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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
O Οικοδομικός Γύψος της ΠΡΟΛΑΤ είναι ένα 
κονίαμα ταχείας πήξης, από 100% ορυκτό, φυσικό, 
ελληνικό γύψο. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα, 
εύκολη χρήση και εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε 
ανόργανο υπόστρωμα.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία ‘γύψος τύπου Α1’ 
(γύψος για απευθείας εσωτερική χρήση) κατά ΕΝ 
13279-1. 
 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

O Οικοδομικός Γύψος της ΠΡΟΛΑΤ είναι 

κατάλληλος για μερεμέτια, και γρήγορες επισκευές. 

Είναι απαραίτητος σε διάφορες ειδικότητες 

τεχνιτών, όπως υδραυλικοί, τεχνήτες μαρμάρου, 

οικοδόμοι για εργασίες σε εσωτερικές επιφάνειες. 

Ιδανικό για χρήση από τους  ηλεκτρολόγους στις  

εγκαταστάσεις, και σε άλλες μικροεργασίες αλλαγή 

πίνακα, στήριξη και στερέωση πλαστικών κουτιών, 

μεταφορές φωτιστικών, πριζών κ.ά. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Τα δοχεία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 

για την ανάμειξη πρέπει να είναι καθαρά. H 

επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, 

απαλλαγμένη από σαθρά υλικά και να μπορεί να 

φέρει φορτία. Πριν από την εφαρμογή καλό είναι να 

γίνεται διαβροχή της επιφάνειας (ελαφριά, όχι 

μέχρι κορεσμού). 

Εφαρμογή 

Αδειάζουμε σταδιακά το υλικό σε καθαρό δοχείο με 

νερό σε αναλογία 5kg Γύψος οικοδομικός προς 2,7-

3,0lt νερό. Αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών 

στροφών είτε με το χέρι, έως ότου ομογενοποιηθεί 

το μείγμα. Ο χρόνος εργασιμότητας του έτοιμου 

προς χρήση κονιάματος 10 έως 20 λεπτά, ανάλογα 

με τις συνθήκες. Εφαρμόζεται με σπάτουλα ή 

μυστρί. 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία 

και τα δοχεία ανάμιξης μόνο με νερό. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους 
προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και τον 
ήλιο για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο.  
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σακί 5kg. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:  (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) 

Μορφή 
Λευκή λεπτή 

σκόνη 
Χρόνος ζωής ~25 min 

Φαινόμενη πυκνότητα ξηρου 
κονιάματος 

0,76 g/cm3   

Φαινόμενη πυκνότητα υγρού 
κονιάματος 

1,92 g/cm3   

Θερμοκρασία εφαρμογής 10οC-30oC   

    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5KG ΣΑΚΙ 
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