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Μόνωση και Βαφή Καθέτων επιφανειών 
Όταν η ελαστικότητα μετράει… 
Το Polyacryl Flex S  λόγω της πολύ μεγάλης ελαστικότητας του μπορεί και κλείνει μικρορωγμές και δεν 
τους επιτρέπει να ξανανοίξουν. Επιπλέον είναι και μονωτικό και προσφέρει τεράστια αντοχή στις 
εξωτερικές συνθήκες. 
 
 

Με μια πρώτη ματιά 
 

Το PolyAcryl Flex S  είναι ένα ελαστικό υβριδικό, σιλικονούχο ακρυλικό 
υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση υψηλών προδιαγραφών με 
ταυτόχρονη μόνωση της υγρασίας. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες 
όπως τοίχοι και οροφές από σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, 
μπετό, θερμομονωτικά υλικά κ.λπ..  
Λόγω της τεχνογνωσίας της εταιρείας μας στην εξέλιξη προϊόντων 
υψηλών απαιτήσεων σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες, (από τους 
leader της Ελληνικής αγοράς) όπως γέφυρες, τοιχεία τεχνικών έργων, 
κτίρια και γόνδολες διοδίων κ.α., μπορούμε και έχουμε εξελίξει ένα 
μονωτικό ακρυλικό χρώμα βασισμένο στην τεχνολογία U.V. cross 
linking τελείως αδιάβροχο με πολύ μεγάλη αντοχή και πολύ μεγάλη 
ελαστικότητα (400%).  
Ως σιλικονούχο είναι απόλυτα αδιάβροχο ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει 
στην επιφάνεια να αποβάλει υγρασία που τυχόν έχει εγκλωβιστεί στο 
εσωτερικό της, καθιστώντας το ένα από τα καλύτερα υλικά της 
κατηγορίας του. Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στον πάγο κάνοντας το 
πλέον κατάλληλο για περιοχές με συχνό παγετό. 
Ιδανικό για  περιοχές με πάρα πολύ υγρασία και μεγάλες διακυμάνσεις 
θερμοκρασίας εξαιτίας της ιδιότητάς του να κλείνει μικρές ρωγμές 
που υπάρχουν στην επιφάνεια του τοίχου.  
Επιπλέον χάρη στην σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα του σε 
πτητικές οργανικές ενώσεις είναι πολύ φιλικό προς στον χρήστη. 
Είναι εύκολο στην χρήση, έχει πολύ καλή υφή, δεν λερώνεται εύκολα, 
έχει άριστη πρόσφυση σε παλιές και νέες επιφάνειες, δεν πιτσιλάει 
και τέλος δεν κάνει ματίσεις και σκιές. Είναι εύκολο στο καθάρισμα, 
μπορεί να πλυθεί και με πιεστικό έως 80bar και δεν απορροφά 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, με αποτέλεσμα το άριστο οπτικό 
αποτέλεσμα για πολλά χρόνια ενώ διατηρεί αναλλοίωτες αποχρώσεις 
και σε ακραίες συνθήκες. 
 

 10 ετής εγγύηση αντοχής 

 Χαμηλό V.O.C. 

 Υδατικής Διασποράς 

 Άριστες αντοχές 

 Απόλυτα Αδιάβροχο 

 Πολύ ελαστικό (400%) 

 Δεν απορροφά ρύπους  

 Μεγάλη κάλυψη 

 Μεγάλη απόδοση 

 Ευκολία χρήσης 

 Άριστη πρόσφυση 

 Άριστη υφή 

 Αντοχή στο πλύσιμο 80-130 
bar 

 Αναλλοίωτες αποχρώσεις  
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Προετοιμασία Εφαρμογής 

 
Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.  

Σε καθαρή μη σαθρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα, 
εφαρμόζουμε την κατάλληλη προεργασία (primer). 

1. Προτεινόμενα primer για επιφάνειες  που βάφονται πρώτη φορά, για:  

 Επιχρίσματα και Γυψοσανίδες: (10601) Polyfix A66 ή (24013) A.F.B. 10 

 Σκυροδέματα και Τσιμεντοσανίδες:  (10601) Polyfix A66 ή (24013) A.F.B. 10 

 Επιφάνειες με προβλήματα υγρασίας :  (24013)  AFB Primer Σιλανίου.   

2. Προτεινόμενες προεργασίες για επιφάνειες που επαναβάφονται: (Προσοχή σε επιφάνειες που έχουν 
υγρασία ζητήστε την συμβουλή της εταιρείας μας.) 

 Επιδιορθώστε μικρά μερεμέτια με τον (10621) Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας Polyplast, ή  (10631) 
Ultra Light (αφρόστοκο). 

 Για στοκάρισμα με βάθος ή επισκευές σε κάσες, αλουμίνια σοβατεπί κλπ, προτιμήστε τον (10631) 
Ultra Light (αφρόστοκο).   

 Σε επιφάνειες που είναι ορατή η επίδραση του καυσαερίου ή έχουν λίπη και κάπνα τοποθετήστε 
πρώτα το (10604) AntiBleed. 

