
DOBAU- Plast S  
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Υψηλής ελαστικότητας σφραγιστικό ασφάλτου 

Προστασία από το νερό σε επίπεδες στέγες, μπαλκόνια, ταράτσες  

Το πλέγμα ασφάλτου χρησιμοποιείται για να σφραγίσει από υγρασία, δάπεδα και τοίχους εφαπτόμενους στο έδαφος. Κατάλληλο και για κάθετες επιφάνειες. Πολύ ανθεκτικό στη θερμότητα, πολύ 

ελαστικό, κλείνει ρωγμές, αντέχει στη γήρανση, χρησιμοποιείται και σε υγρά υποστρώματα, εφαρμόζει τέλεια σε ασφαλτικά και ανόργανα υποστρώματα  

Οδηγίες χρήσης/ αραίωσης: Εφαρμόζεται σε καθαρά από γρέζια και ακαθαρσίες σταθερά, μαλακά δάπεδα χωρίς κενά (πχ ανοιχτές εσοχές, ανώμαλες επιφάνειες, κενά από φυσαλίδες ασφαλτό-

στρωσης). Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας εφαρμογής 5 οC. Αποφύγετε το νερό, τη βροχή, τον παγετό κατά τη χρήση και την ξήρανση 

Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ή χωρίς οπλισμό με πινέλο, σπάτουλα κλπ. Κάθε επόμενη στρώση γίνεται μετά την πλήρη ξήρανση της προηγούμενης (1-3 ημέρες) 

Βρέξτε τα εργαλεία πριν την εφαρμογή, καθαρίστε αμέσως με νερό μετά την εφαρμογή 

Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί 

Μακριά από παιδιά 

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 
 

Περιεχόμενο 1kg Περιεχόμενο 5 kg Περιεχόμενο 10kg 

Αποθηκεύστε σε καλά κλειστές συσκευασίες.  

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας τουλάχιστο 12 μήνες  Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο σε καλά κλειστό περιέκτη μακριά από το ηλιακό φως, προστατέψτε από τον παγετό.  

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr 
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