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FINO•CONTACT 
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι πρόσφυσης για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά πάνω σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες. Αποτελεί-
ται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης. 
Παρουσιάζει πολύ ισχυρή συγκόλληση στα διάφορα υποστρώματα και υψηλή αντοχή στην υγρασία. 
Έχει κόκκινο χρώμα ώστε να είναι εύκολα ορατά τα σημεία στα οποία έχει εφαρμοστεί. Μετά την εφαρμογή αφήνει μια αδρή 
επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον, πάνω στην οποία προσφύονται οι στρώσεις σοβά που θα ακολουθήσουν.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το FINO•CONTACT είναι κατάλληλο να εφαρμοστεί σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες όπως εμφανές σκυρόδεμα ή 
πολυστερίνη. 
Δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια η οποία αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση μεταξύ του σοβά και του υποστρώματος.
Είναι κατάλληλο τόσο για σοβάδες με βάση το τσιμέντο και τον ασβέστη όσο και για γυψοσοβάδες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

•  Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης των σοβάδων πάνω σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες.
•  Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα.
•  Είναι ανθεκτικό στην υγρασία.
•  Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.
•  Ανθεκτικό στη γήρανση.
•  Ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον.
•  Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•  Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υπολείμματα και άλλους ρύ-
πους.
•  Σε περίπτωση που απαιτηθεί πλύσιμο της επιφάνειας θα πρέπει να αφήσουμε να στεγνώσει πριν την εφαρμογή του υλικού.
•  Το περιεχόμενο του δοχείου πρέπει να αναδεύεται καλά πριν την εφαρμογή μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως.
•  Στη συνέχεια επαλείφεται στην επιφάνεια σε μια στρώση προσέχοντας να καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια.
•  Αφού η επιφάνεια στεγνώσει πλήρως και η ρητίνη πολυμεριστεί επαρκώς για 24 ώρες, ακολουθεί η εφαρμογή του σοβά.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

•  Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

•  Το προϊόν FINO•CONTACT δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία (1999/45/CE) για την επικινδυνότητα πα-
ρασκευασμάτων.
•  Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
•  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
•  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,3-0,4 kg/m2 ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
•  Πλαστικά δοχεία των 5kg και 20kg.
Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους 
από τον ήλιο και τον παγετό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Παχύρευστο υγρό

Χρώμα Κόκκινο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ

pH 8

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα % 70

Μέγιστος κόκκος mm 1

Πυκνότητα μίγματος kg/lt 1,40

Πρόσφυση με το υπόστρωμα N/mm2 ≥ 0,30

Αντίσταση στη γήρανση Άριστη

Αντίσταση στην υγρασία Άριστη

Αντίσταση στα αλκάλια Άριστη

Διαπνοή επιφανειών Ναι

Οργανικοί διαλύτες Όχι

Κατανάλωση kg/m2 0,3-0,4

Θερμοκρασία εφαρμογής °C +5 έως +35

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο 
εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της FINOMIX βασίζονται στη 
μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτι-
κές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του 
προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν στο 
εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυ-
χόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H FINOMIX έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων 
της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16, ΧΑΝΙΑ, τηλ.: 28210 27000, fax: 28210 27005
info@finomix.gr  ●  www.finomix.gr


