
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

- Αυτοκόλλητη 
- Για γεφύρωση ρωγμών 
- Εύκαμπτη 
- Ανθεκτική στο σχίσιμο 
- Μη διαπερατή στο ραδόνιο 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Η SK 3000 S Dichtungsbahn είναι μια αυτοκόλλητη 
μεμβράνη στεγανοποίησης ψυχρής εφαρμογής για 
γεφύρωση ρωγμών, ασφαλή και ανθεκτική 
στεγανοποίηση κατασκευών για όλες τις εποχές του 
χρόνου κατά DIN 18195, DIN EN 13969, DIN V 20000-
202 και για χρήση ως μεμβράνη τοιχοποιίας για φραγή 
ανερχόμενης υγρασίας κατά DIN EN 14967. 
Η μεμβράνη στεγανοποίησης αποτελείται από 
ενισχυμένη με πολυμερή αυτοκόλλητη ασφαλτική μάζα 
η οποία επικαλύπτεται από υψηλής ανθεκτικότητας 
σταυρωτό επικολλητό πλαστικό φιλμ. Η αυτοκόλλητη 
κάτω όψη της μεμβράνης στεγανοποίησης 
προστατεύεται από τους ρύπους με χαρτί σιλικόνης. 
Χάρη στις αυτοκόλλητες ιδιότητες της ενισχυμένης με 
πολυμερή ασφαλτικής μάζας η μεμβράνη 
στεγανοποίησης είναι ανθεκτική ακόμη και σε 
μικροζημιές. Η μεμβράνη στεγανοποίησης SK 3000 S 
Dichtungsbahn διαμορφώνεται εύκολα και 
προσαρμόζεται άνετα σε γωνίες, ακμές και κοίλες 
συνδέσεις.  Είναι ανθεκτική σε διάφορες χημικές 
ουσίες, στον παγετό και στο αλάτι αποχιονισμού καθώς 
και εν μέρει ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία   
Μετά την επιτυχή εφαρμογή της μεμβράνης η 
στεγανοποιημένη επιφάνεια είναι αμέσως ανθεκτική 
στο νερό και στην πλαγίως πίπτουσα βροχή. 

 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Η μεμβράνη στεγανοποίησης SK 3000 S 
Dichtungsbahn είναι κατάλληλη για υπόγεια, 
μπαλκόνια, ταράτσες, χώρους με έντονη υγρασία, 
θεμέλια κτιρίων και γεφυρών, έτοιμα μέρη 
σκυροδέματος κ.ά. έναντι της υγρασίας του εδάφους 
και του νερού χωρίς υδροστατική πίεση. Η 
στεγανοποίηση πρέπει να εκτελείται στην πλευρά που 
έρχεται σε επαφή με το νερό. Η SK 3000 S 
Dichtungsbahn μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της 
τριχοειδούς ανερχόμενης υγρασίας και ως φράγμα 
υδρατμών στην περιοχή του εδάφους κάτω από 
επιχρίσματα. 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, με φέρουσα 

ικανότητα και επίπεδο, καθώς και απαλλαγμένο από 
έλαια ξυλοτύπου, λίπη, σκόνη και άλλες διαχωριστικές 
στρώσεις. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό ή 
ελάχιστα μόνο νωπό. Τυχόν ανωμαλίες πρέπει να 
αποκαθίστανται, οι ακμές να στρογγυλεύονται, τυχόν 
κενά (τρυπόξυλα) να σφραγίζονται πριν από την 
εφαρμογή του ασταριού. Η τοιχοποιία πρέπει να είναι 
πλήρως αρμολογημένη και επίπεδη. Οι κοιλότητες 
πρέπει να αποκαθίστανται τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από την έναρξη των εργασιών στεγανοποίησης. 