3. Επιφάνειες που προηγούμενα έχουν βαφτεί με κόλλα (υδρόχρωμα) τρίψτε καλά και εφαρμόστε πριν το 
χρώμα: (10601) Polyfix A66  ή  (10603) Polydur Αστάρι Μόνωσης Νερού. 

 

Οδηγίες Εφαρμογής 
 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του, το αρχικό ιξώδες του υλικού μειώνεται. 
1. Αραιώνουμε μόνο με νερό. 
2. Η αραίωση που θα πραγματοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά το 5%-8% στο 1º χέρι της επίχρισης και το 5% στο 2º 

χέρι, εάν η εφαρμογή πραγματοποιείται με ρολό ή πινέλο.  
3. Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο, σε καθαρή, στεγνή και ξεσκονισμένη επιφάνεια. Εάν επιθυμείτε εφαρμογή με 

AIRLESS, γνωστοποιήστε κατά την παραγγελία σας. 
4. Μετά από 4-8 ώρες (20-30°C και σχετικά χαμηλή υγρασία) μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά δεύτερη στρώση του 

υλικού. Μετά την πάροδο 20 ημερών, μπορείτε να πλύνετε την βαμμένη επιφάνεια όπως αναφέρεται 
προηγούμενα. 
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Μικρές Συμβουλές 

 
1. Επιτρέψτε στο κάθε χέρι βαφής να στεγνώσει καλά πριν προχωρήσετε στο επόμενο χέρι.  .  Η επαναβαφή σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα θα μειώσει τις ιδιότητες και την καλυπτικότητα του υλικού. Επειδή 
χρησιμοποιείτε ένα υλικό το οποίο παρασκευάζεται με ελαστικό ακρυλικό γαλάκτωμα το οποίο δημιουργεί 
δεσμούς με την ηλιακή ή τεχνητή ακτινοβολία και αργεί να «σκληρύνει»  η άμεση επαναβαφή – πριν την 
ωρίμανσή του θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της καλυπτικότητας.  

2. Για τους επαγγελματίες: για να κρίνετε το υλικό σχετικά με την οικονομία χρημάτων που μπορεί να σας 
προσφέρει ακολουθήστε τα εξής απλά βήματα: υπολογίστε και παραγγείλετε για συγκεκριμένο χώρο την 
ποσότητα που θα χρειαζόσασταν από το υλικό που συνήθως χρησιμοποιείτε. Μετά το πέρας των εργασιών 
κάντε τον απολογισμό σας αποτυπώνοντας την ποσότητα του υλικού που σας περίσσεψε, μεταφράζοντάς 
την σε χρήματα.  
 

 

 

Εργαλεία Εφαρμογής 

 
Το προϊόν PolyAcryl Flex Sμπορείτε να το εφαρμόσετε με: 

1. Πινέλο 
2. Ρολό  
3. Μηχάνημα βαφής  Airless 
4. Πιστόλι αέρος 

 

 

Αποχρώσεις - Υφή 
 

- Λευκό, διατίθεται επίσης σε τρεις βάσεις (P, D & TR-διάφανο) για χρωματισμό σε 25.000 αποχρώσεις.  

- Υφή : Mat 
 

 

 

Χειρισμός και Αποθήκευση 

Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο,  αποθηκεύετε τα υλικά 
σε μέρη σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-30°C 
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Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

Στοιχεία επισήμανσης: 
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):          
Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
Άνευ αντικειμένου 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων: 
Άνευ αντικειμένου 
 
 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες 

 

Φυσική κατάσταση σε 20 ºC: Υγρό Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό το προϊόν 
εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: Εμφάνιση: Παχύρευστο 

Χρώμα: Λευκό   
Οσμή: Άοσμο Π.Ο.Ε.. (Παροχή): 0 % βάρους 
Πτητικότητα:  Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 

ºC: 
0,04 kg/m³  (0,04 g/L) 

Θερμοκρασία βρασμού σε 
ατμοσφαιρική πίεση: 

102 ºC Μέσος αριθµός ατόµων 
άνθρακα: 

3,9 

 
Πίεση  ατμών στους 20 ºC: 

 
2345 Pa 

Μέσο μοριακό βάρος: 112,45 g/mol 
 

Πίεση  ατμών στους 50 ºC: 12352 Pa  (12 kPa) 
Χαρακτηρισμός 
επικινδυνότητας 
προϊόντος: 

 Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2004/42/EE, αυτό το προϊόν, 
για την χρήση του εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πυκνότητα στους 20 ºC: 1209 kg/m³   
Σχετική πυκνότητα στους 
20 ºC: 

1,20 Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 
ºC: 

0,04 kg/m³  (0,04 g/L) 

pH: 7,5 - 8,5 την οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγ. A.C.): 
40 g/L (2010) 

Αναφλεξιμότητα:   
Σημείο  ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο (>60 ºC) Θεωρητική Απόδοση: 12-14 m²/l  

Αναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο): 

Άνευ αντικειμένου * Αντοχή στο Πλύσιμο: Ναι 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης: 

393 ºC Χρόνος Αποθήκευση:  1 έτος (Ελάχιστος 
χρόνος) 

    
 

 


