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VERDE B-17 
Αστάρι πρόσυσσης με ταλαζιακή άμμο  

για λείες επιυάνειες, πολσστερίνη  &  εμυανές μπετόν  

 
 
Περιγραθή Προϊόνηος 
Αθξπιηθό αζηάξη πξόζθπζεο κε πνιπκεξή ζπλζεηηθά πιηθά, πξνζκίμεηο νξπθηώλ θαη 
ραιαδηαθή άκκν. Καηάιιειν γηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη εκθαλή κπεηό ζε εζσηεξηθνύο θαη 
εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Εληζρύεη ηελ πξόζθπζε ηνπ ζνβά ζε ιείεο θαη ρακειήο 
απνξξνθεηηθόηεηαο επηθάλεηεο (νξνθέο, κνλσηηθέο πιάθεο θιπ). Χξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο όπνπ δελ εθαξκόζζεθε «πεηαρηόο ζνβάο» θαζώο επίζεο πάλσ ζε ιεία 
επηρξίζκαηα, μύιν θαη ηζηκεληνζαλίδεο. Ιδαληθό ζαλ αζηάξη, πξν βαθήο, ζε πδξνξξνέο από 
PVC. Είλαη θαηάιιειν γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκηνπξγεί 
κία αδξή επηθάλεηα, αλζεθηηθή ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ.  
 
 
 
Πεδία Εθαρμογής 
Τν VERDE B-17 δεκηνπξγεί κηα αδξή επηθάλεηα ζην ππόζηξσκα πάλσ ζην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη, κε απνηέιεζκα λα εληζρύεη κεραληθά ηελ πξόζθπζε κεηαμύ ζνβά θαη 
ππνζηξώκαηνο. Η αύμεζε ηεο κεραληθήο πξόζθπζεο κπνξεί λα μεπεξάζεη αθόκα θαη ην 
100% ηεο πξόζθπζεο πνπ ζα είρε ν ζνβάο εάλ ρξεζηκνπνηνύηαλ ζηνλ ηνίρν απεπζείαο ρσξίο 
ρξήζε VERDE B-17. Η επηθάλεηα πνπ δίλεη ην πξντόλ παξνπζηάδεη πςειή αληνρή ζε 
αιθαιηθό πεξηβάιινλ. Είλαη θαηάιιειν γηα θάζε είδνπο ζνβάδεο, όπσο: 

 Τζηκεληνζνβάδεο 

 Αζβεζηνζνβάδεο 

 Αζβεζην-ηζηκεληνζνβάδεο 

 Γπςνζνβά 
Σπλίζηαηαη γηα ιείεο ή κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο όπσο ζθπξόδεκα ή πνιπζηεξίλε. 
 
Εθαρμογή 
To ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη θαζαξό, ζηαζεξό θαη απαιιαγκέλν από ιάδηα θαη άιινπο 
ξύπνπο. Αθαηξνύκε κε έλα εξγαιείν ιάζπεο, θόιιεο θαη νπνηαδήπνηε ππνιείκκαηα από 
πξνεγνύκελεο εξγαζίεο. Επηπιένλ θαζαξίδνπκε θη αλ είλαη απαξαίηεην πιέλνπκε ηνλ ηνίρν. 
Απνθξίλνπκε πεξηζζεύκαηα λεξνύ θη αθήλνπκε λα ζηεγλώζεη ν ηνίρνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξντόληνο. 
Η εθαξκνγή ηνπ VERDE B-17 γίλεηαη κε ξνιό, βνύξηζα ή ζπξέη. Δελ απαηηείηαη αξαίσζε. 
Αξρηθά ην πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ αλαδεύεηαη θαιά κέρξη λα πξνθύςεη έλα νκνηνγελέο 
κίγκα. Σηε ζπλέρεηα επαιείθεηαη ην VERDE B-17 ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο ζε κία 
ζηξώζε. Αθνύ ζηεγλώζεη ην πξντόλ, κεηά από 2-4 ώξεο κπνξεί λα γίλεη ε εθαξκνγή  ηνπ 
ζνβά. 
Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ +5ºC θαη +35ºC.  
 
Καηανάλωζη 

Η θαηαλάισζε ηνπ GLX 298 είλαη 300-350 g/m
2

.  

 
Αποθήκεσζη  
Τν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 5 θαη 15 θηιώλ θαη δηαηεξείηαη γηα έλα ρξόλν 
ζθξαγηζκέλν ζε θιεηζηνύο θαη αεξηδόκελνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη ζε ζεξκνθξαζίεο 
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Δε ζσνίζηαηαι 

 Η απνζήθεπζε ηνπ πξντόληνο ζπλζήθεο παγεηνύ ή θαύζσλα.  

 Η εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο θαηά ηε δηάξθεηα βξνρήο. 

 Η εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο έμσ από ην ζπληζηάκελν ζεξκνθξαζηαθό εύξνο. 

 Σε επηθάλεηεο πνπ πξόθεηηαη λα βαθηνύλ κε ειαηνρξώκαηα.  

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

Τετνικά ταρακτηριστικά  Τιμή 

  

Μοπθή Παζηώδηρ 

Χπώμα Κοκκινωπό 

Μέγιζηορ κόκκορ  0,8 mm 

Ανηίζηαζη ζηην ςγπαζία και ηοςρ αημούρ  Εξαιπεηική 

Ανηίζηαζη ζηην γήπανζη  Εξαιπεηική 

Ανηίζηαζη ζηα έλαια και ηοςρ διαλύηερ  Εξαιπεηική 

Διαπνοή ηοίσος  Ναι 

Εςθλεκηόηηηα Όσι 

Οπγανικοί διαλύηερ Όσι 

Πςκνόηηηα μίγμαηορ 1,40 Kg/l 

Ππόζθςζη με ηο ςπόζηπωμα ≥0,25 N/mm
2
 

 
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 


