
PL 200 OMNICEM 
 

Πολύ εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων  
Το PL 200 omnicem είναι ειδική κόλλα για λεπτά μικρά και μεγάλα πλακίδια και πλάκες με πορώδες μικρότερο από 0,2%, 
ψηφιδωτά, ευαίσθητες τεχνητές πέτρες, φυσικές πέτρες, πλάκες τσιμέντου, σκληρά/μαλακά μονωτικά φύλλα, επιφάνειες 
υψηλής δοκιμασίας για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε δάπεδα και τοίχους. (Δημόσιοι χώροι, σούπερ μάρκετ, αεροδρό-
μια, εστιατόρια, στοές, πλατφόρμες τραίνων, πισίνες, βιομηχανικοί χώροι.  
EN 12004: C2TE S2. 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Οδηγίες χρήσης:  
Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Λειάνετε μηχανικά τις πορώδεις επιφάνειες, τις επιφάνειες από σκυρόδεμα ή γύψο. 
Προσέξτε τις ρωγμές πριν την τοποθέτηση.  
Επεξεργαστείτε με Omnibind όλες τις απορροφητικές, μαλακές, κλειστές, επιφάνειες που περιέχουν θειικά, ή που δημιουρ-
γούν σκόνη πριν την εφαρμογή.  
Χωρίς προεπεξεργασία πρόσφατο σταθερό τσιμέντο καθαρό από έλαια/ρύπους/σκόνη 
Μονωτικές πλάκες πολυστυρενίου: τρίψτε πριν την εφαρμογή  
Αναμίξτε με μίξερ 5 λίτρα νερού με 20 κιλά σκόνης για τουλάχιστον 4 λεπτά μέχρι ομοιογένειας, αφήστε σε ηρεμία 3 λεπτά 
και επαναλάβετε την ανάμιξη. Χρησιμοποιήστε την πάστα αμέσως 
Για ρευστό συγκολλητικό: 6 λίτρα νερού με 20 κιλά σκόνης. 
Εφαρμόστε πρώτα ομοιόμορφα ένα λείο στρώμα στην επιφάνεια. Στη συνέχεια με κατάλληλη χτένα χειρός εφαρμόστε 
δεύτερο παχύ στρώμα. Χρόνος εφαρμογής 30 λεπτά. Χρόνος διορθώσεων 15 λεπτά 
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών 
Καθαρίστε τα εργαλεία με θερμό νερό  
Θερμοκρασίες εφαρμογής: - 15 ° C / + 70 ° C (περιστασιακά).  
Κατανάλωση: Ελάχιστα 2,4 kg ανά m2, ανάλογα με την επιφάνεια και τον τύπο των πλακιδίων.  
Αποθηκεύστε σε ξηρό και κλειστό χώρο. Ευαίσθητη στην υγρασία.  

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 24 μήνες  

Περιέχει τσιμέντο Portland 

   

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού·  
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
 
ΠΡΟΦΥΛΞΕΙΣ  
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.  
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση 
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και/  πρόσωπο 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαι-
ρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

Περιεχόμενο 20kg 
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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