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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το LavaContact είναι έτοιμο προς χρήση ταχυστέ-
γνωτο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης, βασισμένο σε 
ειδικά τροποποιημένα ακρυλικά γαλακτώματα, κα-
τάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική 
χρήση. Δεν περιέχει διαλύτες και βαριά μέταλλα. Έ-
χει πανίσχυρη πρόσφυση ακόμη και σε πολύ 
λείες/μη απορροφητικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική 
εργασιμότητα, μεγάλη ελαστικότητα, υψηλή αντοχή 
στα αλκάλια και δημιουργεί ανάγλυφη επιφάνεια, ι-
δανική για την εφαρμογή των τελικών ή των ενδιά-
μεσων επιχρισμάτων. 
 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το LavaContact εφαρμόζεται όταν χρειάζεται να ενι-
σχυθεί η πρόσφυση των συγκολλητικών κονιαμάτων 
και των επιχρισμάτων, ιδιαίτερα σε μη απορροφη-
τικά ή/και γυαλιστερά υποστρώματα. Είναι ιδανικό 
ως αστάρι σε εφαρμογές πατητής τσιμεντοκονίας 
και σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ενώ η 
ελαστικότητά του το κάνει ιδανικό για εφαρμογή ως 
υποστρώμα σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγ-
μένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, άλατα, σκου-
ριές και υπολείμματα παλιών χρωμάτων. Φουσκω-
μένα χρώματα, σαθρά κομμάτια σοβά κ.λπ. πρέπει 
να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα πριν την ε-
φαρμογή του LavaContact. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ-
πει να δοθεί, ώστε οι επιφάνειες να είναι τελείως 
στεγνές. 
 
Εφαρμογή 

Αναδεύουμε καλά τo LavaContact και επαναλαμβά-
νουμε την ανάδευση συχνά κατά τη διάρκεια της ε-
φαρμογής. Εφαρμόζουμε με ρολό ή πινέλο σε μία 
στρώση φροντίζοντας να διατηρηθεί η «ανάγλυφη» 
υφή του LavaContact και αφού στεγνώσει πλήρως, 
εφαρμόζονται τα επιθυμητά επιχρίσματα. 
 
Προσοχή: Δεν πρέπει να εφαρμόζεται εάν υπάρχει 
πιθανότητα βροχής ή παγετού τις επόμενες 12 ώρες. 
 
 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

200-250 gr/m². 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Τα εργαλεία καθαρίζονται με καθαρό νερό μετά τη 
χρήση τους. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρους 
προστατευμένους από τον παγετό και τη ζέστη, για 
τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγω-
γής. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε πε-
ρίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμ-
βουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
Περιέχει βιοκτόνο προϊόν C(M)IT/MIT 3:1 και ΒΙΤ. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:   

Φορέας: 
Τροποποιημένα ακρυ-
λικά γαλακτώματα  

Θερμοκρασία εφαρ-
μογής  

8 οC έως 30 οC 

Χρώμα: Υπόλευκο Πλύσιμο εργαλείων: Με καθαρό νερό και σαπούνι 

Ειδικό Βάρος: 1,35 ± 0,10 gr/ml Στερεά (κ.β): ~64% 

Ιξώδες: 110-115 KU 
Θερμοκρασία απο-
θήκευσης:  

Ελάχιστη: 5 οC,  
Μέγιστη: 35 oC 

Αραίωση 
Το προϊόν είναι έτοιμο 
προς χρήση 

Συσκευασία: 5kg, 10kg 

    

ΠΟΕ:  Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/η): 30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5gr/lt ΠΟΕ. 
 

    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
15KG, 5KG, 1KG ΔΟΧΕΙΟ 
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