 

ΑΣΤΑΡΙ 
α)  Ξηρά, ελαφρώς απορροφητικά ορυκτά 
υποστρώματα:  
Εύρος θερμοκρασίας: -5°C έως +30°C 
Κατανάλωση ασφαλτικού ασταριού:  
περίπου 150 g/m² σε λείο υπόστρωμα,  
περίπου 250 g/m² σε τραχύ υπόστρωμα 
β)  Ελαφρώς νωπά ή έντονα απορροφητικά, 
χονδρόκοκκα υποστρώματα:  
Εύρος θερμοκρασίας: -5 έως +10°C 
Κατανάλωση ασταριού για SK 3000 S: 
περίπου 300 g/m²  
Σε χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
πριν από την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια δεν 
φέρει πάγο. Η υγρασία που περιέχεται μέσα στην 
τοιχοποιία πρέπει μετά την εφαρμογή του ασταριού να 
μπορεί να εξέρχεται με άλλον τρόπο από το σκυρόδεμα, 
ειδάλλως προκαλούνται αποκολλήσεις λόγω της 
σχηματιζόμενης συμπύκνωσης υδρατμών.  Προτού 
επικολληθεί η μεμβράνη στεγανοποίησης πρέπει να 
ελέγχεται κατά πόσον το αστάρι έχει στεγνώσει πλήρως. 
Πάνω στο αστάρι δεν πρέπει να υπάρχει νερό τήξης και 
συμπύκνωσης.   
Τυχόν γωνίες, ακμές, κοιλότητες και κατασκευαστικοί 
αρμοί πρέπει να καλύπτονται πριν από την τελική 
στεγανοποίηση της επιφάνειας με τη μεμβράνη 

SK 3000 S Dichtungsbahn  

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



στεγανοποίησης SK 3000 S Dichtungsbahn ή με 
κομμένα ρετάλια της μεμβράνης SK 3000 S 
Dichtungsbahn. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Κάθετες επιφάνειες: 
Στο σημείο εφαρμογής ξεκολλήστε ομοιόμορφα το χαρτί 
σιλικόνης στην αρχή της μεμβράνης σε μήκος περίπου 
10cm και τυλίξτε το.   Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τη 
μεμβράνη στεγανοποίησης (βεβαιωθείτε ότι οι 
μεμβράνες αλληλεπικαλύπτονται σε πλάτος περίπου 
10cm! 

Προσοχή:  
Ευθυγραμμίστε τη μεμβράνη στεγανοποίησης 
SK 3000 S Dichtungsbahn κατά τρόπο που το 
προστατευτικό φιλμ που διατρέχει το περιθώριο της άνω 
όψης της μεμβράνης να βρίσκεται στην πλευρά όπου 
πρόκειται να τοποθετηθεί η επόμενη μεμβράνη).  
Τοποθετήστε τη μεμβράνη στεγανοποίησης με την 
αυτοκόλλητη όψη πάνω στο υπόστρωμα, στερεώστε την 
και συνεχίστε να αφαιρείτε το χαρτί σιλικόνης.   
Ταυτόχρονα, από τη μέση και πέρα πιέζετε τη μεμβράνη 
στεγανοποίησης (π.χ. με μια βούρτσα) ώστε να 
αποφευχθεί η παγίδευση αέρα και ο σχηματισμός 
πτυχώσεων μεταξύ υποστρώματος και μεμβράνης 
στεγανοποίησης, διασφαλίζοντας έτσι αμέσως καλή 
πρόσφυση στο υπόστρωμα. Στο τέλος, πιέστε άλλη μία 
φορά καλά όλη τη μεμβράνη στεγανοποίησης με 
κατάλληλο ρολό πίεσης (π.χ. ρολό από καουτσούκ), 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία 
αλληλοεπικάλυψης. 
Τα σημεία αλληλοεπικάλυψης πρέπει να συγκολλούνται 
χωρίς να σχηματίζονται πτυχώσεις 
 
