
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

HYDROSTOP ACRYLIC  
PLASTER FINE 
 
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας, λείος 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙOΤHTΕΣ  
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρω-
μος, έτοιμος προς χρήση. Διατίθεται σε δύο κοκ-
κομετρίες (1mm και 1,5mm) με ειδικά διαβαθμι-
σμένα αδρανή άριστης ποιότητας που τον καθι-
στούν κατάλληλο για τη διαμόρφωση λείας επι-
φάνειας. Είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία, 
καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυ-
κήτων. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης 
της τοιχοποιίας και του φέροντος οργανισμού 
του κτιρίου από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο 
του άνθρακα) και των λοιπών προβλημάτων 
από το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλος 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.  
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά 
συνδετικά κατά ΕΝ 15824.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
• Πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά ΕΝ 1062-3.  
• Άριστη πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα, αντί-
σταση στην UV ακτινοβολία.  

• Ανθεκτικός στα αλκάλια σύμφωνα με το πρό-
τυπο DIN 18556.  
• Δεν ρηγματώνει και δεν ξεφλουδίζει.  
• Kαταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων των 
κτιρίων.  
• Παρέχει προστασία πλήρους στεγανότητας και 
διάρκειας ζωής των προσόψεων.  
• Υψηλές μηχανικές αντοχές, ευκολία και ταχύ-
τητα εφαρμογής.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
O HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE 
χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί 
μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως διακοσμητικό ε-
πίχρισμα. Δουλεύεται με το χέρι ή με μηχανή ε-
κτόξευσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικο-
δομικά υλικά, αφού ασταρωθούν, σε τοίχους και 
οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε συστή-
ματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σο-
βάς τελικής στρώσης του συστήματος.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλ-
λαγμένο από σκόνες, λάδια και σαθρά σημεία. 
Ακολουθεί προετοιμασία της επιφάνειας με το ει-
δικό σιλικονούχο αστάρι HYDROSTOP 
SILICONE PRIMER ή με τον μικρομοριακό στα-
θεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK. Λείες ή 
μη απορροφητικές επιφάνειες ασταρώνονται με 
DS-290, DS-255 ή DS-260 QUARTZ PRIMER 
(χαλαζιακά αστάρια) της DUROSTICK. Η εφαρ-
μογή του HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER 
FINE ακολουθεί μετά το πλήρες στέγνωμα των 
ασταριών. 
Εφαρμογή 
Αφού δημιουργηθεί ικανοποιητική επιπεδότητα-
της προς επίχριση επιφάνειας, αναδεύουμε καλά 
πριν από τη χρήση με αναδευτήρα σε χαμηλές 
στροφές. Το υλικό απλώνεται με ανοξείδωτη λεία 
μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα, ακόμη και με 
κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης. Στη συνέχεια, ε-
πιπεδώνεται στο πάχος του μέγιστου κόκκου 
‘πατητά’, ‘τριφτά’, ‘κυκλικά’ με πλαστικό τριβίδι 
σοβά, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικά απο-
τέλεσμα. Ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από 
την απορροφητικότητα του υποστρώματος και 
τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αφού ‘τρα-
βήξει’ και προτού στεγνώσει η στρώση του υλι-
κού, μεταξύ 10 έως 20 λεπτά.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Xρωματίζεται σε 44 αποχρώσεις βάσει χρωμα-
τολογίου και παραδίδεται έτοιμο χρωματισμένο. 
• Ομοιόμορφη χρωματική απεικόνιση μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα προέρχονται 
από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Αν χρησιμο-
ποιηθούν διαφορετικές παρτίδες, συνιστάται η 
πλήρης ανάμειξη αυτών πριν από την εφαρ-
μογή. 
• Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν 
η επιφάνεια εκτίθεται απευθείας σε ηλιακή αντι-
νοβολία ή και ισχυρούς ανέμους, ή όταν υπάρχει 
πιθανότητα βροχής τις επόμενες ώρες. Η έντονη 
θερμοκρασία, η υψηλή υγρασία και το υπό-
στρωμα επηρεάζουν την τελική απόχρωση. 
 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Εργαλείων και μηχανών με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους. 
 
KATANAΛΩΣΗ 
Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,0mm:  
1,8-2,0kg/m²/mm. 
Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,5mm:  
2,0-2,3kg/m²/1,5mm. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μή-
νες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δοχείο 25kg σε παλέτα 600kg (24 τεμ.) 
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