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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το LavaDrops Penetrate είναι έτοιμο προς χρήση 

υγρό, υδατικής βάσης,  για την αδιαβροχοποίηση 

επιφανειών χωρίς διαλύτες ή άλλες πτητικές 

οργανικές ενώσεις. Βασισμένο σε 

μικρογαλακτώματα νέας τεχνολογίας  φθορο-

σιλανικής/φθοροσιλοξανικής βάσης. Προσφέρει 

υδροφοβία αλλά και ελαιοφοβία σε πορώδεις ή 

ελαφρά πορώδεις επιφάνειες προστατεύοντάς τις 

από ρύπους, υγρασία, αλλά επίσης από μύκητες και 

μούχλα. Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς αλλά και 

εσωτερικούς χώρους ενώ παραμένει ανεπηρέαστο 

από τις καιρικές συνθήκες και από τη UV 

ακτινοβολία. Έχει εξαιρετική διαπνοή, εμποτίζει σε 

βάθος, δεν δημιουργεί φιλμ, δεν κιτρινίζει, 

αφήνοντας ανεπηρέαστη την υφή και την αισθητική 

της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται.  

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το LavaDrops Penetrate της ΠΡΟΛΑΤ εφαρμόζεται 

σε κάθε είδους πορώδη ή ελαφρά πορώδη 

επιφάνεια, όπως φυσική και τεχνητή πέτρα, 

σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά, αρμούς πλακιδίων, 

γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κ.λ.π. Η υψηλή του 

υδροφοβία και ελαιοφοβία το κάνει ιδιαίτερα 

κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους, δάπεδα, 

οικιακής αλλά και επαγγελματικής χρήσης. 

Προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογή σε αρμούς 

πλακιδίων και επιφάνειες εργασίας. 

Ιδανικό για την αδιαβροχοποίηση επιφανειών  

πάνω στις οποίες έχει εφαρμοστεί η Φυσική Βαφή 

και ο Έγχρωμος Σοβάς Κουρασάνι της ΠΡΟΛΑΤ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και 
απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, 
κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι 
επιφάνειες να είναι τελείως στεγνές καθώς το νερό  

 
παρεμποδίζει τη διείσδυση του LavaDrops 
Penetrate μέσα στο υπόστρωμα. 
Εφαρμογή 

To LavaDrops Penetrate είναι έτοιμο προς χρήση 
και δεν χρειάζεται αραίωση. Εφαρμόζεται με 
πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. 
Αναδεύουμε καλά και το εφαρμόζουμε 
ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια. Σε οριζόντιες 
επιφάνειες αφού περάσουν 15 περίπου λεπτά και 
πριν στεγνώσει φροντίζουμε να απομακρύνουμε τη 
περίσσεια του υλικού που λιμνάζει µε ένα ελαφρά 
βρεγμένο πανί. Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες 
απαιτούν δεύτερη στρώση η οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί πριν στεγνώσει η πρώτη. To LavaDrops 
Penetrate αναπτύσσει πλήρως την υδροφοβία και 
την ελαιοφοβία του 48 ώρες μετά την εφαρμογή 
του. 
Καθάρισμα εργαλείων 

Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό. 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

0,150 - 0,200kg/m²  
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον 

παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την 

ημερομηνία παραγωγής. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία του  υποστρώ-

ματος είναι κάτω των 5οC ή άνω των 35οC. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Δοχείο 1kg, 5kg 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:  (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) 

Μορφή Υγρό γαλακτώδες Χρόνος στεγνώματος: 20-30 λεπτά 

Αποχρώσεις διάφανο Στερεά κατά βάρος: 40% 

Κατανάλωση  150-200gr ανά m2 Θερμοκρασία εφαρμογής: 5 οC έως 35 οC 

Ιξώδες (ford cup No4): 25 sec   

Ειδικό βάρος:  0.99-1,01 gr/ml   
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