
TP2 XF STABICOL 
 

Συγκολλητική πάστα πλακιδίων  
Ανθεκτική στο νερό 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Υψηλή αρχική πρόσφυση, αδιάβροχη ελαστική πάστα για πλακίδια, κεραμικά, φυσική πέτρα, μωσαϊκά, τού-
βλα κλπ. Εσωτερική χρήση. Διατηρεί την ελαστικότητά της. Ιδανική για παραμορφώσεις της επιφάνειας σε 
υγρούς χώρους (κουζίνες, τουαλέτες, βεστιάρια κλπ). Έτοιμη προς χρήση 
Οδηγίες χρήσης:  
Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Εφαρμόστε με χτένα σε στρώμα μέγιστου πάχους  7mm και τοπο-
θετήστε τα υλικά (πλακίδια, κεραμικά κλπ) 30 λεπτά μετά. Οι απαραίτητες διορθώσεις, να γίνουν στα πρώτα 
15 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής > 0 ° C.  Χρόνος σκλήρυνσης 3 Χ 24 ώρες 
Διατηρείται 24 μήνες στον αρχικό περιέκτη 
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.  
 
Καθαρίστε τα εργαλεία και τα υπολείμματα άμεσα από την επιφάνεια με υγρό σφουγγάρι και νερό. 
 

Μακριά από παιδιά 

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

Περιεχόμενο 5 κιλά 
Περιεχόμενο 17 κιλά 
 
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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