
WD+ OMNIBIND 
Πρόσθετο κονιαμάτων 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Βελτιωτικό αδιαβροχοποιητικό για κονιάματα ανθεκτικά σε σοκ/ παγετό. Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Για συμπαγή, ανθεκτικά σε κραδα-
σμούς κονιάματα, φινίρισμα πλακιδίων/ φυσικών λίθων. Για χώρους με δονήσεις, χημικά, βιομηχανίες, παγετό, θαλάσσιο κλίμα. Για πλακίδια 
ξηρά, μη απορροφητικά, ικανά να επισμαλτωθούν. Δεν χρησιμοποιείται ως αστάρι 
Οδηγίες χρήσης:  
Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Εφαρμόστε με χτένα σε στρώμα μέγιστου πάχους  7mm και τοποθετήστε τα υλικά (πλακίδια, κεραμικά 
κλπ) 30 λεπτά μετά. Χρόνος διορθώσεων:15 λεπτά. Χρόνος σκλήρυνσης: 3 Χ 24 ώρες 
Αναμίξτε με μίξερ με νερό σε αναλογία 1: 2 ή 1: 3 WD + omnibind / νερό.  Εμβαπτίστε τα πλακίδια σε καθαρό νερό. Κατά την εφαρμογή 
αποφύγετε υγρασία/ ρεύματα/ άμεσο ηλιακό φως.  Θερμοκρασία εφαρμογής: μεγαλύτερη από 5 ° C. Μην προσθέτετε πλαστικοποιητές ή υλικά 
που εγκλωβίζουν αέρα.  
Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση 

Ως συνδετικό όταν χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα: 
Όταν χρησιμοποιείται, ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες: 
1 μέρος λειαντική άμμος ποταμού (0-2 mm): 1 μέρος Τσιμέντο Portland CEM I 32,5 R 
1,2 μέρη WD + omnibind και καθαρό τρεχούμενο νερό 
Το πάχος στρώσης που εφαρμόζεται για τη σύνδεση να είναι περίπου. διπλάσιο από τη μέγιστη κοκκομετρία της άμμου. 
Εφαρμόστε τα κονιάματα και τα συνδετικά σε υγρή κατάσταση 

Ως βοηθητικό πρόσθετο για τη συμβατική τοποθέτηση πλακιδίων στο κονίαμα 
Σύνθεση τσιμεντοκονιάματος: 4 μέρη λειαντικά άμμου (0-2 mm) : 1 μέρος τσιμέντου  σε αναλογία : 1,5 λίτρ WD + olibind σε 25 kg τσιμέντο. 
Κατανάλωση: 0,3 λίτρα/ m² (στρώμα περ 2cm). 
 
Διατηρείται 24 μήνες στον αρχικό περιέκτη 
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.  

Μακριά από παιδιά 

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

Περιεχόμενο 1 λίτρο 
Περιεχόμενο 3 λίτρα 
Περιεχόμενο 10 λίτρα 
 
Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: 
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