
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Αποκαθιστά την υγρή τοιχοποιία 

-  Δεσμεύει τα επιβλαβή άλατα 

-  Αφύγρανση τοιχοποιίας 

-  -  Αποτελεσματικό 

-  -  Μεγάλο βάθος διείσδυσης 

  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Διεισδύοντας σε μεγάλο βάθος στο υπόστρωμα, το 
Antisulfat αντιδρά με πολλά από τα υδατοδιαλυτά 
άλατα που υπάρχουν μέσα στην τοιχοποιία.  Αυτά τα 
επιβλαβή για την κατασκευή άλατα μετατρέπονται από 
το Antisulfat σε μη υδατοδιαλυτά προϊόντα 
αντίδρασης, με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να 
αποδεσμεύεται από τα διαλυτά άλατα. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το Antisulfat ενδείκνυται για την αποκατάσταση της 
επιβαρυμένης με άλατα υγρής τοιχοποιίας. Το 
Antisulfat χρησιμοποιείται ως μέσο αφύγρανσης σε 
εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιίας και επακόλουθες 
στεγανοποιήσεις υπογείων, έτσι ώστε 
π.χ. να μην παρεμποδίζεται η υδραυλική πήξη των 
επακόλουθων ορυκτών επιστρώσεων από επιβλαβή για 
την κατασκευή άλατα.  Το Antisulfat μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί σε επικαθίσεις αιθάλης σε καπνοδόχους, 
έτσι ώστε οι επακόλουθες ορυκτές στεγανοποιήσεις να 
μην προσβάλλονται από τα σωματίδια αιθάλης κατά την 
πήξη. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Το ορυκτό υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό 
και απορροφητικό. Επιπλέον, δεν πρέπει να φέρει γύψο, 
άσφαλτο, γράσα και έλαια, σκόνη και χρώματα. 
Απομακρύνετε τελείως τον υφιστάμενο επιβαρυμένο με 
άλατα στόκο και ξύστε τους σαθρούς αρμούς. Στη 
συνέχεια, βουρτσίστε με συρμάτινη βούρτσα για να 
απομακρύνετε όλα τα αποκολλημένα τμήματα.  
Απομακρύνετε επιχρίσματα ασβέστη και συνδετικά 
επιχρίσματα με φρεζάρισμα ή αμμοβολή. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
Περάστε το Antisulfat δύο φορές σε όλη την επιφάνεια 
χρησιμοποιώντας βούρτσα ή κατάλληλη συσκευή 
ψεκασμού.  Το πρώτο πέρασμα πραγματοποιείται μέχρι 
τον κορεσμό της τοιχοποιίας με Antisulfat αραιωμένο 
με νερό σε αναλογία 1 προς 1.  Αφότου στεγνώσει αυτή 
η στρώση (6 έως 18 ώρες), ακολουθεί η δεύτερη 
στρώση, αυτή τη φορά μέχρι τον κορεσμό της 
τοιχοποιίας με μη αραιωμένο Antisulfat. 
 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Το νωρίτερο 24 ώρες μετά το δεύτερο πέρασμα θα 
πρέπει ενδεχομένως να βουρτσιστεί η επιφάνεια για την 
απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων και να ακολουθήσει 
επίστρωση π.χ. με το ειδικό σύστημα στεγανοποίησης 
AQUASTOPP ή το τσιμεντοειδές επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υλικό K11 Flex Schlämme. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος 
μεταξύ 0,5 και 1,0 kg/m2.  Πριν από την επεξεργασία 
συνιστάται η εφαρμογή του Antisulfat σε μια μικρή 
δοκιμαστική επιφάνεια για να υπολογιστεί η 
απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Μετά τη χρήση καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία και τα 
βρόμικα σημεία με νερό. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό σημείο.  Ευαίσθητο στον παγετό.    
Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 12 
μήνες. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κωδικός Νο. 30806226 Δοχείο 5 Kg 
Κωδικός Νο. 30082580 Δοχείο 10 Kg 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μην χρησιμοποιείτε το Antisulfat για εμφανή 
τοιχοποιία. Το Antisulfat δεν ενδείκνυται ως μόνιμος 
απενεργοποιητής αλάτων. Για να μην σχηματιστούν 
περαιτέρω εξανθήσεις απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 
(πχ. χρήση των προϊόντων K6, Kiesey, K11 Flex 
Schlämme- grau ή του ειδικού συστήματος 
στεγανοποίησης AQUASTOPP). 

 

Antisulfat 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Απόχρωση  Διαφανές 

Πυκνότητα Περίπου 1 g/ml 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +25° C 

Κατανάλωση 

Περίπου από 0,5 και 
1,0 kg/m2.  Για τον 
υπολογισμό της 
απαιτούμενης ποσότητας 

συνίσταται η εφαρμογή σε 
μικρή δοκιμαστική 
επιφάνεια.  

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του 
συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο 

Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της 

χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται 
για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με 

την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης 

της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. 
Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, 

αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής 

τεχνογνωσίας. 

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες 
παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος. 

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , 

ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.  
Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε 

μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.  

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος 

σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των 
Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των 

Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά 

την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη 

προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.    
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό 

και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.  

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν 
και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε 

Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και 

υπεργολάβων της Bostik Ελλάς. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή 

άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβναομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα 
της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων 

στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019. 

Διανομή / Distribution 
Bostik Ελλάς ΑΕ 
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125, 

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/el/greece 
 
Παραγωγή/ Production 
Bostik GmbH 
An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.com 
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