
 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Τροποποιημένο με πολυμερή 

-  Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή 

-  Εξαιρετική πρόσφυση 

-  Ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι αποπαγοποίησης 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το πεταχτό κονίαμα Spritzbewurf WTA είναι μια 
ιδανική βάση σοβά για ορυκτά υποστρώματα, καθώς 
έχει την ιδιότητα, μόλις πήξει, να δημιουργεί μια 
σταθερή συνδετική γέφυρα πρόσφυσης ανάμεσα στο 
υπόστρωμα και τον σοβά που θα εφαρμοστεί στη 
συνέχεια. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το προϊόν ενδείκνυται για χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους ως γέφυρα πρόσφυσης για την 
επακόλουθη επίστρωση της επιφάνειας με πορώδη 
σοβά Porengrundputz WTA και σοβά αποκατάστασης 
Sanierputz WTA. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική 
ικανότητα πρόσφυσης σε ορυκτά υποστρώματα και 
σχηματίζει ένα απορροφητικό υπόστρωμα για την 
επακόλουθη εφαρμογή κονιαμάτων (π.χ. σοβάδων 
αποκατάστασης ή κονιαμάτων συγκόλλησης και 
αρμολόγησης). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν σε λεία, μη απορροφητικά και ανθρακωμένα ή 
αποσαθρωμένα υποστρώματα, μπορείτε να βελτιώσετε 
την πρόσφυσή του αναμειγνύοντάς το με 
συμπυκνωμένο γαλάκτωμα κόλλας. Μόλις το προϊόν 
στεγνώσει εντελώς είναι ανθεκτικό στον παγετό και στο 
αλάτι αποπαγοποίησης. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ορυκτό, ανθεκτικό και 
απαλλαγμένο από γύψο και διαχωριστικές στρώσεις, 
π.χ. άσφαλτο, έλαια, σκόνη, χρώματα κ.λπ. Αφαιρέστε, 
κατά το δυνατόν με ξηρή αφαίρεση, τα σαθρά μέρη και 
απομακρύνετε καθημερινά τα μπάζα. Αφαιρέστε τον 
παλιό σοβά σε απόσταση έως περ. 80 cm πάνω από το 
όριο υγρασίας. Ξύστε σε βάθος περ. 2-3 cm τους 
αποσαθρωμένους αρμούς της τοιχοποιίας. 
Αντικαταστήστε τα φθαρμένα τούβλα. Καθαρίστε 
επιμελώς την επιφάνεια του τοίχου με πεπιεσμένο αέρα 
ή συρματόβουρτσα και αφήστε την να στεγνώσει. Είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η καλή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα. Για να εμποδίσετε τη μεταφορά αλάτων, 
απομακρύνετε καθημερινά τα μπάζα που βρίσκονται 
κοντά στην προς αποκατάσταση τοιχοδομή. Σε 
υποστρώματα επιφορτισμένα με άλατα συνιστούμε να 
εφαρμόσετε ως συνοδευτικό μέτρο την υδατική 
διασπορά Antisulfat. Διαβρέξετε εγκαίρως το 
υπόστρωμα, ώστε η επιφάνεια να είναι νοτισμένη κατά 
τη στιγμή της επεξεργασίας. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 5kg ανά m2 επιφάνειας σοβατίσματος.  
25kg πεταχτού κονιάματος Spritzbewurf WTA 
αποδίδουν περίπου 16 L νωπού κονιάματος. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Ρίξτε νερό σε έναν καθαρό κάδο, προσθέστε το πεταχτό 
κονίαμα Spritzbewurf WTA και ανακατέψτε με το χέρι 
ή σε κάδο αναδευτήρα ρυθμισμένο σε χαμηλή ταχύτητα 
ή με τη βοήθεια συνεχούς αναμίκτη (χρόνος ανάμειξης 
περ. 3 λεπτά), μέχρι το υλικό να αποκτήσει υφή 
κατάλληλη για εφαρμογή. 
Το πεταχτό κονίαμα Spritzbewurf WTA σχηματίζει 

τραχιές επιφάνειες με εξογκώματα και δεν είναι πλήρως 
καλυπτικό (κάλυψη περ. 50%). Φροντίστε να έχετε 
επεξεργαστεί το υλικό προτού προλάβει να 
στερεοποιηθεί. 
Μην ξαναχρησιμοποιείτε υλικό που έχει ήδη πήξει. Όταν 
χρησιμοποιείτε το πεταχτό κονίαμα 
Spritzbewurf WTA σε εξωτερικούς χώρους, 
προστατέψτε το νωπό ακόμα προϊόν από υπερβολικά 
γρήγορη απώλεια νερού λόγω της έντονης ηλιακής 
ακτινοβολίας και του αέρα, ενώ σε εσωτερικούς χώρους 
φροντίστε να είναι προστατευμένο από ρεύματα αέρα 
και θερμότητα καθώς και από παγετό. Το προϊόν δεν 
είναι κατάλληλο για την εξομάλυνση ανώμαλων 
επιφανειών. 

 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Η επακόλουθη εφαρμογή σοβά π.χ. σοβά 
αποκατάστασης Sanierputz WTA, θα πρέπει να γίνει 
σε διάστημα 24 έως 48 ωρών για να μην εμφανιστούν 
προβλήματα πρόσφυσης λόγω του σχηματισμού 
ορυκτών αποθέσεων. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία και τα βρόμικα σημεία 
με νερό. Σε στεγνή μορφή το προϊόν αφαιρείται  
μηχανικά ή με το καθαριστικό Kalklöser. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική 
του συσκευασία για περίπου 9 μήνες. 

Spritzbewurf WTA 

ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 



 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Περιέχει τσιμέντο και αντιδρά αλκαλικά με το νερό. 
Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και στο 
δέρμα. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις κινδύνων και τις 
συμβουλές ασφαλείας που αναγράφονται στη 
συσκευασία και στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κωδ. Νο. 30126440 Σακί 25kg 

 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
Ανοιχτό γκρι 

 
GISCODE 
Giscode ZP1 Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ 
(REACH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κονιάματα 
GP CS II κατά DIN EN 998-1 (P II κατά 

DIN V 18550) 

Χρόνος 

επεξεργασίας 
Έως περίπου 1 ώρα στους +20°C 

Αποχρώσεις Ανοιχτό γκρι 

Θερμοκρασία 

επεξεργασίας 
>+5°C 

GISCODE ZP1 

Αναλογία 

ανάμειξης 

Περίπου 3,5-4,0 l ανά 25kg 

(αν απαιτείται, αντικαταστήστε περίπου 

30% του νερού με συμπυκνωμένο 

γαλάκτωμα Haftemulsion-Konzentrat.) 

Χρόνος 

αποθήκευσης 

Περίπου 9 μήνες στην αρχική του 

συσκευασία. Σε δροσερό και ξηρό μέρος 

Κατανάλωση 

Περίπου 5kg/m2επιφανείας σοβατίσματος. 

25 kg πεταχτού κονιάματος Spritzbewurf 

WTA αποδίδουν περίπου 16 L νωπού 

κονιάματος 

Βάθος διείσδυσης 

νερού 

>5 mm μετά από 1 ώρα 

>20 mm μετά από 24 ώρες 

Συντελεστής 

αντίστασης στη 

διάχυση των 

υδρατμών 

(μ-τιμή) 

<15 

Μέγιστο μέγεθος 

κόκκων 
0-4mm 

Αντοχή σε θλίψη >6,0N/mm2 

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 το 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. 

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.com 

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

