K 11 Schlämme grau
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΘΙΑΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Καλή πρόσφυση
- Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό
- Άμεση καταπόνηση
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
- Ανθεκτικό στον παγετό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το K11 Schlämme είναι ένα υλικό διαπνοής, με βάση
το
τσιμέντο,
κατάλληλο
για
στεγανοποίηση
σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Έχει υφή και σύσταση
παρόμοια με το σκυρόδεμα και μπορεί να εφαρμοστεί
με βούρτσα, σκούπα ή εκτοξευτήρα κονιαμάτων. Το
K11 Schlämme γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του
τοίχου και αδιάβροχο μέσω μιας διαδικασίας βαθιάς
κρυσταλλοποίησης.
Είναι
ένα
πολλαπλά
ενεργό
σκεύασμα
τσιμέντων
και
χημικών
προσθέτων,
σχεδιασμένο να διεισδύει βαθιά στα τριχοειδή αγγεία
του υποστρώματος και να σχηματίζει μια κρυσταλλική
δομή. Δεν περιέχει καθόλου χλωριούχο νάτριο. Είναι
ανόργανο, μη τοξικό και αντιστέκεται σε χημική
επίθεση με παρόμοιο τρόπο με το τσιμέντο Portland. Η
προσθήκη του Haftemulsion-Konzentrat βελτιώνει
την
πρόσφυση,
την
ελαστικότητα
και
την
ανθεκτικότητά του στη διαπερατότητα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το K11 Schlämme grey εφαρμόζεται κάτω, ή πάνω
από
τις
στρωμένες
επιφάνειες
(εσωτερικές,
ή
εξωτερικές) για προστασία από την υγρασία και την
υδροστατική πίεση. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν
θεμέλια, υπόγεια, τοιχοποιία, ή τσιμεντοκονίαμα σε
υγρούς χώρους, μπάνια, ντους, σήραγγες, φράγματα,
δεξαμενές νερού, φρεάτια και πολλές άλλες υπόγειες
κατασκευές.
Το
K11
Schlämme
εξασφαλίζει
αποτελεσματική
αδιαβροχοποίηση
σε
σκυρόδεμα,
μπλοκ σκυροδέματος μεσαίου/υψηλού βάρους, τούβλο
και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Οριζόντιες επιφάνειες
επεξεργασμένες με K11 Schlämme που υπόκεινται σε
κυκλοφορία πρέπει να καλύπτονται με προστατευτική
επίστρωση. Το K11 Schlämme πρέπει να αφεθεί να
σκληρυνθεί πριν από την εφαρμογή ενός τελικού
συστήματος δαπέδου. Πρέπει να εφαρμοστεί στην
θετική πλευρά (νερό). Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί
και στην αρνητική πλευρά, εφόσον στο K 11
Schlämme
grey
προστεθεί το HaftemulsionKonzentrat.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Η επιφάνεια πρέπει να είναι δομικά υγιείς, καθαρή και
απαλλαγμένη από βρωμιά, λάδια και άλλους ρύπους
συμπεριλαμβανομένων
υλικών
σκλήρυνσης,

