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PLANO BOND 
Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης 

 

▷  Βάσεως νερού, πολύ χαμηλό VOC και ελεύθερο από APEO 

▷  Εξαιρετικής αλκαλικής αντοχής  

▷  Πολύ υψηλή πρόσφυση και σε λείες επιφάνειες  

▷  Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές 

 

Περιγραφή Το PLANO BOND είναι ένα υδατικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης με βάση 

ακρυλικές ρητίνες υψηλής αλκαλικής αντοχής. Έχει εξαιρετική πρόσφυση ακόμα 

και σε λείες επιφάνειες. Εξασφαλίζει μια αδρανή επιφάνεια στο υπόστρωμα, 

ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση της επικάλυψης που ακολουθεί.  

 

Εγκρίσεις  

 

Συμμορφώνεται με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ για έτοιμο προς χρήση προϊόν 

(υποκατηγορία η, τύπος Υ) με μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 

(VOC) μικρότερη απο 30 g/L. Πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας REACH 

(χωρίς APEO). Πληροί τις απαιτήσεις LEED IEQc4.2, SCAQMD, Rule 1168, 

SCAQMD, Rule 1113.  

 

Χρήσεις  

 

Το PLANO BOND εφαρμόζεται σε:  

• Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

• Σε λείες απορροφητικές επιφάνειες όπως σε εμφανές σκυρόδεμα, πλακάκια, 

μωσαϊκά κτλ. 

• Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης 

 

Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για: 

• Επιχρίσματα, σοβάδες βάση τσιμέντου και ακρυλικής διασποράς 

• Κόλλες πλακιδίων και κονιάματα 

• Επισκευαστικά κονιάματα κτλ. 
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Τεχνικά Δεδομένα 

Ταυτότητα Προϊόντος 

Μορφή Παστώδες 

Χρώμα Κεραμιδί & Άχρωμο 

Χημική βάση Υδατική ακρυλική διασπορά 

Πυκνότητα       1,55 ± 0,05 kg/L     

Χρόνος στεγνώματος 2 - 3 ώρες 

Χρόνος επικάλυψης > 6  ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες  

Διαδικασία εφαρμογής 

Προετοιμασία υποστρώματος 
 

 

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, απαλλαγμένη από 

σκόνες, λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις και σαθρά στοιχεία. 

 

Τρόπος εφαρμογής Πριν την εφαρμογή αναδεύστε το περιεχόμενο του δοχείου μέχρι να προκύψει 

ένα ομοιογενές μίγμα. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό ομοιόμορφα μια στρώση. 

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε περίπου δυο ώρες.  

 

Συστάσεις • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος  

     χαμηλότερες από  +5°C και υψηλότερες από +35°C όπως και σχετική  

     υγρασία  μεγαλύτερη από 80% 

• Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειας με υγρασία άνω του 4% 

• Προστατέψτε την επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί τις πρώτες 2 - 3ώρες  

     από την βροχή 

• Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη 
 

 

Κατανάλωση 0,3 – 0,6 kg/m2. 

 

Αποθήκευση Το PLANO BOND παραμένει σταθερό για 12 μήνες  από την ημερομηνία 

παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, 

σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C. 

 

Συσκευασία Κεραμιδί σε δοχεία των 5 και 20 κιλών, άχρωμο σε δοχεία των 20 κιλών. 

 

Οδηγίες Ασφαλείας Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά  

και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας  το οποίο περιέχει  οικολογικά, τοξικολογικά και 

άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. 
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Νομικές σημειώσεις Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το φύλλο 

ιδιοτήτων του προϊόντος είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της 

τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις 

στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες 

που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή 

καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από 

οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη 

βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης 

μορφής παρεχόμενων οδηγιών.  Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται 

να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι 

κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης 

είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του 

προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων 

του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην 

τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε 

προηγούμενη ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας 

στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί. 

 

 

ISO 9001:2015 
1518/Δ 

ISO 14001:2015 270/Π 

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ  ΑΒΕΕ 
Παπανικολή  40 

Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα 
T +30 210 68 93 953 

F +30 210 68 94 571 
novamix@novamix.gr

http://www.novamix.gr/

