
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Για τοίχους και δάπεδα 

-  Ανθεκτικός σε χημικές ουσίες 

-  Κατάλληλος και για συγκολλήσεις 

-  Για εσωτερικές, εξωτερικές και κάτω από το νερό 
εφαρμογές 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Ο Ardacolor Xtrem Easy είναι ένας αρμόστοκος 
υψηλής αντοχής σε χημικές και μηχανικές 
καταπονήσεις για κεραμικά πλακίδια τοίχου και 
δαπέδου, υαλοψηφίδα, ψηφίδα πορσελάνης και 
οξύμαχα κεραμικά πλακίδια (klinker).  Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό, ιδίως όταν η 
ομοιομορφία χρώματος μεταξύ συγκολλητικού και 
αρμόστοκου είναι σημαντική (πχ. για υαλοψηφίδα, 
ψηφίδα πορσελάνης και μωσαϊκό μικρής ψηφίδας). 
Μετά την πήξη ο Ardacolor Xtrem Easy είναι 
ανθεκτικός σε μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών, στο 
επιθετικό νερό του σκυροδέματος, σε ισχυρά 
απορρυπαντικά, στον ζεστό ατμό και στη διάβρωση από 
το νερό.  Καθώς πήζει χωρίς ρωγμές, σχηματίζει 
υψηλής πυκνότητας αρμούς προστατεύοντας έτσι 
υποστρώματα μη ανθεκτικά στο νερό, όπως γύψινες 
πλάκες και πλάκες υποστήριξης που βρίσκουν διάφορες 
εφαρμογές στο σπίτι, αλλά χρησιμοποιούνται και ως 
πάγκοι κουζίνας ή τάβλες τραπεζιών.  Όταν η 
αρμολόγηση είναι καθαρή, απορροφά ελάχιστη βρομιά 
και καθαρίζεται εύκολα διασφαλίζοντας έτσι την υγιεινή 
της επιφάνειας. 

Το Ardacolor Xtrem Easy αποτελείται από: 
Συστατικό A – πολτώδης στόκος με βάση εποξειδική 
ρητίνη Συστατικό B – πολτώδης σκληρυντής. Ειδικό 
βάρος του μείγματος: περ.1,6 g/ml.  Ο 
Ardacolor Xtrem Easy έχει ελεγχθεί κατά DIN 13888 
- RG και DIN 12004- R2T. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Ντουζιέρες, πισίνες, λουτρά, εγκαταστάσεις υγιεινής, 
νοσοκομεία, επαγγελματικές κουζίνες, βιομηχανίες 
τροφίμων και ποτών, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, 
βιομηχανίες χαρτιού, δέρματος, υφάσματος και 
χημικών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, χώροι 
αποθήκευσης μπαταριών, χώροι γαλβανισμού, πάγκοι 
κουζίνας, εργαστήρια. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Ενδείκνυται για την αρμολόγηση οριζόντιων και 
κάθετων αρμών πλάτους περίπου 1,5-12 mm.  Η 
θερμοκρασία της επιφάνειας προς αρμολόγηση δεν 
πρέπει να είναι χαμηλότερη από +10 °C. Επιπλέον, οι 
επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία δεν 

πρέπει να θερμαίνονται υπερβολικά π.χ. μέσω ηλιακής 
ακτινοβολίας. Όταν ο Ardacolor Xtrem Easy 
χρησιμοποιείται ως κόλλα, βεβαιωθείτε ότι η 
θερμοκρασία του αέρα δωματίου, του υποστρώματος 
και του υλικού πλακιδίων δεν είναι χαμηλότερη από 
+15 °C και ότι διατηρείται πάνω από τους +12 °C για 
τουλάχιστον 48 ώρες μετά τη συγκόλληση. 

