
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

- Στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επενδύσεις 
- Για την κλάση καταπόνησης Α σύμφωνα με το τεχνικό 

φυλλάδιο του Κεντρικού Συνδέσμου της Γερμανικής 
Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB) με άδεια από τις 
οικοδομικές αρχές (AbP) 

- Για κλάσεις επίδρασης νερού έως W2-I κατά DIN 18534-3 
- Εύκολη εφαρμογή με ρολό 
- Ασφαλής γεφύρωση ρωγμών 
- Χωρίς διαλύτες 
- Έτοιμη προς χρήση 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το Ardatec Flexdicht® είναι μια εξαιρετικά ελαστική 
υγρή μεμβράνη χωρίς διαλύτες για τη στεγανοποίηση 
τοίχων και δαπέδων κάτω από πλακίδια και πλάκες 
έναντι νερού χωρίς υδροστατική πίεση. Η μεμβράνη 
Ardatec Flexdicht® διατίθεται έτοιμη προς χρήση και 
εφαρμόζεται εύκολα με ρολό. 
 

Είναι κατάλληλη για την κλάση καταπόνησης από 
υγρασία Α0 σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του 
Κεντρικού Συνδέσμου της Γερμανικής 

Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB). 
 

Το Ardatec Flexdicht® έχει λάβει έγκριση σύμφωνα 
με τις «Βασικές αρχές ελέγχου για στεγανωτικά 
ενώσεων υγρής εφαρμογής για επικάλυψη με πλακίδια 
και πλάκες, Φεβρουάριος 2008».  Για τις κλάσεις 
καταπόνησης Α, σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του 
Κεντρικού Συνδέσμου της Γερμανικής 
Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB), βάσει του Κώδικα 
οικοδομικών κανονισμών Α, Μέρος 2.1.10 (άδεια 
εποπτικών οικοδομικών αρχών (abP), σε συνδυασμό με 
τα προϊόντα Ardaflex Flexmörtel, Ardaflex Top² και 
Ardafix Pro έχει λάβει άδεια από τις οικοδομικές αρχές 
ως σύστημα συγκολλητικών υλικών. 
 

Σφραγιστικό ενώσεων βάσει διασποράς πολυμερών 
(DM) κατά DIN 18534-3 για τις κλάσεις επίδρασης 
νερού W0-I (επιφάνειες τοίχου και δαπέδου), W1-I 
(επιφάνειες τοίχου και δαπέδου) καθώς και W2-I (μόνο 
επιφάνειες τοίχου). 
 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ως στεγανοποίηση υγρής 
εφαρμογής για τοίχους και δάπεδα σε χώρους με 
έντονη υγρασία σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 
Γραμμή Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης ETAG 022. 
 

Μετά την σκλήρυνση το Ardatec Flexdicht® 
προσφέρει υδατοστεγανότητα, ελαστικότητα και 
γεφυρώνει τυχόν ρωγμές. 

 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το Ardatec Flexdicht® χρησιμοποιείται ως 
στεγανοποίηση χωρίς ενώσεις και αρμούς κάτω από 

κεραμικές επενδύσεις και φυσική πέτρα σε εσωτερικούς 
χώρους για την προστασία του υποστρώματος έναντι 
της διείσδυσης νερού ή υγρασίας, π.χ. σε ντουζιέρες, 
μπάνια, χώρους υγιεινής, λουτρά. 
 

Για στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες σε 
εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, ταράτσες) συνιστάται 
το ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό της Bostik 
Ardatec 1K Flex και Ardatec 2Κ Flex ή η 
στεγανοποιητική μεμβράνη Ardatec Membran. 
 

Το Ardatec Flexdicht® δεν ενδείκνυται για 
στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων σε πρόσθετη 
χημική καταπόνηση. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται το 
Ardatec Xtrem εποξειδικής βάσης ή η μεμβράνη 
στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης Ardatec 
Membran. 
 

