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LATEX 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βελτιωτικό πρόσθετο με βάση πολυμερείς ρητίνες για πολλαπλές βελτιώσεις των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Συγκεκριμένα:
•  Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα.
•  Αυξάνει την ελαστικότητα.
•  Βελτιώνει σημαντικά την πλαστικότητα και την εργασιμότητα του νωπού κονιάματος.
•  Αυξάνει την αντοχή σε τριβή.
•  Μειώνει σημαντικά τη συρρίκνωση πήξης αποτρέποντας την εμφάνιση ρηγματώσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το LATEX είναι κατάλληλο για τη βελτίωση κάθε είδους κονιάματος βάσεως τσιμέντου ή γύψου, όπως:
•  Παραδοσιακοί και έτοιμοι σοβάδες.
•  Λάσπες κτισίματος.
•  Επισκευαστικά και στεγανωτικά υλικά βάσεως τσιμέντου.
•  Τσιμεντοκονίες δαπέδου και βιομηχανικά δάπεδα.
•  Κόλλες πλακιδίων.
Η προσθήκη του LATEX δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής σοβάδων και τσιμεντοκονιών σε λεπτές στρώσεις χωρίς την εμφά-
νιση ρωγμών. Βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητες των σοβάδων και των οικοδομικών λασπών επιτρέποντας την εφαρμογή 
τους για εργασίες αποκατάστασης, ενώ βελτιώνει την πρόσφυση των συγκολλητικών υλικών πάνω σε επιφάνειες όπως μέ-
ταλλο, ξύλο κλπ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η προσθήκη του LATEX βελτιώνει σημαντικά τις παρακάτω ιδιότητες των κονιαμάτων:
•  Βελτίωση μηχανικών αντοχών.
•  Βελτίωση της πρόσφυσης πάνω σε δύσκολες επιφάνειες.
•  Μείωση της συρρίκνωσης πήξης.
•  Αύξηση της ελαστικότητας και της αντοχής στον παγετό.
•  Αύξηση της στεγανότητας.
•  Αύξηση της αντοχής σε τριβή.
•  Αύξηση της αντοχή σε ρύπους, διαλύτες και οξέα.
•  Βελτίωση της εργασιμότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•  Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.
•  Η ρητίνη προστίθεται στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων. 
•  Συνιστάται η ποσότητα του LATEX με το νερό να προστίθενται πρώτα στο δοχείο ανάμειξης και στη συνέχεια το τσιμέντο και 

τα αδρανή προς αποφυγή δημιουργίας συσσωματωμάτων.
•  Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η προσθήκη του LATEX είναι δυνατόν να επηρεάσει τη ρευστότητα του υλικού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

•  Η προσθήκη του LATEX ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρά ρευστοποίηση του κονιάματος. Για το λόγο η ποσότητα νερού που 
θα απαιτηθεί θα είναι μικρότερη από το κανονικό.
•  Μην χρησιμοποιείτε βρόμικο ή αλμυρό νερό για την αραίωση.
•  Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν LATEX δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία (1999/45/CE) για την επικινδυνότητα παρασκευα-
σμάτων.
•  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

Η κατανάλωση εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Ενδεικτικά για τη βελτίωση κονιαμάτων και οικοδομι-
κών λασπών συνιστάται η προσθήκη περίπου 40-80gr LATEX ανά κιλό προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε: 
•  Πλαστικά δοχεία του 1kg
•  Πλαστικά δοχεία των 5kg
•  Πλαστικά δοχεία των 20kg.
Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους 
από τον ήλιο και τον παγετό.

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.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα Γαλακτώδες

Τύπος Συμπολυμερές στυρενίου/βουταδιενίου

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ

Φαινόμενο ειδικό βάρος kg/lt 1,02

pH 8

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα % 30

Θερμοκρασία εφαρμογής °C +5 έως +35

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


