
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Ελαφριά τεχνολογία πλήρωσης 

-  Εύκολη εφαρμογή σε τοίχους και οροφές 

-  Για εσωτερικές εφαρμογές 

-  Υψηλή καλυπτικότητα χάρη στα ελαφριά πληρωτικά 

-  Εύκολη επεξεργασία 

-  Σκληραίνει και στεγνώνει γρήγορα 

-  Χαμηλή τάση, ακόμη και σε παχιά στρώματα 

-  Μέχρι 25mm σε μία εφαρμογή 

-  Λεπτό και ομαλό φινίρισμα 

 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το Stucco W-140 χρησιμοποιείται για την 
επιδιόρθωση και την εξομάλυνση επιφανειών τοίχου και 
οροφής, την πλήρωση μεγαλύτερων και βαθύτερων 
εσοχών για μεταγενέστερη επίστρωση με πλακίδια. 
Βελτιστοποιημένη σύνθεση για ταχεία πρόοδο στην 
κατασκευή σε περίπτωση ανακαίνισης στην οροφή και 
ιδιαίτερα στις επιφάνειες τοίχων. Η χρήση ελαφρών 
πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση 
σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα εξομάλυνσης. 
Το Stucco W-140 είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε 
χρώμιο σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ 
(REACH). 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι μόνιμα στεγνή, καθαρή 
(απαλλαγμένη από βρωμιά, λάδια, γράσα, κερί και 
άλλους παράγοντες απελευθέρωσης), χωρίς ρωγμές, 
αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη, μη ομαλή ή πολύ 
τραχιά. Εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα, οι 
κατευθυντήριες γραμμές, τα έντυπα ZDB και οι γενικώς 
αναγνωρισμένοι κανόνες τεχνολογίας. 
Τα απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα πρέπει να 
προετοιμαστούν με Ardagrip Classic ή Ardagrip 
Multi. 
Μη απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να 
προετοιμάζονται με Ardagrip Special ή Ardagrip 
Xpress. 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Το Stucco W-140 μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία 
μεταξύ +5°C και +30°C. Για την ανάμιξη, 
τοποθετούνται περίπου 6,0 λίτρα καθαρού νερού σε ένα 
καθαρό δοχείο ανάμιξης και 20kg σκόνης αναμιγνύονται 
με ένα αναδευτήρα σε λειτουργία (π.χ. ηλεκτρικό 
δράπανο με ράβδο ανάδευσης Bostik) σε ένα ομαλό, 
σταθερό, άνευ σβώλων κονίαμα. Απαιτείται χρόνος 
ωρίμανσης τουλάχιστον 3 λεπτών. Η μάζα μπορεί να 
υποβληθεί σε επεξεργασία για 30-40 λεπτά στους + 
20 °C και μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως στο υπόστρωμα 

στο επιθυμητό πάχος στρώσης. Μετά από περίπου 
1 ώρα, το στρώμα κονιάματος έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία, όπως η 
λείανση ή η εξομάλυνση. Εάν στη συνέχεια κολληθούν 
κεραμικά πλακίδια, αρκεί να χαρακωθεί η επιφάνεια. Οι 
ακόλουθες στρώσεις εφαρμογής είναι απαραίτητες πριν 
από την υπερβολική ξήρανση του υλικού. Προστατεύστε 
από το ηλιακό φως, τα ρεύματα ή από τις υψηλές 
θερμοκρασίες δωματίου. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Σε δροσερό και στεγνό μέρος. Μπορεί να αποθηκευτεί 
στην αρχική συσκευασία για περίπου 6 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. Ανατρέξτε στην εκτύπωση 
σάκων (αριθμός παρτίδας: 1ο ψηφίο = έτος 
παραγωγής, 2ος και 3ος αριθμός = εβδομάδα 
παραγωγής). 
 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
«Ερεθιστικό». Τηρήστε τις πληροφορίες στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας και στο δοχείο.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Stucco W-140           20-kg-Σακί 

 
Ardagrip Classic 1-kg-Μπουκάλι 
 (10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
 5-kg-Δοχείο 

 10-kg-Δοχείο 
 150-kg-Βαρέλι 
 600-kg-Δεξαμενή 
 1000-kg-Δεξαμενή 

 
Ardagrip Special 1-kg-Μπουκάλι 
 (10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
 5-kg-Δοχείο 

 150-kg-Βαρέλι 
 1000-kg-Δεξαμενή 

 

Stucco W-140 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



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. 

Ardagrip Xpress 1-kg-Μπουκάλι 
 (10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
 5-kg-Δοχείο 

 
Ardagrip Multi 10-kg-Δοχείο 
 20-kg-Δοχείο 
 150-kg-Βαρέλι 
  

 

GISCODE 
ZP 1-χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου 
σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ 
(REACH). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βάση 
Τσιμέντο, τροποποιημένο με 

πολυμερή 

Απόχρωση Γκρι 

Εφαρμογή 
Αντιστάθμιση τοίχου και 
οροφής(ταβάνι) καθώς και 

ανακαίνιση εσωτερικών χώρων 

Αναλογία ανάμιξης Περίπου 6,0l ανά 20kg σκόνης 

Πυκνότητα Περίπου 1,1 kg/l 

Βάρος φρέσκου κονιάματος Περίπου 1,4 kg/l 

Κατανάλωση Περίπου 1,1 kg/m²/mm   

Χρόνος επεξεργασίας (+20°C) 30 - 40min 

Έτοιμο για επικάλυψη πλακιδίων 

(+20°C) 
Μετά από περίπου 2-3ώρες 

Έτοιμο για επικάλυψη φυσικής 

πέτρας (+20°C) 
Μετά από περίπου 1 ημέρα 

PH Περίπου 11-12 

Συμπεριφορά στην διάβρωση 

Δεν περιέχει συστατικά που 

προωθούν την διάβρωση του 

χάλυβα 

Giscode 

ZP 1-χαμηλής περιεκτικότητας σε 

ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ 

(REACH) 

Εργαλεία καθαρισμού Το φρέσκο υλικό με νερό 

Αποθήκευση 

Προστατεύστε από την υγρασία. 

Μπορεί να αποθηκευτεί στην 
αρχική συσκευασία για περίπου 6 

μήνες. Ημερομηνία παραγωγής: 

βλέπε αριθμό παρτίδας. (1ος 

ψηφίο = έτος παραγωγής, 2ος και 

3ος αριθμός = εβδομάδα 

παραγωγής) 

Οι τιμές που δίνονται ισχύουν στους 20°C και 65% Σχετική Υγρασία. 

Οι χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνουν το χρόνο στεγνώματος, οι υψηλές 

θερμοκρασίες μειώνουν τον χρόνο στεγνώματος  

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

