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Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης 
κονιαμάτων, μέλος της            
σειράς οικολογικών προϊόντων 
βάσεως νερού    DecoΜax®. 
Άοσμα φιλικά προς το περιβάλλον 
και τον χρήστη. Χαμηλά σε 
περιεκτικότητα πτητικών 
οργανικών ενώσεων (VOC's) και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της    
Ε.Ε. 

Πρωτοποριακή τεχνολογία, υψηλής σκληρότητας 
προϊόν. Προσφέρει απαράμιλλη στεγανότητα, 
ελαστικότητα και πρόσφυση σε πλήθος οικοδομικών και 
επισκευαστικών χρήσεων (π.χ. τσιμεντοκονίες, 
ενίσχυση τσιμεντοειδών, αρμολογήσεις, σοβάδες, 
λούκια, κόλλες πλακιδίων, κ.α.)  Ενδεικτικές χρήσεις: 
 

 Αστάρι πρόσφυσης  για πατητή τσιμεντοκονία, 

σοβά, επικαλυπτικών υλικών. 

 Σταθεροποίηση -στεγάνωση οικοδομικών 

επιφανειών (π.χ. εμφανή μπετά, κολώνες, 

τοιχία, δώματα, μπαλκόνια). 

 Κονιάματα τοιχοποιίας.  

 Κατασκευή δαπέδων  Ενδοδαπέδια θέρμανση 

και δάπεδα με αυξημένες μηχανικές και χημικές 

αντοχές όπως βιομηχανικά σε συνεργεία, χώρους             

στάθμευσης, μονάδες τροφίμων, εργαστήρια κ.α. 

 Τσιμεντοκονιάματα:  Δημιουργία κλίσεων, 

εξομαλύνσεων, λουκιών, ραμπών, αρμολόγηση, 

επικόλληση πλακιδίων. 

 Επισκευή σκυροδέματος: Αντιδιαβρωτική 

προστασία μεταλλικού σκελετού, επισκευή 

κατεστραμμένων τμημάτων από μπετόν (π.χ. 

κολώνες, 

δοκάρια, σκαλοπάτια). 

 Συγκόλληση  παλαιού με νέου μπετόν. 

 Ενίσχυση κόλλας πλακιδίων  Βελτίωση 

πρόσφυσης, στεγάνωσης, ελαστικότητας σε 

ευαίσθητους υγρούς χώρους όπου εφαρμόζεται 

πλακάκι (π.χ. πισίνες, μπάνια, κουζίνες). 
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• Εξαιρετικό άπλωμα. 
• Περιορίζει τη συρρίκνωση στην πήξη του 
  τσιμέντου. 
• Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών  
   επιστρώσεων. 
• Ενισχύει την προσφυτική ικανότητα σε 
   κάθε μορφής υπόστρωμα. 
• Ενισχύει την αντοχή στην τριβή και αποτρέπει τη 
    δημιουργία σκόνης. 
•  Προσφέρει αυξημένη αντοχή στην κάμψη, τον 
   εφελκυσμό και τη φθορά από παγετό. 
•  Ενισχύει τις χημικές αντοχές των  
   κονιαμάτων σε λάδια, λίπη, ελαφρά οξέα.     
•  Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα και ελαστικότητα. 
 
 

 
 
 (συνθήκες δοκιμής: 23°C και 50% u.r.) 

 
• Μορφή:                                             Ακρυλικό αστάρι 
                                                            πρόσφυσης 
                                                            κονιαμάτων. 
• Κατανάλωση:                                    125gr/m

2 
. 

• Θερμοκρασία εφαρμογής:                 12-35
o
C .  

• Ειδικό βάρος (+25°C):                       1,01g/cm
3
. 

• Mείωση νερού ανάμειξης  
  (με προσθήκη 15% σε  

  τσιμέντο       κατά βάρος):                 25%.                                  

• Αναλογία ανάμιξης:                           90 3,6A:1,4B.  
• pH (βαθμός αλκαλικότητας):             9 - 11.  
• Θερμοκρασία  Αποθήκευσης:          10 - 35

0
C. 

• Θερμοκρασία Εφαρμογής:               13 - 35
0
C. 

• Ιξώδες:                                              30 - 150 mPas.  

 
 

 
Διατίθεται σε συσκευασίες των: 1, 3 και 5kg. 

 
 
Εφαρμογή σε τριμμένη και επιμελώς σκουπισμένη 
επιφάνεια 
Αραίωση 5 - 20% με απιονισμένο νερό για εφαρμογή με 
ρολό, πινέλο, και  Airless. Στις τσιμεντοκονίες η άμμος 
πρέπει να είναι καλά πλυμένη και τραχιά, απαλλαγμένη 
από χώματα και άλατα. Στο σοβά το ποσοστό της άμμου 
είναι συνάρτηση του πάχους του. Το τσιμέντο πρέπει να 
είναι φρέσκο και δροσερό, χωρίς σβώλους. 
Ανακινείστε καλά πριν την εφαρμογή. 
Ο υγρός υμένας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 g/m

2
. 

Στέγνωμα σε περίπου 2 ώρες για την 1
η
 επίστρωση και  

2,5 - 3 ώρες για την 2
η
 και 3

η
 επίστρωση, ανάλογα με την 

σχετική υγρασία     (0-60% RH),  και την θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος   (13 - 350°C). 

 
 

 
Όσο αυξάνεται η σχετική υγρασία αυξάνεται και ο χρόνος 
στεγνώματος. 
Εφαρμογή σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 13°C. 
Χρόνος λείανσης 8 ώρες. 

  Αφαιρέστε το υπολειπόμενο υλικό από τα εργαλεία 
σας. 

  Καθαρίστε τα εργαλεία σας επιμελώς με νερό και 
σαπούνι  
 αμέσως μετά την χρήση. 

  Μην ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση. 

  Σφραγίστε καλά το δοχείο μετά από κάθε χρήση. 

  Φροντίστε την ανακύκλωση κενού δοχείου και   
χαρτοκιβωτίου. 

  Τουλάχιστον 18 μήνες, εφόσον διατηρηθεί στην 
αρχική κλειστή συσκευασία του, μεταξύ +5°C και 
+35°C προστατευμένο από τον παγετό και την 
απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. 

 
 

  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 


