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Περιγραφή: 

Το D-PLUS είναι βελτιωτικό πρόσθετο με βάση 

πολυμερείς ρητίνες, που προστιθέμενο στις κόλλες 

πλακιδίων και τους αρμόστοκους βελτιώνει 

σημαντικά τις ιδιότητές τους. 

 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

 Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα 

 Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές της κόλλας και του 

αρμόστοκου 

 Βελτιώνει την ελαστικότητα. 

 Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή. 

 Δημιουργεί αδιαβροχοποίηση. 

 Αυξάνει τις αντοχές σε χημικές επιδράσεις. 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο, δεξαμενή 

Συσκευασία: 1kg, 5kg 20kg και 1000kg 

Αποθήκευση: Ελάχιστο 18 Μήνες 

Χρώμα: Λευκό 

Ειδικό Βάρος: 1,00kg/l 

 

 

Οδηγίες χρήσεις: 
 

Αντικαθιστούμε το νερό που απαιτείται για την ανάμιξη της 

κόλλας πλακιδίων ή του αρμόστοκου με μίγμα D-PLUS 

και νερού σε αναλογία από 1:1 έως 1:2 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Ο χρόνος εργασιμότητας των κονιαμάτων με  

D-PLUS επιμηκύνεται ελαφρά 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια 

εργασίας και γυαλιά. Μετά την επαφή µε χέρια, ξεπλυθείτε καλά 

µε άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, 

ξεπλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.   

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. Το 

στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή 

το φυσικό περιβάλλον.  

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. Με την 

παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Φεβρουάριος  2008. 