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Για μη επισμαλτωμένα κεραμικά πλακίδια πρέπει να 
ελέγξετε μέσω δοκιμής κατά πόσο η επιστρωμένη 
επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί χωρίς να μείνουν 
υπολείμματα. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος το υλικό 
πρέπει να βρίσκεται κατά την επεξεργασία σε 
θερμοκρασία +20 °C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ο 
στόκος πρέπει να θερμανθεί πριν από την ανάμειξη, 
ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες συνιστάται η ψύξη 
του Ardacolor Xtrem Easy σε υδατόλουτρο (μπεν-
μαρί).  Αφού αδειάσετε όλο το περιεχόμενο του 
σκληρυντή Β στον κουβά, αναμείξτε με το Συστατικό Α 
χρησιμοποιώντας δράπανο και σπιράλ ανάμειξης έως 
ότου σχηματιστεί ομοιογενές μείγμα. Ελάχιστος χρόνος 
ανάδευσης: 3 λεπτά.  Η εφαρμογή του αναμεμειγμένου 
υλικού πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου 
χρόνου και το υλικό θα πρέπει στη συνέχεια να 
ξεπλυθεί από την επιφάνεια των πλακιδίων.  Ο χρόνος 
εφαρμογής εξαρτάται από τη θερμοκρασία: στους 
+20°C είναι περίπου 50 λεπτά, ενώ στους +30°C 
περίπου 40 λεπτά.  Για τμηματική χρήση του 
περιεχομένου της συσκευασίας πρέπει να μετρήσετε 
ακριβώς την ποσότητα του Συστατικού Α και του 

Συστατικού Β. 
Τηρείτε οπωσδήποτε την ακόλουθη αναλογία 
ανάμειξης: 3 μέρη Συστατικού Α: 1 μέρος Συστατικού 
Β. 
Η εφαρμογή μπορεί να γίνει «πεταχτά».  Για εφαρμογή 
με πιστόλι πεπιεσμένου αέρα συνιστάται ο τύπος 
προϊόντος Ardacolor Xtrem Easy P. 

Ardacolor Xtrem Easy 

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2Κ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Εφαρμόστε το μείγμα με πλαστική σπάτουλα στους 
καθαρούς και στεγνούς αρμούς κατά τρόπο που να 
γεμίσουν πλήρως.  Στη συνέχεια, απομακρύνετε το 
περίσσιο υλικό περνώντας την πλαστική σπάτουλα 
διαγωνίως προς την επιφάνεια των πλακιδίων.  Για 
αρμούς τοίχου εξαιρετικά μεγάλου πλάτους μπορείτε να 
ρυθμίσετε τη σταθερότητα (αυξάνοντας τη θιξοτροπία 
του μίγματος) με τον θιξοτροπικό παράγοντα 
Ardacolor Mix της Bostik. 

 
ΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 
Για εφαρμογή με πιστόλι τοποθετήστε τον 
Ardacolor Xtrem Easy P σε ειδικό κυλινδρικό 
αλουμινένιο δοχείο.  Μέσω πλάκας συμπίεσης, γεμίστε 
το πιστόλι πεπιεσμένου αέρα με το περιεχόμενο του 
αλουμινένιου δοχείου.  Για την εφαρμογή του 
Ardacolor Xtrem Easy P με πιστόλι πεπιεσμένου 
αέρα απαιτείται συμπιεστής με ελάχιστη ισχύ 10 bar και 
ισχύ αναρρόφησης 140-160 l/min. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ο υπολογισμός της κατανάλωσης υλικού μπορεί να 
γίνει βάσει του παρακάτω τύπου:  
Βάθος αρμών (mm) x Πλάτος αρμών (mm) x Συνολικό 
μήκος αρμών ανά m² (m) x Ειδικό Βάρος (1,6) = κατά 
προσέγγιση κατανάλωση σε g/m². 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Μόλις αφαιρέσετε το περίσσιο υλικό με την πλαστική 
σπάτουλα, γαλακτωματοποιήστε με όσο το δυνατόν 
λιγότερο νερό το υλικό που παραμένει πάνω στην 
επιφάνεια. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το ειδικό σφουγγάρι WCPW ή το 
σφουγγάρι WCPB με λαβή WDB της σειράς μας. 
Απομακρύνετε τη λάσπη που τυχόν θα προκύψει 
χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι, π.χ. σφουγγάρι 
βισκόζης. Είναι απολύτως απαραίτητο στη συνέχεια να 
καθαριστεί ακόμη μία φορά η επιφάνεια πλακιδίων με 
καθαρό, μαλακό σφουγγάρι, το οποίο θα πρέπει να 
ξεπλένεται συχνά σε καθαρό νερό. Προτού ξεκινήσετε 
τη συγκεκριμένη διαδικασία καθαρισμού βεβαιωθείτε 
ότι ο Ardacolor Xtrem Easy έχει ελαφρώς πήξει.  
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της επιφάνειας, ο χρόνος 
αναμονής κυμαίνεται από 1 έως 5 ώρες.  Σε μη 
επισμαλτωμένα πλακίδια και ειδικότερα σε πλακίδια με 
ματ εφυάλωση, το πλύσιμο θα πρέπει να γίνεται πριν 
από την πήξη ώστε να μην μείνουν υπολείμματα, γιατί 
αργότερα δεν είναι πλέον δυνατή η πλήρης 
απομάκρυνση των υπολειμμάτων.  Αμέσως μετά την 
ωρίμανση συνιστάται να ελέγχετε εάν οι επιφάνειες 
είναι καθαρές. Στις εφυαλωμένες επιφάνειες η θαμπάδα 
μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες 6 
ώρες με τρίψιμο με οινόπνευμα.  Το ζεστό νερό 
διευκολύνει τον καθαρισμό. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΠΛΥΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
Οι υψηλές επιδόσεις αντοχής διασφαλίζονται μόνο 
εφόσον 
α) Το υλικό που έχει εφαρμοστεί στον αρμό έχει πάχος 

