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Σταθεροποίηση σαθρών κάθετων επιφανειών και αδιαβροχοποίηση.
Ενίσχυση επιφανειών πέτρα, αρµών και σοβάδων κλπ.

Περιγραφή
προϊόντος

Το Silicate Stabilizer είναι ένα υγρό διάλυμα πυριτικής βάσης, μόνιμης 
αντίδρασης, ικανό να σταθεροποιήσει και να αδιαβροχοποιήσει 
τοιχοποιία, πέτρες και αρμούς. Η σταθεροποίηση επιτυγχάνεται 
αντιδρώντας στα υπάρχοντα υδροξείδια του ασβεστίου, δημιουργώντας 
κρυστάλλους πύκνωσης. Η αντίδραση αυτή είναι μόνιμη. 

Ενίσχυση επιφανίων τοιχοποιίας και σοβάδων 
Για την σταθεροποίηση σαθρών κονιαμάτων  
Θεραπείες στερέωσης ή ως αστάρι, που πρέπει να εφαρμόζεται 
πριν το χρώμα ή την επικάλυψη ή την ή επένδυση πέτρας
Για οικολογικές παρεμβάσεις κτιρίων και για την αποκατάσταση 
κτιρίων και μνημείων.

www.amkea.comwww.amkea.comwww.amkea.com
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Ευκολία καθαρισμού 
Οικονομική και μόνιμη σταθεροποίηση     

Αυξάνει την πρόσφυση του υποστρώματος  
Διευκολύνει την εφαρμογή χρωμάτων και κονιαμάτων  

Υδατικό διάλυμα   

Πολύ γρήγορη και εύκολη εφαρμογή   
Σφράγισμα πόρων μέσω αντίδρασης 

Εξισώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος, χωρίς τη
μείωση της διαπερατότητας των υδρατμών

Άοσμο κατά την εφαρμογή  
Μη τοξικό 

Πλεονεκτήματα 
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Σταθεροποίηση - αδιαβροχοποίηση 
Ενίσχυση επιφανειών πέτρα, αρµών και σοβάδων κλπ.

stabilizer  

VOC 

Σημείο ανάφλεξης

PH

Πυκνότητα 

Εμφάνιση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

100 gr / lt

Μη εύφλεκτο

8,02

1,03 + 0,02

Λευκό υγρό πριν την εφαρμογή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οσμή 

Δημιουργία μεμβράνης (φίλμ)

Κάλυψη

Χαμηλή οσμή

Όχι

5m²/lt

Χρόνος παραμονής
στεγνώματος  (21 ° C)

1 ώρα 

Θερμοκρασία εφαρμογής +5 °C  έως   +35 °C

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια στην αρχική
κλειστή συσκευασία 

www.amkea.com
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Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου από 0,20 λίτρου έως 0,30 λίτρου 
Silicate Stabilizer για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προς 
επεξεργασία με βάση το πορώδες του υποστρώματος.

Προετοιμασία της επιφάνειας.
Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες 
από ξένα μέρη, ξύλα, σκόνες, λίπη, ρύπους κτλ. 

Αναδεύουμε καλά το υλικό πριν την χρήση. 
Δεν προσθέτουμε ποτέ νερό ή άλλες ουσίες στο προϊόν.
Εφαρμόστε το προϊόν πάνω στην επιφάνεια, στην προτεινόμενη 
κατανάλωση με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και σε συνθήκες που 
επικρατούν ασθενείς άνεμοι.  
Ξεκινήστε τον ψεκασμό, προχωρώντας από κάτω προς τα πάνω. 
Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε το προϊόν με μια βούρτσα με 
φυσικές μακριές τρίχες. 
Σε περίπτωση έντονων καταστροφών στις επιφάνειες μας, 
προχωράμε και σε επόμενη εφαρμογή άμεσα όσο ακόμα η 
επιφάνεια μας είναι υγρή. Αν είναι πολύ κατεστραμμένη ίσος 
χρειαστεί σε κάποια σημεία και δεύτερη και τρίτη εφαρμογή, πάντα 
στην υγρή επιφάνεια που δεν έχει στεγνώσει. 