παραγόντων απελευθέρωσης, παλαιών επικαλύψεων
βαφών και εξογκωμάτων. Το νέο σκυρόδεμα και η
τοιχοποιία πρέπει να σκληρυνθούν για τουλάχιστον 7
ημέρες. Όλα τα σαθρά τμήματα του σκυροδέματος
πρέπει επίσης να αφαιρεθούν. Παρέχετε απορροφητική
επιφάνεια
σε
όλα
τα
υποστρώματα,
συμπεριλαμβανομένων των προκατασκευασμένων και
διαμορφωμένων σκυροδεμάτων. Η επιφάνεια πρέπει να
έχει ανοιχτό τριχοειδές σύστημα για πρόσφυση και για
βέλτιστη κρυσταλλική ανάπτυξη. Αφαιρέστε τα περιττά
τελειώματα των καλουπιών και άλλες προεξοχές. Οι
κοιλότητες, οι αρμοί, οι ρωγμές, τα κενά, οι οπές
σύνδεσης και άλλες ατέλειες πρέπει να ανοίγονται και
να οδηγούν σε καθαρό υλικό.
Για τη χρήση από την αρνητική πλευρά: δεν πρέπει να
υπάρχουν ενεργές διαρροές νερού κατά την εφαρμογή
του K11 Slurry grey. Χρησιμοποιήστε το σύστημα
Powder EX για να σφραγίσετε τις ενεργές διαρροές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
- Έναντι υγρασίας:
Το λιγότερο 1.5 kg/m² (2 στρώσεις)
- Έναντι μη πεπιεσμένου νερού:
Το λιγότερο 2 kg/m² (2 στρώσεις)
- Έναντι νερού υπό πίεση:
Το λιγότερο 2.5 kg/m² (2 - 3 στρώσεις)
- Σε συνδυασμό με ασφαλτικά κατασκευαστικά υλικά:
Το λιγότερο 2 kg/m² (2 στρώσεις)
Οι τιμές είναι τυπικές και δεν αναφέρονται απαραίτητα
για τη δημιουργία προδιαγραφών.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για θετική πλευρική στεγανοποίηση, αναμείξτε σε
αναλογία 1:5 το Haftemulsion-Konzentrat με πόσιμο
νερό για να ετοιμάσετε το "υγρό ανάμειξης".
Για αρνητική στεγανοποίηση, αναμείξτε σε αναλογία 1:2
το Haftemulsion-Konzentrat με πόσιμο νερό για να
ετοιμάσετε το "υγρό ανάμειξης". Αδειάστε αργά μικρές