Για στεγανοποίηση σε πισίνες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα Ardatec 1K Flex, 
Ardatec 2K Flex ή Ardatec Membran. To 
Ardatec Flexdicht είναι κατάλληλο για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών τοίχου και δαπέδου 
ανάλογα με την κλάση επίδρασης νερού. Το υλικό 
πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα χωρίς την παρουσία 
πόρων. Μόλις στεγνώσει η πρώτη στρώση εφαρμόζεται 
μια δεύτερη (χρωματική αντίθεση). Σε κρίσιμα 
υποστρώματα συνιστάται η ενίσχυση της επίστρωσης με 
ενσωμάτωση του Ardatape Strong. 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ZDB, 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ A, ΜΕΡΟΣ 

2 1.10 (ABP): 
– Κλάση καταπόνησης Α: Επιφάνειες εσωτερικών τοίχων 
εκτεθειμένες σε υψηλή άμεση και έμμεση καταπόνηση 
από νερό χωρίς υδροστατική πίεση, π.χ. δημόσια ντους. 

 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ DIN 
18534-ΜΕΡΟΣ 3: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΓΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ (AIV-F): 

Ardatec Flexdicht®
 

ΥΓΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



– Κλάση επίδρασης νερού W0-I: Επιφάνειες 
εκτεθειμένες σε υψηλή επίδραση εκτοξευόμενου νερού, 
π.χ. επιφάνειες τοίχου σε μπάνια εκτός από ντους ή 
κουζίνες, π.χ. πίσω από νιπτήρες, επιφάνειες δαπέδου 
χωρίς σιφόνι δαπέδου π.χ. χώροι οικιακής επιστασίας, 
αποχωρητήρια επισκεπτών, κουζίνες 
 

– Κλάση επίδρασης νερού W1-I: Επιφάνειες 
εκτεθειμένες σε μη συχνή επίδραση υδάτινων 
αποβλήτων, χωρίς εντονότερη καταπόνηση λόγω 
συσσωρευμένου νερού, π.χ. επιφάνειες τοίχου πάνω 
από μπανιέρες και μέσα σε ντουζιέρες στο μπάνιο, 
επιφάνειες δαπέδου σε μπάνια με/χωρίς σιφόνι χωρίς 
υψηλή επίδραση νερού από την περιοχή του ντους, 
επιφάνειες οικιακών δαπέδων με σιφόνι (π.χ. σημείο 
τοποθέτησης πλυντηρίου ρούχων) 
 

– Κλάση επίδρασης νερού W2-I: Επιφάνειες 
εκτεθειμένες σε συχνή επίδραση υδάτινων αποβλήτων, 
κυρίως σε δάπεδα, σποραδικά εντονότερη λόγω 
συσσωρευμένου νερού, π.χ. επιφάνειες τοίχου 
ντουζιέρας σε αθλητικές/επαγγελματικές εγκαταστάσεις 
 

Εφαρμόζονται τα ισχύοντα πρότυπα, οι οδηγίες, τα 
τεχνικά φυλλάδια δεδομένων του Κεντρικού Συνδέσμου 
της Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB) 
καθώς και οι γενικώς αποδεκτοί κανόνες του κλάδου. 

 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, στεγνά και 
απαλλαγμένα από ρύπους ή διαχωριστικές ουσίες. 
 

Το Ardatec Flexdicht® είναι κατάλληλο για τη 
στεγανοποίηση των παρακάτω υποστρωμάτων: 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία με πλήρως γεμισμένους αρμούς 
κατά DIN 1053, σοβάδες των κλάσεων κονιάματος II 
και III, π.χ. σοβάδες τσιμέντου και ασβέστη-τσιμέντου, 

γυψοσανίδες με σκέτο γύψο και γυψοσανίδες με 
χαρτόνι, πορώδες σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν, 
επιχρίσματα βάσεως τσιμέντου, θειικού ασβεστίου και 
χυτασφάλτου, παλαιά δάπεδα πλακιδίων. Κατάλληλο 
επίσης για χρήση σε επιχρίσματα θερμαινόμενων 
δαπέδων. 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
Το ανώμαλο, τραχύ σκυρόδεμα ή η τοιχοποιία πρέπει 
να επιπεδώνεται με κονίαμα λεπτής στρώσης Ardaflex 
Ultimate, Ardaflex XXL ή Ardaflex Top 2. 
 

Πριν από την εφαρμογή του Ardatec Flexdicht 
ασταρώστε τα απορροφητικά υποστρώματα με 
Ardagrip Classic. 
 

Μη απορροφητικά υποστρώματα π.χ. παλαιά δάπεδα 
πλακιδίων μπορούν μετά από καλό καθαρισμό και 
στέγνωμα να επιστρωθούν απευθείας με 
Ardatec Flexdicht®. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το αστάρι πρέπει να έχει στεγνώσει προτού εφαρμοστεί 
το Ardatec Flexdicht®. Πριν από την εφαρμογή, 
αναδεύστε το Ardatec Flexdicht®. 

