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Περιγραφή: 

Το DOMOLACK-BT είναι ένα ασφαλτικό βερνίκι 

κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελιώσεων, τοίχων 

αντιστήριξης, δωμάτων, μπαλκονιών κλπ., καθώς και για 

αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών στο 

υπέδαφος. Επίσης χρησιμοποιείτε και ως αστάρι για την 

επικόλληση ασφαλτοπανων. 

Ενδείκνυται για επιφάνειες από:  

 Σκυρόδεμα και ελαφροσκυροδεμα 

 Τσιμενοκονία και τούβλα 

 Μέταλλο και ξύλο 

 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

Προσφέρει: 

 Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια 

 Υψηλή στεγανότητα 

 Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο 

 Γρήγορο στέγνωμα 

 Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Μεταλλικό δοχείο  

Συσκευασία:  5 lit 17lit 

Αποθήκευση: Ελάχιστον 12 Μήνες 

Χρώμα: Мαυρο 

Ειδικό Βάρος: 0,97 kg/l 

Θερμοκρασία Εφαρμογής: Ελάχιστη 5°C  

Σημείο ανάφλεξης: 40ο C min 

 

 

Προεργασία Υποστρώματος: 

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ. Τυχόν κενά στο σκυρόδεμα 

πρέπει να γεμίζονται.  

 

Εφαρμογή: 

 Πριν από την χρήση ανακατεύουμε καλά το υλικό 

μέσα στο κουτί. 

 Το DOMOLACK-BT επαλείφεται με βούρτσα ή 

ρολό σε μια έως  τρεις  στρώσεις.  

 Το DOMOLACK-BT μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως αστάρι και να  αραιωθεί έως 30 % με 

διαλύτη η βενζίνη . 

 

 

 

 

 



 

 
DOMOPAST FLEX 
 

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 2009. 

 

Κατανάλωση: 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Τα εργαλεία καθαρίζονται με διαλύτη η βενζίνη, όσο το 

DOMOLACK-BT είναι ακόμα νωπό. 

 Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί 

στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο 

και μακριά από εστίες φωτιάς. 

 ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ. 

 Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35οC και 

σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές 

θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και 

αντίστροφα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 

ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό- 

τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, 

τύπος ∆ είναι 750g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 

προϊόν. 

Το έτοιµο προς χρήση προϊόν DOMOLACK-BT έχει 

µέγιστη περιεκτικότητα <750 g/l ΠΟΕ. 

 

Σε µμεταλλικές επιφάνειες: 

 100-150 g/m2/στρώση. 

 Σε επιφάνειες σκυροδέµατος: 

 250-300 g/m2/στρώση. 