ποσότητες υγρού αναμείξεως στο K11 Schlämme (όχι
το αντίστροφο!) ώστε να αποκτήστε μια παχύρευστη
μάζα (περίπου 9 lt για ένα σακί 25 Kg K11 Schlämme).
Βεβαιωθείτε ότι το μείγμα είναι καλά αναδευμένο έτσι
ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ομοιογένεια. Όταν η
ανάμειξη ολοκληρωθεί, μην προσθέσετε επιπλέον υγρό
ανάμειξης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγράνετε την επιφάνεια με πόσιμο νερό πριν από την
εφαρμογή. Δεν πρέπει να υπάρχουν τρέχοντα, ή
λιμνάζοντα νερά. Εφαρμόζονται τουλάχιστον δύο
στρώσεις K11 Schlämme σε μια επιφάνεια για
αποτελεσματική στεγανοποίηση.
Κάθε επόμενη επίστρωση πρέπει να εφαρμόζεται όταν η
προηγούμενη δεν έχει ακόμη στεγνώσει εντελώς (ή σε
καμία περίπτωση αργότερα από την επόμενη ημέρα).
Εφαρμογή με βούρτσα: Η επιφάνεια πρέπει να είναι
υγρή τη στιγμή της εφαρμογής. Επαλείψτε με «γεμάτη»
πατρόγκα το K11 Schlämme. Εφαρμόστε πιέζοντας
την πατρόγκα ώστε να γεμίσετε πόρους και κενά. Οι
τελικές κινήσεις της βούρτσας πρέπει να είναι προς μία
κατεύθυνση για να παράγουν ομοιόμορφη υφή και
φινίρισμα. Εφαρμόστε το δεύτερο στρώμα με τον ίδιο
τρόπο αλλά οι κινήσεις της βούρτσας να είναι σε ορθή
γωνία με εκείνες του πρώτου στρώματος.
Εφαρμογή με ψεκασμό: Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό
ψεκασμού που λειτουργεί με αέρα και μπορεί να
ψεκάσει
τσιμεντοειδή
υλικά.
Χρησιμοποιήστε
ακροφύσιο 3,2 cm. Σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, το
K11 Schlämme πρέπει να ψεκάζεται σε δύο στρώσεις.
Η πρώτη στρώση πρέπει να είναι ελαφριά και να
ακολουθείται αμέσως από μία δεύτερη βαρύτερη. Σε
επιφάνειες από σκυρόδεμα, εφαρμόστε ένα πρώτο
στρώμα. Πριν από το αρχικό στρώμα, επεξεργαστείτε
την επιφάνεια με σκούπα, ή βούρτσα για να γεμίσετε
κενά και να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κάλυψη. Αφήστε
το πρώτο στρώμα να σκληρύνει για 24 h. Βρέξτε την
επιφάνεια και ψεκάστε μια δεύτερη επίστρωση (ίδιο
πάχος με την πρώτη) με τον ίδιο τρόπο όπως και στην
πρώτη στρώση. Δεν χρειάζεται η επεξεργασία του
δεύτερου στρώματος με βούρτσα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πολύ ασφαλής για
επακόλουθη
στεγάνωση
με
ασφαλτικά υλικά.
Εφαρμόστε το K11 Schlämme grey απευθείας σε
επιφάνεια με πληρωμένους αρμούς και χωρίς ατέλειες
τοιχοποιία, εάν ακολουθείται από δεύτερο στρώμα
ασφαλτικής
επικάλυψης(K100black,
SK3000S,
Dickbeschichtung 1K+, Dickbeschichtung 2K+,
K11 Flex Schlämme, Bitflex). Αφήστε το K11
Schlämme να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 h πριν
από την εφαρμογή της ασφαλτικής στεγάνωσης.
Η εφαρμογή του K11 Schlämme ως αστάρι μειώνει τον
κίνδυνο
φουσκώματος
των
ασφαλτικών
υλικών
κατασκευής σε πορώδη υποστρώματα και αποκλείει τον
κίνδυνο ανάστροφης ροής σε προβληματική σύνδεση
τοίχου/δαπέδου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το K11 Schlämme περιέχει τσιμέντο Portland το οποίο
είναι αλκαλικό κατά την επαφή με το νερό. Μην
αναπνέετε τη σκόνη. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, ή το δέρμα. Σε
περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα κατ'
επανάληψη με πόσιμο νερό και καλέστε γιατρό.
ΜΗΝ ΤΡΙΨΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.
Πλύνετε καλά το δέρμα μετά το χειρισμό και πριν το
κάπνισμα, ή το φαγητό. Χρησιμοποιήστε επαρκή
εξαερισμό.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ.
Συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας
Υλικού για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φυλάξτε το K11 Schlämme grey μακριά από υγρασία.
Μην το εφαρμόζετε σε παγωμένες, ή γεμάτες πάγο
επιφάνειες, ή όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, ή
αναμένεται να πέσει κάτω από 5,0°C εντός 48 ωρών.
Μην προσπαθήσετε να επιταχύνετε τη διαδικασία
ξήρανσης.
Αυτό
θα
μειώσει
την
ποιότητα
στεγανοποίησης.
Μην εφαρμόζετε το K11 Schlämme σε θερμοκρασίες
άνω των 35°C, εκτός εάν η επιφάνεια έχει κορεστεί
πλήρως με νερό κατά την έναρξη της εφαρμογής. Το
K11 Schlämme δεν είναι σχεδιασμένο ως τελική
επιφάνεια. Εφαρμόστε μια προστατευτική επίστρωση
πριν υποβάλετε την επιφάνεια στην κυκλοφορία. Μην
γεμίζετε ανοικτές δεξαμενές, πισίνες κλπ με νερό για
τουλάχιστον 7 ημέρες. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής
εξαερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και κατά
την περίοδο πλήρους σκλήρυνσης, όταν χρησιμοποιείται
K11
Schlämme
που
περιέχει
HaftemulsionKonzentrat, σε κλειστές δεξαμενές. Να τηρείται
ελάχιστος χρόνος στεγνώματος 7 ημερών πριν από την
επιχωμάτωση, εκτός εάν χρησιμοποιηθεί σύστημα
προστασίας της επάλειψης. Αφήστε να σκληρυνθεί 7
ημέρες στους 20°C πριν επικαλυφθεί, ή πριν από την
εφαρμογή
διακοσμητικών
υδατοδιαλυτών
επιστρώσεων. Μην εφαρμόζετε γυψοσοβάδες πάνω από
το K11 Schlämme. Επιτρέψτε τουλάχιστον 7 ημέρες
σκλήρυνσης πριν εκθέσετε το K11 Schlämme σε
υδροστατική πίεση, ή σε οποιαδήποτε επαφή με το νερό.
Όταν το K11 Schlämme χρησιμοποιείται σε περιοχές
που εκτίθενται σε χημικά, ή σε εδάφη που περιέχουν
υψηλά θειικά άλατα, συμβουλευτείτε την τεχνική
υπηρεσία
για
συγκεκριμένες
συστάσεις.
Πραγματοποιήστε δοκιμές για να αξιολογήσετε την
απόδοση
και
την
εμφάνιση
σε
υποστρώματα
σκυροδέματος, ή σύνολο υποστρωμάτων που έχουν
υποστεί μόλυνση, εμφάνιση εξανθημάτων, ή χημική
προσβολή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Καθαρίστε τον εξοπλισμό ανάμειξης και εφαρμογής με
νερό αμέσως μετά τη χρήση. Καθαρίστε τα πιτσιλίσματα,
ή τις διαρροές με νερό πριν από την τοποθέτηση των
υλικών. Το K11 Schlämme είναι ένα τσιμεντοειδές
προϊόν που περιέχει ένα πρόσθετο πρόσφυσης
πολυμερούς και αν αφεθεί να στεγνώσει στην
επιφάνεια, η απομάκρυνσή του γίνεται εξαιρετικά
δύσκολη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Διατηρείται περίπου 12
μήνες στην αρχική συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κωδικός Νο. 30127741

