
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Έτοιμο προς χρήση 

-  Άχρωμο 

-  Αδιάβροχο 

-  Μετά την ωρίμανση ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία 

-  Μετά την ωρίμανση ανθεκτικό στην προσπίπτουσα βροχή  

-  Ατμοδιαπερατό 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το Siloxan είναι μια σιλοξάνη βραχείων αλυσίδων 
αραιωμένη σε έναν διαλύτη ταχείας εξάτμισης που 
διεισδύει βαθιά σε όλα τα απορροφητικά ορυκτά 
υποστρώματα. Το Siloxan αντιδρά γρήγορα για να 
σχηματίσει ένα υδατοαπωθητικό, αόρατο εμποτισμό 
που είναι ασφαλής από τη βροχή και δεν εμποδίζει τους 
πόρους στη διαπνοή. 
Ο εμποτισμός είναι μακράς διαρκείας, ανθεκτικός στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, άχρωμος και δεν σχηματίζει 
μεμβράνη στην επιφάνεια της κατασκευής. Ο 
εμποτισμός γεφυρώνει τις ρωγμές έως 0,2 mm. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το Siloxan προστατεύει όλα τα απορροφητικά, ορυκτά, 
χωρίς γύψο υποστρώματα όπως τοιχοποιία, σκυρόδεμα, 
τσιμέντο, ασβεστοκονίαμα, τεχνητούς λίθους, φυσική 
πέτρα και ινοπλισμένο σκυρόδεμα ενάντια στη βροχή 
και την υγρασία. Είναι κατάλληλο για την πρόληψη 
φθοράς που προκύπτει από διαβροχή, όπως: 
- Φθορά του δεσμευτικού παράγοντα 
- Εκχύλιση άλατος και ασβέστου. 
- Μόλυνση και σχηματισμός σκουριάς (ενανθράκωση). 
- Μύκητες και βρύα. 
- Επιδείνωση των τιμών θερμικής μόνωσης. 
- Ζημιά από παγετό. 
Το Siloxan ΔΕΝ είναι κατάλληλο για δάπεδα, ή για 
στεγανοποίηση ενάντια στην υγρασία του εδάφους, τα 
επιφανειακά, ή διαρρέοντα ύδατα, ή την υδροστατική 
πίεση. Το Siloxan μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαφρώς 
υγρά υποστρώματα. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Το ορυκτό υπόστρωμα μπορεί να είναι στεγνό, ή 
ελαφρώς υγρό και πρέπει να είναι απορροφητικό και 
σταθερό. Πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως τα σαθρά 
τμήματα, η βρύα και η άλγη, ή άλλες μολύνσεις, 
διαχωριστικά στρώματα, ή επικαλύψεις. Οι οπές, οι 
ρωγμές, οι κατεστραμμένοι αρμοί κ.λπ. πρέπει να 
επισκευάζονται με κατάλληλα υλικά πριν από την 
εφαρμογή του εμποτισμού. Πριν από τον ψεκασμό με το 
Siloxan, οι συνορεύουσες επιφάνειες και τα εξαρτήματα 
όπως τα γραμματοκιβώτια, οι εξωτερικοί φανοί, τα 
παράθυρα κ.λπ. πρέπει να καλύπτονται με τα 
κατάλληλα μέσα, η αν είναι δυνατόν να 

απομακρύνονται και να επανατοποθετούνται μετά την 
εφαρμογή. Τα συστατικά που δεν είναι ανθεκτικά στους 
διαλύτες πρέπει επίσης να προστατεύονται. Η επαφή με 
τα φυτά πρέπει να αποφεύγεται. Τυχόν εργασίες 
ανακαίνισης (π.χ. αντικατάσταση προφίλ) Θα πρέπει να 
ολοκληρώνονται πριν την εφαρμογή του. Θα πρέπει 
επίσης να προστατεύονται οι συνορεύουσες επιφάνειες 
των κτιρίων. Σε περίπτωση  μόλυνσης κάποιας 
παρακείμενης επιφάνειας από το υλικό θα πρέπει να 
καθαρίζεται αμέσως. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, 
μεταξύ 0,2 και 1,0 lt/m²  
 
Κατευθυντήριες γραμμές: 
Σκυρόδεμα 0,2-0,5 lt/m²  
Γύψος 0,5-1,0 lt/m²  
Τούβλο 0,4-1,0 lt/m² 
Πορομπετόν 0,5-1,0 lt/m² 
Ασβεστοκονίαμα 0,4-0,7 lt/m² 
 
Συνιστάται να πραγματοποιήσετε δοκιμή σε  μια μικρή 
επιφάνεια πριν από την εφαρμογή της υδρόφοβης 
επικάλυψης για να προσδιορίσετε την ανάγκη για 
απορροφητικότητα του Siloxan, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα του εμποτισμού. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το Siloxan τοποθετείται στο Siloxan Sprayer και 
εφαρμόζεται σε πρώτη φάση  σε άφθονη ποσότητα, από 
πάνω προς τα κάτω με χαμηλή πίεση ρυθμίζοντας το 
ακροφύσιο σε ευρύ άνοιγμα. Η εφαρμογή  από πάνω 
προς τα κάτω θα πρέπει να φθάνει σε μήκος 30 έως 50 

cm. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να εφαρμοστεί άλλη μία 
υδρόφοβη επικάλυψη με τον ίδιο τρόπο. Οι ασθενώς 
απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να επικαλύπτονται. 
Εναλλακτικά η εφαρμογή μπορεί να γίνει με μαλακή 
βούρτσα ή πανί. Η επικάλυψη σε υδρόφοβες επιφάνειες 
πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής και για περίπου 3 ώρες μετά. 

Siloxan 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΝΕΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



Το Siloxan θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε 
θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C και σχετική 
υγρασία κάτω από 80%. Μην το εφαρμόζετε υπό άμεσο, 
ισχυρό ηλιακό φως. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Περιέχει: μείγμα αλειφατικών ενώσεων, ναφθενικών 
υδρογονανθράκων; Αρωματικές ενώσεις σε 
περιεκτικότητα <0,5% 
Εύφλεκτο. Κίνδυνος για την υγεία: μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση 
κατάποσης. Μην εισπνέετε καπνούς. Αποφύγετε την 
επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης, μην 
προκαλέσετε εμετό. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό και 
παρουσιάστε τη συσκευασία, ή την ετικέτα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Καθαρίστε τα εργαλεία και τις λερωμένες περιοχές με 
νερό αμέσως μετά τη χρήση. Αφαιρέστε τα 
αποξηραμένα υπολείμματα μηχανικά, ή με το 
Kalklöser. 
 

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

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κωδικός Νο.30821727 Δοχείο 5kg 
Κωδικός Νο.30080992 Δοχείο 10kg 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
GISCODE ZP 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Απόχρωση Άχρωμο 

Πυκνότητα Περίπου 800 g/l 

Σημείο ανάφλεξης Περίπου 38°C 

Ιξώδες Περίπου 1mPA s 

Η εφαρμογή του Siloxan μπορεί να οδηγήσει σε εμβάθυνση 

του χρώματος του υποστρώματος. Εάν είναι απαραίτητο, 

εκτελέστε προκαταρκτικές δοκιμές σε μια ενδεικτική περιοχή 

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

