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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ελαφρύς λευκός έτοιμος στόκος οικοδομών με βάση συμπολυμε-

ρείς ακρυλικές ρητίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλή-

ρωση αρμών και την επιδιόρθωση οπών έως 5cm σε εσωτερικές 

επιφάνειες γυψοσανίδας, σοβά, σκυροδέματος, τούβλου, ξύλου 

κ.λπ. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει ομοιόμορφα, δεν τρέχει και 

γεμίζει άψογα. Δεν συρρικνώνεται, στεγνώνει γρήγορα χωρίς να 

σκάει και τρίβεται εύκολα δίνοντας λεία και ανθεκτική επιφά-

νεια, η οποία επαναβάφεται με οποιοδήποτε χρώμα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Ειδικό βάρος 0,6±0,02 kg/lt. 

Απόδοση Εξαρτάται από το πάχος της στρώσης. 

Αραίωση 
Έτοιμο προς χρήση. 

Στέγνωμα 
Στεγνώνει  ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το 
πάχος της στρώσης μετά από 1 – 8 ώρες. 

Επαναβαφή 
1 στρώση 

VOC class 
«Σφραγιστικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή 

VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος 

έτοιμου προς χρήση = 5gr/lt. 

Απόχρωση 
Λευκό. 

 

       

 

Smaltofill 

Easy Putty 

Ελαφρύς Ακρυλικός Στόκος 

Σπάτουλας 

 Απόδοση: Ανάλογα το πάχος της 

στρώσης 

 

 Στέγνωμα: 1 - 8 ώρες 

 

 Αραίωση: - 

 

 Επαναβαφή: 1 στρώση 

 

 Συσκευασία: 500ml, 1L 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από λάδια, σκόνες, ξένες προσμίξεις, 

σαθρά κομμάτια, υγρασία κ.λπ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο ελαφρύς στόκος είναι έτοιμος προς χρήση. Εφαρμόζεται με σπάτουλα. 

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5οC και πάνω από 30oC. Α-

πλώνουμε τον ελαφρύ στόκο ομοιόμορφα με την σπάτουλα. Αφού στεγνώ-

σει καλά τρίβουμε και μετά ασταρώνουμε με Smaltoplast Universal Primer 

ή αστάρι SMALTODUR hydro, SMALTODUR, SMALTOX hydro, SMALTOX 

mono, MASTER PRIMER ή ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ SMALTOLUX ανάλογα με την τελική 

χρήση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Επιστρέψτε το υλικό από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα 

αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θερμοκρασία  του χώρου 8–30°C  και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 

80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις 

τελικές ιδιότητες του προϊόντος. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή 

κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. 

Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προ-

φυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους 

διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή 

φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα 

με τις οδηγίες χρήσης του. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