 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Η στεγανοποίηση πρέπει να εφαρμόζεται σε 
τουλάχιστον δύο στρώσεις και να εκτελείται κατά 
DIN 18534-3 σε διαφορετικά χρώματα (χρωματική 
αντίθεση). Για την εφαρμογή του Ardatec Flexdicht 
συνιστάται η χρήση ρολού με κοντό πέλος. 
 

Η δεύτερη στρώση (χρωματική αντίθεση) εφαρμόζεται. 
αφού πρώτα στεγνώσει η πρώτη. Αν η στεγανοποιητική 
στρώση πρόκειται να ενισχυθεί με Ardatape Strong, 
θα πρέπει αυτή να ενσωματωθεί στην πρώτη, νωπή 
ακόμα, στρώση και η δεύτερη στρώση να εφαρμοστεί 
αφού πρώτα στεγνώσει τελείως η πρώτη. 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Για δύο στρώσεις απαιτούνται περίπου 1,5kg/m2 
Ardatec Flexdicht® ανάλογα με την τραχύτητα της 

επιφάνειας του υποστρώματος. 

 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Η στεγανοποιητική στρώση πρέπει να σφραγίζεται στους 
γωνιακούς αρμούς ή/και στους αρμούς διαστολής με 
Ardatape 120 Extra. Η ταινία στεγανοποίησης 
ενσωματώνεται στην πρώτη, νωπή ακόμα, στρώση. 
Μόλις αυτή στεγνώσει καλά μπορεί να εφαρμοστεί η 
δεύτερη στρώση. 

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΦΟΝΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ 
Πρέπει να εγκαθίστανται μόνο σιφόνια δαπέδου με 
κατάλληλη χωνευτή φλάντζα στεγανοποίησης. Η 
φλάντζα επιστρώνεται όπως και η υπόλοιπη επιφάνεια 
με Ardatec Flexdicht και ενσωματώνεται στη 
στεγανοποίηση με την προσθήκη του 
Ardatape Strong. 

 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Τα σημεία διέλευσης σωλήνων ενσωματώνονται με 
Ardatape Wall/Floor στη στεγανοποίηση της 
επιφάνειας. Οι αρμοί ανάμεσα στα σημεία διέλευσης 
σωλήνων και στα κεραμικά πλακίδια πρέπει να 
πληρωθούν με Sanitärsilicon Profi ή Profisil 
Premium. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΑΚΩΝ 
Για την εφαρμογή και την τοποθέτηση πλακιδίων και 
πλακών πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα 
συγκολλητικά κονιάματα της Bostik. Οι υποδείξεις 
εφαρμογής για τα συγκολλητικά κονιάματα είναι 
διαθέσιμες στα τεχνικά φύλλα δεδομένων. Η 
συγκόλληση πλακιδίων και πλακών ή φυσικής πέτρας 
πάνω στο Ardatec Flexdicht® μπορεί να ξεκινήσει 
αφού πρώτα στεγνώσει τελείως η στεγανοποιητική 
στρώση. Μόλις στεγνώσει το συγκολλητικό κονίαμα (βλ. 
οδηγίες στη συσκευασία) ή μετά από περίπου 24 ώρες 
μπορεί να ακολουθήσει η αρμολόγηση των υλικών 
επένδυσης με Ardacolor Premium, Ardacolor Flex, 
Ardacolor Classic ή Ardacolor Maxi. Οι αρμοί 
διαστολής και οι συνδετικοί αρμοί πληρώνονται με το 
ελαστικό στεγανωτικό Sanitär-Silicon Profi ή το 
Profisil Premium. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Προστατέψτε το προϊόν 
από παγετό. Δυνατότητα αποθήκευσης για τουλάχιστον 
12 μήνες. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ardatec Flexdicht® γκρι: 
Κωδικός Νο. 30604954 Δοχείο 8 Kg 
Κωδικός Νο. 30604959 Δοχείο 15 Kg 
Κωδικός Νο. 30604970 Δοχείο 25 Kg 
 
Ardatec Flexdicht® ανοιχτό πράσινο: 
(χρωματική αντίθεση) 
Κωδικός Νο. 30609543 Δοχείο 15 Kg 
Κωδικός Νο. 30611087 Δοχείο 25 Kg 
 