τουλάχιστον 2-3 mm. 
β) Ο Ardacolor Xtrem Easy προσφύεται απευθείας 

στις παρειές των πλακιδίων. 
 

Συνεπώς, για την επιτυχή αποκατάσταση των αρμών 
απαιτούνται οι ακόλουθες προεργασίες 
1) Ξύσιμο, αφαίρεση με σμίλη ή φρεζάρισμα των 

αρμών σε ελάχιστο πάχος 2-3 mm. 
2) Απομάκρυνση των υπολειμμάτων κονιάματος από 

τις παρειές των πλακιδίων. 
3) Καλός καθαρισμός των αρμών με καθαριστικά 

αφαίρεσης αλάτων και λιπαρών ουσιών (Τα 
υπολείμματα λιπαρών ουσιών είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνα διότι δρουν σαν διαχωριστική στρώση 
και εμποδίζουν την πρόσφυση του υλικού.). 

4) Ξήρανση των αρμών, π.χ. με πεπιεσμένο ή ζεστό 
αέρα. 

Σημείωση:  Κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών 
εργασιών πρέπει να ελέγχετε κατά πόσο παραμένουν 
στερεωμένα τα πλακίδια.  Μεμονωμένα αποκολλημένα 
πλακίδια μπορούν να επανακολληθούν με 
Ardacolor Xtrem Easy. Για μεγαλύτερης έκτασης 
αποκολλημένες επιφάνειες ενδέχεται να υπάρχει 
διείσδυση π.χ. από λιπαρές ουσίες επιβάλλοντας την 
πλήρη αντικατάσταση της επίστρωσης. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Έως ότου πήξει ο αρμόστοκος, ο εξοπλισμός 
καθαρίζεται εύκολα με νερό. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
O Ardacolor Xtrem Easy είναι άφλεκτος και 
ανθεκτικός στον παγετό. Διατηρείται στην αρχική 
κλειστή συσκευασία για τουλάχιστον 6 μήνες. 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
O Ardacolor Xtrem Easy περιέχει εποξειδική ρητίνη 
και αμινικό σκληρυντή.  Ενδέχεται να προκαλέσει 
ευαισθησία στο δέρμα.  Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών φοράτε κατάλληλα 
γάντια και γυαλιά προστασίας. Λάβετε υπόψη τις 
υποδείξεις κινδύνου και τις συμβουλές για την 
ασφάλεια που αναγράφονται στη συσκευασία και στα 
φύλλα δεδομένων ασφαλείας καθώς και στις οδηγίες 
χειρισμού.  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Επαλειφόμενοι αρμόστοκοι: 
Κωδ. Νο.30606760 Δοχείο των 5kg Μπεζ (842) 
Κωδ. Νο.30606754 Δοχείο των 5kg Μεσαίο γκρι (843) 
Κωδ. Νο.30606753 Δοχείο των 5kg Υπόλευκο (845) 
Κωδ. Νο.30606757 Δοχείο των 5kg Ανθρακί (846) 
Κωδ. Νο.30606752 Δοχείο των 5kg Γκρι-ασημί (849) 
 
