξαπάλσ αιιά θαη ππφ 

ηνπο εθάζηνηε φξνπο ηεο Εκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Εηαηξείαο. Η έθδνζε ηνπ παξφληνο ηερληθνχ θπιιαδίνπ αθπξψλεη θάζε άιιε πξνεγνχκελε έθδνζε. 
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 ΤΚΔΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ     

  

Τν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 5 θαη 

20 θηιψλ θαη δηαηεξείηαη ζθξαγηζκέλν γηα έλα ρξφλν ζε 

θιεηζηνχο, αεξηδφκελνπο θαη πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηνλ 

 

 

παγεηφ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γηα 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο 

   

 ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ  

  

Τα εξγαιεία πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ 

ρξήζε κε λεξφ, αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ απμάλεη 

  

ζεκαληηθά ηελ πξφζθπζε, αθφκε θαη πάλσ ζε κεηαιιηθέο 

επηθάλεηεο. 

 

 ΓΔΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ    

  

• Η απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο ζε ζπλζήθεο παγεηνχ ή 

θαχζσλα 

• Η εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο θαηά ηε δηάξθεηα βξνρήο 

• Η εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο έμσ απφ ην ζπληζηάκελν 

  

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 

• Σε επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα βαθηνχλ κε 

ειαηνρξψκαηα 

• Σε επηθάλεηεο πνπ θζείξνληαη απφ ην λεξφ 

 

 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ    

  

Πξνζηαηέςηε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Σε πεξίπησζε 

επαθήο μεπιχλεηε κε άθζνλν λεξφ. Σε πεξίπησζε 

επαθήο κε ηα κάηηα αλαδεηήζηε άκεζα ηαηξηθή 

ζπκβνπιή. Δηαβάζηε ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη 

ζην Τερληθφ Φπιιάδην ηνπ 

 

  

πξντφληνο πξηλ απφ ηε ρξήζε. Φνξέζηε θαηάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά ξνχρα θαη γάληηα. Τν Δειηίν Αζθαιείαο ηνπ 

πξντφληνο είλαη δηαζέζηκν κεηά απφ αίηεζε ζηνπο 

επαγγεικαηίεο. 

 

 ΣΤΠΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ EN 998-2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Μ10 – Α1  
     
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

 Μνξθή   Πάζηα 

 Χξψκα   Κνθθηλσπφ 

 Χξψκα εθαξκνγήο    (mm)  0,8 – 1,0 

 Μέγηζηνο θφθθφο    (mm)  0.8 

 Αληίζηαζε ζηελ πγξαζία θαη ηνπο αηκνχο   Εμεξεηηθή 

 Αληίζηαζε ζηε γήξαλζε   Εμεξεηηθή 

 Αληίζηαζε ζηα έιαηα θαη ηνπο δηαιχηεο   Εμεξεηηθή 

 Δηαπλνή ηνίρνπ   Ναη 

 Επθιεθηφηεηα    Ορη 

 Οξγαληθνί δηαιχηεο   Ορη 

 Ππθλφηεηα κίγκαηνο (Kg/l) EN 1015-6 1,40 

 Πξφζθπζε κε ην ππφζηξσκα (N/mm
2
) EN 1015-12 ≥0,25 

 Καηαλάισζε αλα ζηξψζε (Kg/m
2
)  0,30 - 0,35 

 
Σημείωζη: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +23

0
C, Σ.Υ. 50% και σωπίρ αεπιζμό. Υπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ ζςνθήκερ πος 

επικπαηούν ζηο επγοηάξιο όπωρ θεπμοκπαζία, ςγπαζία, αεπιζμόρ και αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ. 
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