Σακί 25 Kg

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
GISCODE ZP 1
Οι αρμοί διαστολής δεν μπορούν να γεφυρωθούν με το
K11 Schlämme.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Επίσημο
πιστοποιητικό
ελέγχου,
Ινστιτούτο
Υγιεινής, Gelsenkichen - Επικάλυψη δοχείου,
σύμφωνα με τους κανονισμούς του DVGW,
Τεχνικοί κανονισμοί W 270, Δεκ. 1990. Σχετικά με
τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών στα
υλικά για το περιβάλλον πόσιμου νερού. Επίσημο
πιστοποιητικό ελέγχου, Ινστιτούτο Υγιεινής,
Gelsenkichen - Επικάλυψη δοχείου, σύμφωνα με
τις
συστάσεις
της
ομάδας
μελέτης
"Trinkwasserbelange"
(πόσιμο
νερό)
της
επιτροπής για συνθετικά της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Υγείας. Πιστοποιητικό δοκιμής του MPA
Clausthal σύμφωνα με τους κανονισμούς ibh.
Βρετανικό συμβούλιο αδείας αρ. 91/260Β.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αποχρώσεις

Γκρι

Πυκνότητα

Περίπου 1,2kg/m3

Αντοχή σε θλίψη

Περίπου 27N/mm²

Αντοχή σε κάμψη

Περίπου 7N/mm²

Αντοχή σε εφελκυσμό

Περίπου 2N/mm²

Αδιαπερατότητα σε
υδροστατική πίεση

Άνω των 7.5bar

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από + 5°C έως + 25°C
Ποτέ μην το εφαρμόζεται σε
θερμοκρασίες ψύχους

Χρόνος ζωής μείγματος

Περίπου 3 ώρες

Εκκίνηση πήξης

Περίπου 4 ώρες

Τέλος πήξης

Περίπου 8 ώρες

Συρρίκνωση πήξης

≤2 τοις χιλίοις

Πλήρης ωρίμανση

Μετά από περίπου 28 μέρες
κανονικά θα σκληρυνθεί πλήρως

Βατότητα

Περίπου μετά από 2 μέρες

Απόδοση πλήρους
φορτίου
Αντίσταση σε παγετό και
αλάτι

Περίπου μετά από 2 εβδομάδες
Μετά την σκλήρυνση

Διαπίδυση υδρατμών μ

60

Υδροστατικές αντοχές

Έως 70 μέτρα στήλη ύδατος

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 τυχ όν 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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