Ardatape 120 extra:  
Κωδικός Νο. 30835794 Ρολό  
50 m μήκος, 120 mm πλάτος 
 
Ardatape Strong:  
Κωδικός Νο. 30822404 Ρολό  
50 m μήκος, 1 m πλάτος 
 
Ardatape Wall:  
Κωδικός Νο. 30612619 Ειδικό τεμάχιο για τοίχο  
140mmx140mm, για υδραυλικές αναμονές διατομής 

∅25-40mm ή ∅063 64⁄ -137 64⁄  in. (1in είναι 25,4 mm και 

11 2⁄ in είναι 38,1mm) 

 



Κωδικός Νο. 30612620 Ειδικό τεμάχιο για τοίχο  
180mmx180mm, για υδραυλικές αναμονές διατομής 

∅50-70mm ή ∅131 32⁄ -23 4⁄  in.  

(2in είναι 50,8 mm και 21 2⁄ in είναι 63,5mm) 
 

Κωδικός Νο. 30612621 Ειδικό τεμάχιο για τοίχο  
250mmx250mm, για υδραυλικές αναμονές διατομής 

∅80-120mm ή ∅35 32⁄ -423 32⁄  in.  

(3in είναι 76,2 mm και 41 2⁄ in είναι 114,3mm) 

 
Ardatape Floor:  
Κωδικός Νο. 30822397 Ειδικό τεμάχιο για δάπεδο  
425mmx425mm, για σιφόνια  
 
Ardatape Inside:  
Κωδικός Νο. 30822649 Ειδικό τεμάχιο για εσωτερικές 
(οξείες)γωνίες  
120mm(πλάτος)x120mm(μήκος)x100mm(ύψος) 
 
Ardatape outside:  
Κωδικός Νο. 30180247 Ειδικό τεμάχιο για εξωτερικές 
(αμβλείες)γωνίες  
120mm(πλάτος)x120mm(μήκος)x100mm(ύψος) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βάση 
Διασπορά τροποποιημένων 
πολυμερών 

Αποχρώσεις 
γκρι, ανοιχτό πράσινο 
(χρωματική αντίθεση) 

Πυκνότητα Περίπου 1,5g/ml 

Τελική επιμήκυνση Περίπου 400% 

Αντοχή σε εφελκυσμό 1,5 N/mm2 

Γεφύρωση ρωγμών 
> 0,4mm, κατά ZDB/DIBt/ 
ETAG 022 

Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο 
για χρήση 

Σε Στεγανολεκάνη κατά ETAG 
022 

Δείκτης αντίστασης στη 
διάχυση υδρατμών μ 

3150 

Ατμοδιαπερατότητα 
2,2m σε πάχος στρώσης 
0,7mm 

Σύσταση Yψηλού ιξώδους, δεν στάζει 

Τρόπος εφαρμογής Ρολό με κοντό πέλος 

Κατανάλωση Περίπου 1,5kg/m2 

Θερμοκρασία εφαρμογής 

Θερμοκρασία αέρα όχι κάτω 
από +5°C, θερμοκρασία 
δομικών στοιχείων όχι κάτω 
από +10°C, έως μέγιστη 
θερμοκρασία αέρα 30°C 

Ελάχιστο πάχος στεγνής 
στρώσης 

≥0,5mm (απαιτούμενο πάχος 
υγρής στρώσης περίπου 
0,7mm) 

Καθαρισμός εξοπλισμού 
Mε νερό αμέσως μετά τη 
χρήση 

Χρόνος ξήρανσης 1ης 
στρώσης 

Μεταξύ 1ης και 2ης στρώσης 
περίπου 2-3 ώρες 

Χρόνος ξήρανσης 2ης 
στρώσης 

2ης στρώσης/Βατότητα μετά 
από περίπου 6-8 ώρες 

Τοποθέτηση πλακιδίων και 
πλακών 

Μόλις επιτευχθεί βατότητα 

Ικανότητα καταπόνησης με 
νερό 

Μετά από περ. 3 ημέρες 

Θερμοκρασιακή αντοχή + 70 °C 

Κλάση δομικών 
στοιχείων/Συμπεριφορά στη 
φωτιά 

Β2, κανονικά εύφλεκτο 
κατά DIN EN 4102. E, 
κανονικά εύφλεκτο κατά DIN 
EN 13501 

 



 

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του 

συνδυασμού κ.λπ.) 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. 
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