Οριζόντιες επιφάνειες: 
Κόψτε τη μεμβράνη στεγανοποίησης στις κατάλληλες 
διαστάσεις, ξετυλίξτε μέχρι τη μέση και ευθυγραμμίστε 
την στο σημείο που επιλέξατε (χωρίς να αφαιρέσετε 
ακόμη το χαρτί σιλικόνης). Φροντίστε ώστε η λωρίδα 
προστατευτικού φιλμ στην άνω όψη να βρίσκεται στην 
πλευρά όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η επόμενη 
μεμβράνη στεγανοποίησης. Στη συνέχεια, τυλίξτε πάλι 
το ξετυλιγμένο τμήμα της μεμβράνης στεγανοποίησης 
μέχρι τη μέση. Κόψτε λοξά το χαρτί σιλικόνης που 
βρίσκεται στην κάτω όψη της μεμβράνης 
στεγανοποίησης. Ξετυλίξτε αρχικά το ένα τμήμα του 
ρολού που ξανατυλίξατε ξεκινώντας από το κέντρο προς 
την άκρη και αφαιρώντας ταυτόχρονα το χαρτί 
σιλικόνης από τη μεμβράνη. Στερεώστε τη μεμβράνη και 
(π.χ. με μια βούρτσα) πιέστε την καλά πάνω στο 
υπόστρωμα φροντίζοντας να μην παγιδεύεται αέρας και 
σχηματίζονται πτυχώσεις μεταξύ υποστρώματος και 
μεμβράνης στεγανοποίησης. Συνεχίστε κατά τον ίδιο 
τρόπο με το δεύτερο τμήμα. Ευθυγραμμίστε την 
επόμενη μεμβράνη έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτει την 
ήδη τοποθετημένη μεμβράνη σε πλάτος τουλάχιστον 
5cm - αυτό ισχύει τόσο για τις διαμήκεις όσο και για τις 

εγκάρσιες πλευρές συνένωσης (για διαδοχικά 
τοποθετούμενες μεμβράνες).  Και στην περίπτωση αυτή, 
πιέστε στο τέλος άλλη μία φορά καλά όλη τη μεμβράνη 
στεγανοποίησης με κατάλληλο ρολό πίεσης (π.χ. με 
ρολό από καουτσούκ), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 
σημεία αλληλοεπικάλυψης. Τα σημεία επικάλυψης 
πρέπει να συγκολλούνται κατά τρόπο που οι επάλληλες 
μεμβράνες να αλληλεπικαλύπτονται χωρίς να 
σχηματίζονται πτυχώσεις. 
 
Συνδέσεις τοίχου:  
Για να μην είναι δυνατή η διείσδυση βροχής ή άλλου 
τύπου νερού κάτω από τη μεμβράνη, οι άνω συνδέσεις 
τοίχου κατά τη στεγανοποίηση κάθετων επιφανειών με 
SK 3000 S Dichtungsbahn πρέπει να στερεώνονται 

μηχανικά με προφίλ σύνδεσης τοίχου ή κατάλληλη 
μεταλλικό διάτρητο οδηγό. Η άνω όψη της ράγας 
στερέωσης πρέπει να σφραγίζεται με στεγανοποιητικό 
υλικό ανθεκτικό στην άσφαλτο (π.χ. Elastoroof LF). 
Κατά τη στεγανοποίηση κατασκευών με μεμβράνη 
στεγανοποίησης SK 3000 S Dichtungsbahn έναντι 
νερού με υδροστατική πίεση πρέπει η στεγανοποίηση να 
περιβάλλει και να σφραγίζει την κατασκευή από όλες τις 
πλευρές. Σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στον 
αντίστοιχο κατάλογο υπηρεσιών της Bostik. 

 
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ 
Η μεμβράνη στεγανοποίησης SK 3000 S 
Dichtungsbahn πρέπει αμέσως μετά την εφαρμογή να 
προστατεύεται με φύλλα προστασίας, αποστράγγισης 
κ.ά., ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση 
σημειακού ή γραμμικού φορτίου. Πριν από την 
εφαρμογή άλλων προϊόντων πάνω στη μεμβράνη 
στεγανοποίησης SΚ 3000 S Dichtungsbahn, 
απαιτείται δοκιμή συμβατότητας. Ακόμη και μετά την 
εφαρμογή πρέπει να αποφεύγεται η επίδραση νερού 
στην πλευρά που έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα 
(αρνητική επίδραση). 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία και τα λερωμένα σημεία 
με το καθαριστικό Epoxan Reiniger. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 1,05m2 ανά m2 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσετε μόνο σε όρθια θέση. Μέχρι την εφαρμογή 
της, η μεμβράνη στεγανοποίησης πρέπει να φυλάσσεται 
στη συσκευασία της και να προστατεύεται από μηχανική 
πίεση, υγρασία, ψύχος και θερμότητα. Η θερμοκρασία 
αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και 
+25°C. 
Προστατεύετε τη μεμβράνη στεγανοποίησης από την 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ  
Κατά DIN 18195-2, Πίνακας 10. 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ CE 
Βάσει EN 13969 αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη 
ψυχρής εφαρμογής ως μεμβράνη τοιχοποιίας για φραγή 
ανερχόμενης υγρασίας στη στεγανοποίηση κατασκευών 
και κατά EN 1496 Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη 
ως στεγανοποίηση κατασκευών έναντι υγρασίας 
εδάφους και νερού, Τύπου Τ (με φραγμό υπόγειων 
υδάτων). 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
SK 3000 S Dichtungsbahn:  
(μαύρη μεμβράνη με λευκό κάναβο) 
Κωδικός Νο. 30603664 Ρολό 20m2 (1m πλάτος 20m 
μήκος 1,5mm πάχος)* 
 
*περισσότερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας 
 
K 100 Schwarz: 
(αστάρι) 
Κωδικός Νο. 30603669 Κάδος 10 kg 
Κωδικός Νο. 30140861 Κάδος 25 kg 
 
K11 Flex Schlämme grau:  
(γκρι) 
Κωδικός Νο. 30127740 Σακί 15 kg (συστατικό Α) 
Κωδικός Νο. 30140590 Δοχείο 5 kg (συστατικό Β) 



Κωδικός Νο. 30814437 Κάδος 20 kg (συνδυασμένη 
συσκευασία Α+Β) 
 
Sperrmörtel:  
(επισκευαστικό) 
Κωδικός Νο. 30806193 Σακί 25 kg  
Elastoroof LF: 
(μαύρο) 
Κωδικός Νο. 30131763 φυσίγγιο 300ml 
 
Epoxan Reiniger:  
(καθαριστικό) 
Κωδικός Νο. 30814447 Δοχείο κασσίτερου 5 kg  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Απόχρωση μαύρο-γκρι 

Βάρος Περίπου 1,5kg/m² 

Πλάτος 
1000mm (950mm + 50mm 
λωρίδα βουλκανισμού) 

Πάχος 1,5mm 

Ατμοδιαπερατότητα Sd 235m 

Θερμοκρασία εφαρμογής 
Επιτρεπόμενη:-5°C έως +35°C  

Ιδανική:       +5°C έως +15°C 

Γεφύρωση ρωγμών  
(E DIN 28 056-11) > 5mm στους +4°C 

Συμπεριφορά σε κάμψη εν 
ψυχρώ  
(DIN 52 123-8) 

Αντοχή σε ρηγμάτωση έως  

-30°C 

Σταθερότητα κόλλας σε 
υψηλές θερμοκρασίες  
(DIN 52 123-8) 

περίπου +70°C 

Επεξεργασία επιφάνειας 

Όχι πριν από 48 ώρες, 

ανάλογα με τύπο δαπέδου, 
απορροφητικότητα 
υποστρώματος και κλιματικές 
συνθήκες χώρου 

Καταλληλότητα για 
ενδοδαπέδια θέρμανση 

Ναι - Τηρείτε τα αντίστοιχα 
δελτία τεχνικών δεδομένων 
και τις συμπληρωματικές 
υποδείξεις της Κεντρικής 

Ένωσης της γερμανικής 
κατασκευαστικής βιομηχανίας. 

Καθαρισμός εξοπλισμού Για μη σκληρυμένη κόλλα: 
SOLVENT 250 

Συμπεριφορά στη φωτιά Κλάση Ε 

Αντίσταση σε καταπόνηση 
λόγω κρούσης 

Στεγανή, διαδικασία Α: 

<200 mm 

Αντοχή σε εφελκυσμό 
Μέγιστη δύναμη εφελκυσμού 
διαμήκης/εγκάρσια  

240 + 40 N/50 mm 

Τάνυση διαμήκης 370 + 100% 

Τάνυση εγκάρσια 320 + 800% 

Αντίσταση σε στατική 
καταπόνηση Στεγανή, διαδικασία Β: >5 kg 

Αντίσταση σε αποκοπή 140 + 40 N 

Επικίνδυνες ουσίες καμία 

 



 

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του 

συνδυασμού κ.λπ.) 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 (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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Παραγωγή/ Production 
Bostik GmbH  
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