Ψεκαζόμενοι αρμόστοκοι: 
Κωδ. Νο.30822142 Μεταλικό δοχείο των 5kg  
Μεσαίο γκρι (P-843) 

 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
Επαλειφόμενοι αρμόστοκοι: 
Μπεζ, μεσαίο γκρι, υπόλευκο, ανθρακί, γκρι ασημί 
 
Ψεκαζόμενοι αρμόστοκοι: 
Μεσαίο γκρι 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται μη επισμαλτωμένα 
πλακίδια, ελέγξτε εάν οι επιφάνειες μπορούν να 
καθαριστούν ώστε να είναι απαλλαγμένες από 
υπολείμματα. 
 

Giscode 
Giscode RE 1 Χωρίς διαλύτες 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κατηγορία βάση 

DIN EN 13888 
RG 

Κατηγορία βάση 

DIN EN 12004 
R2T 

GISCODE RE 1 

Αποχρώσεις για 

σπατουλάρισμα 

Μπεζ, μεσαίο γκρι, υπόλευκο, 

ανθρακί, γκρι ασημί 

Αποχρώσεις για ψεκασμό Μεσαίο γκρι 

Αποθήκευση 

Δεν είναι εύφλεκτο, ούτε 
ευαίσθητο στον παγετό. Μπορεί 

να αποθηκευτεί στην αρχική του 

συσκευασία για τουλάχιστον 6 

μήνες 

Πλάτος αρμού 1,5-12 mm 

Για μεγαλύτερα πλάτη 

αρμού 

Προσθήκη Ardacolor Mix στο 

μίγμα για αύξηση της θιξοτροπίας 

Αναλογία ανάμειξης Αυστηρά  3Α:1Β 

Ελάχιστος χρόνος 

ανάδευσης 
3 λεπτά 

Διάρκεια ζωής στο 

δοχείο(pot life) 

Περίπου 50 λεπτά στους +20°C 

Περίπου 40 λεπτά στους +30°C 

Θερμοκρασία επιφανείας 

εφαρμογής(ως πληρωτικό) 

Όχι κάτω από +10°C, η επιφάνεια 

δεν πρέπει να έχει επηρεαστεί από 

την ηλιακή ακτινοβολία 

Θερμοκρασία εφαρμογής 

ως συγκολλητικό 

Όχι κάτω από +15°C, ενώ μετά τη 

συγκόλληση δεν πρέπει να πέσουν 

κάτω από +12°C για 48 ώρες 

Κατανάλωση 

Βάθος αρμού(mm) x Πλάτος 

αρμού(mm) x Συνολικό μήκος 

αρμού ανά τετραγωνικό μέτρο(σε 

τρέχων μέτρα m) x Ειδικό βάρος 

(1.6) = περίπου Κατανάλωση σε 

g/m² 

Βατότητα Μετά από 16 ώρες στους +20°C 

Χρόνος σκλήρυνσης 

Απόδοση πλήρους φορτίου: μετά 

από περίπου 7 μέρες στους 

+20°C, μετά από περίπου 14 

μέρες στους +10°C 

Αντοχή σε θλίψη 60 N/mm² 

Αντοχή σε διάτμηση 14 N/mm² (χάλυβας/χάλυβας) 

Αντοχή σε πρόσφυση 25 N/mm² (κεραμικό/κεραμικό) 

Μέτρο ελαστικότητας 
4200 N/mm² (καθορισμένο στη 
δοκιμή κάμψης) 

Ειδικό Βάρος 1,6 g/ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομή / Distribution                                                                 Παραγωγή/ Production 

Bostik Ελλάς ΑΕ                                                   Bostik GmbH  
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα                       An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen  
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,                     www.bostik.com 
E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/el/greece 
 

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 (συμπεριλαμβανομένης 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. 

http://www.bostik.com/el/greece

