
WD FLEX R omnifill 
Ταχείας σκλήρυνσης αδιάβροχο κονίαμα αρμολόγησης  

για αρμούς έως 10mm 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Για όλα τα κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοιχοποιίας, ψηφιδωτά (γυάλινα), κεραμικά από πορσελάνη, μάρμαρο , γρανίτη, 
φυσική πέτρα  και σύνθετα κεραμίδια (φυσικής πέτρας). Πολύ μεγάλη αντοχή στη φθορά και στα χημικά (αλκάλια έως 
10%, ασθενή οξέα έως 2%) 
Για χώρους εντατικής χρήσης (τουαλέτες, υγρές αίθουσες, (βιομηχανικές) κουζίνες, δωμάτια υγειονομικής χρήσης, σε 
διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, προσόψεις, μπαλκόνια, βεράντες, πισίνες)  
 
Οδηγίες χρήσης:  
Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Ξύστε τους αρμούς πριν την εφαρμογή. Καλύψτε τις πορώδεις επιφάνειες ώστε να 
μην εισχωρήσει στους πόρους το υλικό. Παρασκευάστε την απαραίτητη ποσότητα. Αναμίξτε με νερό βρύσης βάζοντας 
πρώτα το νερό ως εξής: 
1-1,1 λίτρα νερό για 5 κιλά προϊόν/ 3-3,3 κιλά νερό για 15 κιλά προϊόν 
Αναμίξτε με μίξερ μέχρι ομοιογένειας, αφήστε την πάστα σε ηρεμία για τουλάχιστο 3 λεπτά και αναμίξτε ξανά ακριβώς πριν 
τη χρήση. Απλώστε διαγώνια μέσα στους αρμούς με κατάλληλη σπάτουλα. Θερμοκρασία εργασίας: μεγαλύτερη από 5° C. 
Χρόνος χρήσης της επιφάνειας: Πατώματα: 3 ώρες (βάδιση)/ 24 ώρες (ολική χρήση). Πισίνες: 48 ώρες πριν το γέμισμα. 
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.  
Καθαρίστε τα εργαλεία και τα υπολείμματα 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 15 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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