
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

- Για μπαλκόνια και βεράντες 

- Για πορώδεις αρμούς και τριχοειδείς ρωγμές(0,2mm) 

- Διαφανές μετά τη ωρίμανση  

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το F 504 είναι ένα προϊόν εμποτισμού χωρίς διαλύτες 
που εμποτίζει ρηγματωμένα υπόβαθρα (τριχοειδής 
ρωγμές έως και 0,2mm) για διαπνέουσα, αόρατη 
αδιαβροχοποίηση.  
Πριν από την χειμερινή περίοδο, είναι δυνατό να 
αντισταθμιστούν οι μεταγενέστερες βλάβες με 
προληπτική επεξεργασία. 
Το F 504 είναι ένας υδρόφοβος παράγοντας χαμηλού 
ιξώδους, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα το λεγόμενο 
"φαινόμενο του λωτού". Το νερό βρίσκεται στην 
επιφάνεια επαφής σε μορφή σταγονιδίων χωρίς να 
απορροφάται από το υπόστρωμα. Η περαιτέρω 
διείσδυση της υγρασίας εμποδίζεται από το σχηματισμό 
ενός υδατοαπωθητικού προστατευτικού στρώματος. Η 
διαπερατότητα υδρατμών παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

άθικτη. 
Ο εμποτισμός με F504 θα πρέπει να ανανεώνεται 
(όταν το φαινόμενο του λωτού σταματήσει οπτικά να 
παρουσιάζεται). 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Κατάλληλο για βεράντες και μπαλκόνια από πλακάκια, 
κεραμικά, σκυρόδεμα, πέτρα και τσιμεντοκονία 
(μωσαϊκό). Κατάλληλο επίσης για εσωτερικούς υγρούς 
χώρους όπως ντουζιέρες και μπάνια. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές. 
Αφαιρέστε τυχών επικαλύψεις και ουσίες από χρώματα, 
λάδια, λίπη κλπ. 
Καλύψτε τις επιφάνειες που δεν θα εφαρμοστεί το 
υλικό, όπως γυαλί, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό.  
Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας εφαρμογή του 
υλικού από το δοχείο στην επιφάνεια εφαρμογής. 
Σε προβληματικές επιφάνειες, αφαιρέστε τυχόν σαθρά 
τμήματα, πληρώστε τρύπες με R 302, αντικαταστήστε 
ελαττωματικά πλακάκια. Μετά από αυτές τις εργασίες 
επισκευής με το R 302, το κονίαμα πρέπει να ωριμάσει 
για περίπου 1 εβδομάδα πριν από την εφαρμογή του 
F 504. Δοκιμάστε το υλικό σε μια μικρή επιφάνεια πριν 
τη χρήση. 
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής (πλακάκια, 
σκυρόδεμα, αρμολόγηση πέτρας, κονία, ανάγλυφες 
τσιμεντόπλακες κ.λπ.). Στην περίπτωση ύπαρξης 
εμφανών μεταλλικών τμημάτων, αναμονές 
κιγκλιδωμάτων, κ.α. αφαιρείται το παλιό χρώμα και 
σκουριά εάν υπάρχουν και βάψτε εκ νέου την περιοχή 

όπως ορίζει ο κανονισμός πριν από την εφαρμογή της 
αδιαβροχοποίησης. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
Εφαρμόστε το F 504 στην επιφάνεια με βούρτσα 
(πατρόγκα), σκούπα, ή ρολό. Μετά από περίπου 10 
λεπτά, όπου υπάρχει περίσσιο υλικό απορροφήστε το με 
ένα νωπό πανί. Στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσει για 
περίπου 1 ώρα. Για ισχυρά απορροφητικές επιφάνειες, 
η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται 2 έως 3 φορές. Οι 
αρμοί διαστολής και ένωσης μεταξύ πλακιδίων, πλακών 
κλπ. καθώς και οι γωνιές μεταξύ τοίχων και στηθαίων 
και οι ενώσεις του κιγκλιδώματος με την πλάκα ή το 
στηθαίο θα πρέπει να επαλείφονται έως 3 φορές πλήρως 
με το F 504. Το υλικό μπορεί να αδιαβροχοποίηση 
ρωγμές μέχρι το μέγιστο πλάτος 0,2mm. Οι ραφές και 
οι μεταλλικές ωτίδες επεξεργάζονται με κατάλληλο 
σφραγιστικό. Η κατεργασμένη περιοχή εφαρμογής 
μέχρι την πλήρη ωρίμανσή της πρέπει να προστατεύεται 
από παγετό, υγρασία και ισχυρό ηλιακό φως. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Αμέσως μετά τη χρήση, με νερό.  

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το F 504 πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, προστατευμένο από τον παγετό. Το 
αχρησιμοποίητο υλικό πρέπει να φυλάσσεται στο 
αρχικό δοχείο, σφραγισμένο. Το περίσσιο υλικό μετά 
την εφαρμογή ΔΕΝ πρέπει να απορρίπτεται πίσω στο 
δοχείο. Το F 504 είναι σταθερό για τουλάχιστον 
36 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο, όταν 
φυλάσσεται σωστά. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κωδικός Νο. 30836439 Δοχείο 1 lt 
Κωδικός Νο. 30836449 Δοχείο 5 lt 

 

F 504 

ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βάση 
Εμποτισμός με βάση το 
νερό 

Αποχρώσεις Γαλακτώδες-λευκό 

Συνθήκες εφαρμογής 
Από +5°C έως +30° C 
Με κανένα τρόπο σε παγετό 

Κατανάλωση 

Κάθε στρώση περίπου 
200ml/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του 
υποστρώματος 

Καθαρισμός εργαλείων 

Οι ενδεχομένως 
εμφανιζόμενες ακαθαρσίες 
μπορούν να 
απομακρυνθούν με 
εμπορικά διαθέσιμα μέσα 
καθαρισμού. Ξεπλύνετε τα 

εργαλεία με άφθονο νερό. 

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. 

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.de 

 

 

 

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

