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KTISEPOX HYDRO PR  

Τν HYDROPOX PR είλαη έλα δηάθαλν 
πδαηνδηαιπηό ζύζηεκα 2 ζπζηαηηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αζηάξη ζε επηθάλεηεο 

από ζθπξόδεκα θαη όηαλ αθόκε είλαη λσπό ή 
ππάξρεη πγξαζία. 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αλαινγία Αλάκεημεο 
(A:B) 

3:1 

Χξόλνο δσήο ζην 

δνρείν κεηά ηελ 
αλάκεημε 

Πεξίπνπ 60-90 ιεπηά 

ζηνπο 20 oC  

Ππθλόηεηα 1,02 kg/lit 

Χξώκα  Δηάθαλν 

Σπζθεπαζία Δηαζέζηκα ζε ζεη  
(A+B) ησλ 10Kg, 1kg   

 
 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Απαηηείηαη ζρνιαζηηθή πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθάλεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 
κέγηζηε πξόζθπζε. Τν ππόζηξσκα πξέπεη 

λα ηξηθηεί κε κεραληθά κέζα όπσο π.ρ κε 

δηακαληνξηβείν, κεραλή κσζατθνύ, 
ζηδεξνβνιή, ακκνβνιή θιπ. Η επηθάλεηα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, θαζαξή θαη 
απαιιαγκέλε από ζαζξά πιηθά πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ην αζηάξσκα.  Αλ 

ππάξρνπλ ιάδηα ή άιιεο ρεκηθέο νπζίεο 
πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε πξόζζεην ηξίςηκν 

ή κε ηελ ρξήζε εηδηθνύ θαζαξηζηηθνύ.  

Όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη εθαξκνγή ζε 

θξέζθν κπεηό, εμαζθαιίζηε όηη ην κπεηό 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξώλ πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ην αζηάξσκα..  

Προεηοιμαζία KTISEPOX HYDRO PR 

Τα πεξηερόκελα ησλ δνρείσλ A θαη B πξέπεη 
λα αδεηαζηνύλ ζε έλα ηξίην δνρείν. Είλαη 

ζεκαληηθό λα αδεηαζηεί όιν ην πεξηερόκελν 
ησλ δνρείσλ θαζώο θαη ηα ηνηρώκαηα ησλ 

δνρείσλ. Η αλάκεημε ηνπ πιηθνύ  πξέπεη λα 

γίλεηαη κε αλαδεπηήξα θαη πξέπεη λα 

δηαξθέζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 3-4 ιεπηά ζηηο 
300 ζηξνθέο/ ιεπηό. Η «πξόρεηξε» αλάκεημε 

απνηειεί πνιιέο θνξέο ιόγν γηα λα κε γίλεη 
ζσζηή ζθιήξπλζε ηνπ πιηθνύ, θαη λα 

παξακέλεη καιαθό κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Εθαρμόζονηας ηο KTISEPOX HYDRO 
PR 

Εθαξκόζηε ην κίγκα είηε κε βνύξηζα ή κε 

ξνιό. Αλ ε επηθάλεηα απνξξνθήζεη ακέζσο 
ην αζηάξη ζπληζηάηαη λα γίλεη θαη δεύηεξε 

επάιεηςε. Μελ αθήλεηε ην αζηάξη λα 
δεκηνπξγεί κηθξέο ιηκλνύιεο ζηηο ξσγκέο θαη 

ζηηο ηξύπεο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Ο ρξόλνο 

ζηεγλώκαηνο ηνπ αζηαξηνύ εμαξηάηαη από 
ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη από 

ηελ πνηόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο (3-12 
ώξεο). Πξηλ εθαξκόζεηε ην πξώην ρέξη κε 

επνμεηδηθό πιηθό, βεβαησζείηε όηη ην πιηθό 

έρεη ζηεγλώζεη θαιά θαη όηη δελ ππάξρνπλ 
λσπά ζεκεία.  Δελ ζα πξέπεη λα 

κεζνιαβήζνπλ παξαπάλσ από 24 ώξεο πξηλ 
ηελ εθαξκνγή ηεο επόκελεο ζηξώζεο. Αλ 

είλαη λα θαζπζηεξήζεη ε επάιεηςε ηεο 
επόκελεο ζηξώζεο ζπληζηάηαη λα γίλεη 

επίπαζε κε ραιαδηαθή άκκν (0,4-0,8 mm) 

πάλσ ζην λσπό αζηάξη. Αθνύ ζηεγλώζεη ην 
αζηάξη κπνξείηε λα ζθνππίζηε όζε άκκν δελ 

έρεη θνιιήζεη.   

Προηεινόμενη ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

H εθηηκώκελε θαηαλάισζε είλαη πεξίπνπ 

200-250 gr/m2 αλάινγα κε ηελ 
απνξξνθεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο. 

Πξόζζεηεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηελ εθαξκνγή επνμεηδηθώλ δαπέδσλ 

κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

KTISIS. http://www.ktisis.eu/  

 


