
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες 

-  Για εσωτερικές εφαρμογές 

-  Για εξωτερικές εφαρμογές σε συνδυασμό με μεμβράνες 
στεγανοποίησης Ardatec 

-  Για εφαρμογή πλακάκι σε πλακάκι 

-  Για μη απορροφητικές επιφάνειες 

-  Μικρός χρόνος στεγνώματος 

-  Εφαρμόζεται παντού 

-  Υψηλή πρόσφυση 

-  Έτοιμο προς χρήση 

-  Χωρίς διαλύτες 

 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χαλαζιακό αστάρι ακρυλικής διασποράς, χωρίς 
διαλύτες, με πολύ καλές ιδιότητες επεξεργασίας και 
εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα κοινά υποστρώματα. 
Το Ardagrip Xpress είναι έτοιμο προς χρήση και 
μπορεί να εφαρμοστεί με ένα κοντότριχο ρολό. Χάρη 
στην εύκολη επεξεργασία, τη χαμηλή κατανάλωση, την 
εύκολη εφαρμογή και τον σύντομο χρόνο στεγνώματος 
από 0,5 έως 3 ώρες, το Ardagrip Xpress είναι 
ιδιαίτερα οικονομικό. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Αστάρι για πυκνά και λεία, μη απορροφητικά 
υποστρώματα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των 
πληρωτικών, των ρευστών κονιών στεγάνωσης και των 
τσιμεντοειδών συγκολλητικών κονιαμάτων.  
Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κεραμικά πλακίδια  
για βελτίωση της πρόσφυσης πριν από την εφαρμογή 
και τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων με 
τσιμεντοειδή συγκολλητικά κονιάματα. Κατάλληλο και 
για λεία, σκληρά και εύκαμπτα φύλλα PVC και άλλες 
λείες επιφάνειες. Το Ardagrip Xpress προσκολλάται 
πολύ καλά σε λείες, πυκνές και μη απορροφητικές 
επιφάνειες από σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, 
terrazzo, φυσικές και τεχνητές πέτρινες πλάκες, 
ελαφρώς λειασμένες επιφάνειες χυτής ασφάλτου και 
παλιά σταθερά δάπεδα (εκτός από καουτσούκ και 
λινέλαιο).  
Το Ardagrip Xpress μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
επιφάνειες που είναι προσωρινά εκτεθειμένες σε 
υγρασία, όπως σε χώρους υγιεινής, μπάνια και 
κουζίνες.  
Κατάλληλο για χρήση σε υγρούς και υπαίθριους χώρους 
σε συνδυασμό με τις ρευστές κονίες στεγανοποίησης 
Ardatec 1K Flex, ή Ardatec 2K Flex. Μην το 
χρησιμοποιείτε σε χώρους με μόνιμη καταπόνηση από  

νερό, ή σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από το νερό. 
Για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες συνιστούμε 
Ardagrip Classic, Ardagrip Special, ή Ardagrip 
Multi. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Το υπόστρωμα πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με το 
DIN 18365 και να προετοιμαστεί ανάλογα. Ειδικότερα, 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το υπόστρωμα να είναι 
σταθερό, καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη 
και τυχόν υδατοδιαλυτά υπολείμματα συγκολλητικού. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Αναδέψτε καλά το Ardagrip Xpress πριν από τη 
χρήση. Το Ardagrip Xpress εφαρμόζεται ομοιόμορφα 
στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας ένα κοντότριχο ρολό. 
Αποφύγετε την κατά τόπους υπερκατανάλωση  υλικού. 
Πριν από την εφαρμογή των αρμοκονιαμάτων, των 
τσιμεντοειδών συγκολλητικών κονιαμάτων, ή των 
ρευστών κονιών στεγανοποίησης, το Ardagrip Xpress 
πρέπει να είναι εντελώς στεγνό. Ο χρόνος στεγνώματος 
είναι 0,5 έως 3 ώρες. Η στεγνή μεμβράνη προ-
επικάλυψης είναι κοκκινωπή-διαφανής και σχεδόν μη 
κολλητική. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 0,10kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Καθαρίστε τα εργαλεία 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.30605606 1kg Μπουκάλι 
Κωδ. Νο.30604952 5kg Δοχείο  

Ardagrip Xpress 
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΟΡΩΔΕΙΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
Κόκκινο κατά την εφαρμογή. Μετά το στέγνωμα 
κοκκινωπό διαφανές 

 
Giscode 
Giscode D1. Αστάρι διασποράς χωρίς διαλύτες σύμφωνα 
με TRGS 610. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βάση Ακρυλική διασπορά 

Μορφή Υγρό 

Απόχρωση 

Κόκκινο κατά την εφαρμογή. 

Μετά το στέγνωμα κοκκινωπό 

διαφανές 

Ειδικό βάρος 1,4 kg/l 

Αποθήκευση 

Για τουλάχιστον 12 μήνες σε 

δροσερό και ξηρό μέρος. 

Προστατευμένο από τον παγετό 

Κατηγορία Giscode 
D1-χωρίς διαλύτες σύμφωνα με 

TRGS 610 

Ανάδευση 
Καλή ανάδευση του δοχείου 
πριν την χρήση 

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +30°C 

Θερμοκρασιακή αντοχή 
μέχρι +50°C για ενδοδαπέδια 

θέρμανση 

Κατανάλωση 
Περίπου 100 g/m² ανάλογα με 

το υπόστρωμα 

Χρόνος αναμονής για 

ακόλουθες εργασίες 

Περίπου 0,5 έως 3 ώρες για 

συνθήκες υπόγειου και 

εσωτερικού κλίματος 

Χρόνος αναμονής για 
τοποθέτηση πλακιδίων 

Μετά από περίπου 0,5 έως 3 
ώρες 

Χρόνος αναμονής για 
εφαρμογή κονιάματος 

επιπέδωσης/ πλήρωσης 

Μετά από περίπου 3 ώρες 

Κανονισμός επικινδύνων 

ουσιών 
Δεν υπόκειται σε επισήμανση 

Κατηγορία κινδύνου 

σύμφωνα με VdF 
Δεν εμπίπτει 

Για δάπεδο με  
ενδοδαπέδια θέρμανση 

Ακολουθήστε το σχετικό 

φυλλάδιο και συμπληρωματικές 

πληροφορίες από το  
Zentralverbandes des 

Deutschen Baugewerbes (ZDB) 

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

