
GIPS PUTZ

Βασικό συμπληρωτικό κονίαμα με βάση το γύψο, με 
πολημερές περιεχόμενο και ειδικά πρόσθετα για τοίχους ή 
τοιχοποιίες για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΚΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό σε μορφή σκόνης με βάση το γύψο, τον υδρασβέστη,  
με επιλεγμένη κοκκομετρία, συνθετική ρητίνη και ειδικά 
πρόσθετα για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους
● Δεν γλιστράει κάθετα 
● Καλή εργασιμότητα 
● Πολύ καλή συγκόλληση σε τοίχους και ταβάνια
● Υψηλή μηχανική αντοχή
● Κατά το πρότυπο EN 998-1 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται με αντλία  ή με το χέρι ως βασικό κονίαμα 
για το σοβάτισμα των τοίχων από τούβλα ή τσιμεντόλιθους 
σε εσωτερικούς χώρους. Πραγματοποιεί παράλληλα την 
υλοποίηση της πλήρωσης και του φινιρίσματος χωρίς να 
υπάρξει ανάγκη για δεύτερη στρώση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ
Αναμιγνύουμε 25 kg Gipsputz με 7 -8 λίτρα καθαρό νερό με 
την βοήθεια ηλεκτρικού αναμικτήρα (τράπανο) χαμηλών 
στροφών μέχρι να προκύψει ένα ομογενές μίγμα. Συνιστάται 
το μίγμα που προκύπτει να το αφήνουμε 10 λεπτά και να 
αναδεύεται ξανά πριν από την εφαρμογή. Η ανάμιξη μπορεί 
να γίνει μέσω της αντλίας που εφαρμόζει το προϊόν.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το προϊόν πρέπει να είναι 
επιπεδωμένο, και χωρίς υπολείμματα όπως: βερνίκια, λίπη, 
χρώματα κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το προϊόν εφαρμόζεται χειροκίνητα με κάποιο εργαλείο ή 
μηχανικά με αντλία. Όταν το προϊόν εφαρμόζεται με αντλία, 
πρέπει να δείξουμε προσοχή στην συνοχή του μίγματος, ώστε 
το μίγμα να μην αναμιχθεί με άλλα υλικά.



GIPS PUTZ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΚΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Σκόνη 

Απόχρωση Λευκή 

Αποθήκευση 

12 μήνες στην 
αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία, να 
φυλάσσεται σε ξηρό 
μέρος

Πυκνότητα  1000 kg/m3

Θερμική αγωγιμότητα κατά  
EN 1745 0,28 W/mK

Αντοχή σε κάμψη κατά EN 
1015-11 4,0 N/mm2

Χρόνος επεξεργασίας 
130 λεπτά μετά την 
τοποθέτηση του 
κονιάματος 

Χρόνος αναμονής μετά την 
πλήρωση Μέγιστα 20 λεπτά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
και επιφάνειας Πάνω από +50C έως +350C

Μεσαίο πάχος 12 mm 

Μέγιστο πάχος 7 mm 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
● Χρησιμοποιείται με αντλία ή με το χέρι ως βασικό κονίαμα 
για: 
   Σοβάτισμα των τοίχων από τούβλα ή από τσιμεντόλιθους για 
εσωτερικούς χώρους.   
● Παρέχει παράλληλα πλήρωση και το φινίρισμα χωρίς να 
χρειάζεται να περαστεί δεύτερο χέρι.
● Στο υπόστρωμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε Gips Primer.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Gipsputz σε σάκους 25 kg και silos

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και 
απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας 
εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα 
πρακτικά στοιχεία.
Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προïόντος, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο 
για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!


