
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Για απορροφητικές επιφάνειες 

-  Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές 

-  Έτοιμο προς χρήση 

-  Χωρίς διαλύτες 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το Ardagrip Classic είναι υδατοδιαλυτό αστάρι 
πρόσφυσης έτοιμο προς χρήση. Είναι τροποποιημένης 
ακρυλικής ρητινούχας βάσης, κατάλληλο για επάλειψη 
απορροφητικών επιφανειών κάτω από πλακίδια, 
ταπετσαρίες και άλλες επιστρώσεις. 
Το Ardagrip Classic αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα σε 
καταπονήσεις και βελτιώνει την πρόσφυση. Οι 
επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στην υγρασία 
προστατεύονται καθώς μειώνεται η απορροφητικότητα. 
Το Ardagrip Classic δεν περιέχει διαλύτες και είναι 
σχεδόν άοσμο, ασφαλές στη χρήση σε κλειστούς 

χώρους που δεν αερίζονται. Δεν απαιτούνται ειδικά 
προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια εφαρμογής 
του. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Κατάλληλο για προεπάλειψη σε γυψοσοβάδες, 
γυψοσανίδες, ινοπλισμένες γυψοσανίδες, γυψόπλακες, 
υποστρώματα από πορομπετόν, σκυρόδεμα, 
μοριοσανίδες, ασβεστοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, 
πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, ή πριν τη 
στεγανοποίηση με Ardatec Flexdicht, ή πριν την 
εφαρμογή ταπετσαρίας και άλλων επενδύσεων τοίχων. 
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, στεγνή, 
απαλλαγμένη από λάδια και παλαιά χρώματα. Πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών 
γυψοσανίδων σχετικά με την υγρασία και το ελάχιστο 
πάχος στρώσεων των σοβάδων. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Ανακινήστε καλά πριν από την εφαρμογή και απλώστε 
το υλικό αδιάλυτο και ομοιόμορφα στο υπόστρωμα με 
πινέλο, ή βούρτσα (πατρόγκα). Εάν είναι απαραίτητο, 
καλύψτε τις ευαίσθητες επιφάνειες, ή τα υπάρχοντα 
δάπεδα. Μετά την ωρίμανση, τα πλακίδια μπορούν να 
εφαρμοστούν με κόλλες πλακιδίων Bostik λεπτής 
στρώσης, ή με στεγανωτικά π.χ. Ardatec Flexdicht. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
0,08 έως 0,15kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια και την 
απορροφητικότητα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Αμέσως μετά τη χρήση, με νερό. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατέψτε την 
συσκευασία από τον παγετό. Διατηρείτε τα δοχεία 
πάντα κλειστά. Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 12 
μήνες. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κωδ. Νο.30604977 1kg Μπουκάλι 
Κωδ. Νο.30604953 5kg Δοχείο  
Κωδ. Νο.30604957 10kg Δοχείο 
Κωδ. Νο.30821593 150kg Βαρέλι 
Κωδ. Νο.30822176 600kg Δεξαμενή 
Κωδ. Νο.30604956 1000kg Δεξαμενή 

 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
Ανοιχτό γκρι. 

 

Giscode 
Giscode D1. Αστάρι διασποράς χωρίς διαλύτες. 

 

 
 

 

Ardagrip Classic 
ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βάση Τροποποιημένη ακρυλική ρητίνη 

Μορφή Υγρό 

Απόχρωση Ανοιχτό γκρι 

Ειδικό βάρος 1,0 g/ml 

Αποθήκευση 

Για τουλάχιστον 12 μήνες σε 

δροσερό και ξηρό μέρος. Σε κλειστό 

δοχείο προστατευμένο από τον 

παγετό 

Κατηγορία Giscode D1 

Ανάδευση 
Καλή ανατάραξη του δοχείου πριν 

την χρήση 

Θερμοκρασία εφαρμογής Όχι κάτω από +3°C 

Κατανάλωση 

80-150g/m2 ανάλογα με την 

επιφάνεια και την 

απορροφητικότητα 

Χρόνος αναμονής για 

ακόλουθες εργασίες 

Περίπου 2 ώρες στους +20°C και 

60% σχετική υγρασία 

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

