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LIQUID B-23 
Ενιστστικό κόλλας και αρμόστοκοσ 
 
Περιγραθή Προϊόνηος 
Τν πξντόλ LIQUID B-23 είλαη έλα αθξπιηθό βειηησηηθό θνληακάησλ, ρσξίο νξγαληθνύο 
δηαιύηεο θαη είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. Σπληζηάηαη γηα βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο 
θόιιαο θαη ηνπ αξκόζηνθνπ. Απμάλεη ηελ ζπγθνιιεηηθή ηθαλόηεηα, κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ 
απνξξνθεηηθόηεηα ζε λεξό. Φξεζηκνπνηείηαη θαη σο αζηάξη αδηάιπην γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
πιαθηδίσλ ζε απαηηεηηθά ππνζηξώκαηα (παιηά πιαθίδηα, κάξκαξα, κσζατθό, θιπ) 
 
Πεδία Εθαρμογής 

 Οηθνδνκηθέο θόιιεο 

 Υιηθά αξκνιόγεζεο 

 Παξαδνζηαθνί ζνβάδεο 

 Βηνκεραληθνί / έηνηκνη - ζνβάδεο 

 Λάζπε ρηηζίκαηνο 

 Υιηθά επηζθεπήο, κε βάζε ην ηζηκέλην 

 Τζηκεληνθνλίεο 

 Βηνκεραληθά δάπεδα 

 Σηεγαλσηηθά πξντόληα βάζεσο ηζηκέληνπ 
 
Εθαρμογή 
Αξρηθά γίλεηαη ε αλάκημε ηνπ θνληάκαηνο κε ην λεξό. Σηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ε απαξαίηεηε 
πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο LIQUID B-23, ππό ζπλερή αλάδεπζε κέρξη λα δεκηνπξγεζεί κηα 
νκνηνγελήο πάζηα. Γηα ηελ αλάκημε ησλ θνληακάησλ κε λεξό, ζηα νπνία ζα πξνζηεζεί θαη 
LIQUID B-23 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ιηγόηεξε πνζόηεηα λεξνύ (από ην θαλνληθό). Η 
αλάκημε κπνξεί λα γίλεη είηε κε ην ρέξη είηε κε ην mixer. Πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο όηη ε 
πξνζζήθε ηνπ LIQUID B-23 απμάλεη ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ πιηθνύ. 
 

Καηανάλωζη 
Ως βελτιωτικό: 40-80g LIQUID B-23 αλά θηιό πξντόληνο.  
Δμαξηάηαη ηνλ βαζκό ηεο βειηίσζεο πνπ επηζπκνύκε θαη από ηελ εθαξκνγή. Τα ιεπηήο 
ζηξώζεηο επηρξίζκαηα απαηηνύλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα πιηθνύ. 
Ως αστάρι: 1kg αλά 14-15m

2
 επηθάλεηαο. 

 
Καθαριζμός εργαλείων και μητανών 
Τα εξγαιεία πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε λεξό , αθνύ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντόλ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πξόζθπζε, αθόκε θαη πάλσ ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. 
 
Αποθήκεσζη  
Τν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 1 - 4 θαη 20 θηιώλ θαη δηαηεξείηαη γηα έλα 
ρξόλν ζθξαγηζκέλν ζε θιεηζηνύο θαη αεξηδόκελνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη ζε 
ζεξκνθξαζίεο +5

0
C έσο 30 

0
C. 

 
Προζοτή 
Πξνζηαηέςηε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Σε πεξίπησζε επαθήο μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Σε 
πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα αλαδεηήζηε άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή. Γηαβάζηε ηεο 
πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη ζην Τερληθό Φπιιάδην ηνπ πξντόληνο πξηλ από ηε ρξήζε. 
Φνξέζηε θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη γάληηα. Τν Γειηίν Αζθαιείαο ηνπ πξντόληνο 
είλαη δηαζέζηκν κεηά από αίηεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο. 
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Τετνικά ταρακτηριστικά  Τιμή 

  

Μορθή Υγρό διάλσμα 

Φρώμα Γαλακηώδες 

Τύποσ Σσμπολσμερές ακρσλικού / ζησρενίοσ 

pH (ζηοσς +20
0
C) 7-9 

Ειδικό βάρος 1,01-1,02 gr/cm
3
 

Εσθλεκηόηηηα Ότι 

Οργανικοί διαλύηες Ότι 
 
Σημείωση: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +230C, Σ.Υ. 50% και σωπίρ αεπιζμό. 
Υπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν ζηο επγοηάξιο, όπωρ θεπμοκπαζία, 
ςγπαζία, αεπιζμόρ και ηην  αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ. 