Μην ψεκάζετε το Silicate Stabilizer σε γυάλινες επιφάνειες, σε 
ξύλινες επιφάνειες, σε κεραμοσκεπές, σε πλακάκια,  σε βαμμένες 
επιφάνειες ή αλουμίνιο. Μπορεί να προκαλέσει θαμπάδα. 
Προστατέψτε τις γύρο επιφάνειες κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση 
που κατά λάθος ψεκάσετε τις επιφάνειες, απομακρύνετε το υλικό με 
άφθονο καθαρό νερό.  

Κατανάλωση

 Διαδικασία
εφαρμογής 

Τρόπος
εφαρμογής 

Περιορισμοί
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Ο εξοπλισμός ποικίλλει από εργαλεία ψεκασμού για μικρές 
επιφάνειες έως μηχανικά ψεκαστικά συστήματα για μεγάλα έργα.

Η απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον 
εξοπλισμό εφαρμογής, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση 
άφθονου νερού σχολαστικά. Σκληρυσμένο υλικό που έχει ωριμάσει 
μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.  

Με απλό χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης καλύπτεται επιφάνεια από 
100 έως 150 τ.μ. ανά ώρα. 
Μπορεί να εφαρμοστεί και με βούρτσα με φυσικές μακριές τρίχες.

2 χρόνια στην αρχική κλειστή συσκευασία όταν αποθηκεύεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Φυλάσσεται σε μέτριες θερμοκρασίες, κλειστό στα αρχικά του 
δοχεία. Αποφύγετε την εκτεταμένη έκθεση των δοχείων στον ήλιο. 
Προστατέψτε το υλικό από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και παγετό.

Εξοπλισμός 

Καθαρισμός
εξοπλισμού
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Αποθήκευση 

Διάρκεια ζωής 

Stabilizer -1

Stabilizer -2

Stabilizer -3

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

-

-

-

ΧΡΩΜΑ

1

1

1

BOX QTY

1lt

5lt

20lt

SIZE
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Το Silicate Stabilizer είναι μη τοξικό. Δεν είναι εύφλεκτο και δεν 
είναι εκρηκτικό. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 
Σε περίπτωση που το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια, 
θα πρέπει να ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και να ζητήσετε 
αμέσως ιατρική συμβουλή. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προστατευτικά γάντια κατά την χρήση. Κατά την εφαρμογή σε 
κλειστό περιβάλλον ενδείκνυται η χρήση αναπνευστικού εξοπλισμού. 
Η ΑΜΚΕΑ διαθέτει φυλλάδιο για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. 
Κάθε τεχνικό φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες υγείας και ασφάλειας 
για την προστασία σας. 
Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της ΑΜΚΕΑ 
προκειμένου να παραλάβετε αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού πριν 
την αποθήκευση και χρήση του προϊόντος.

Τα τεχνικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στις σημερινές μας 
γνώσεις και εμπειρία και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, 
ανακρίβειες, παραλείψεις ή συντακτικές ελλείψεις που προκύπτουν από τεχνολογικές 
αλλαγές ή έρευνες μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης αυτού του εγγράφου και της 
ημερομηνίας κατά την οποία το προϊόν αποκτήθηκε. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, 
ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιμές για να βεβαιωθεί ότι το προϊόν 
είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή του προϊόντος για πρόσθετες 
τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του, αν πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που 
βρίσκονται στην κατοχή τους πρέπει να διευκρινιστούν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε για 
συνήθη χρήση είτε για συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος μας. Η εγγύησή μας 
ισχύει στο πλαίσιο των ισχύων κανονισμών και διατάξεων, των σημερινών 
επαγγελματικών προτύπων και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους 
γενικούς όρους πώλησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν τεχνικό δελτίο 
δίδονται ως ένδειξη και δεν είναι εξαντλητικές. Το ίδιο ισχύει για κάθε πληροφορία που 
παρέχεται προφορικά ή τηλεφωνικά σε οποιονδήποτε μελλοντικό ή υφιστάμενο 
πελάτη.
Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της ΑΜΚΕΑ προκειμένου να 
παραλάβετε αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού πριν την αποθήκευση και χρήση του 
προϊόντος.

Οδηγίες
ασφαλούς

χρήσης 


