
SPATORELLA GIPS

Στόκος  για την πλήρωση των αρμών ανάμεσα στα πάνελ των 
γυψοσανίδων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στόκος με βάση το γύψο, με υδράσβεστο, σκόνη 
μαρμαρόπετρας με επιλεγμένη κοκκομετρία και ειδικά 
πρόσθετα υλικά
Στόκος με βάση το γύψο ο οποίος χρησιμοποιείται μαζί με τις 
καλυπτικές ταινίες  στοκαρίσματος των αρμών ανάμεσα στα 
πλακίδια των γυψοσανίδων, για το στοκάρισμα αρμών και 
ρωγμών πάνω σε τελειωμένες επιφάνειες σκυροδέματος, για  
στοκάρισμα πάνω σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες 
σκυροδέματος
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή φινιρισμάτων σε 
υποστρώματα με βάση το γύψο και στα πάνελ γύψου
Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, εύκολος στο 
άνοιγμα, χωρίς ολίσθηση,  πράγμα το οποίο διευκολύνει πολύ 
την εφαρμογή του σε κάθετες επιφάνειες
Για εσωτερικούς χώρους
Κατά EN 132791   
Τρίβεται εύκολα με υαλόχαρτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Σκόνη

Απόχρωση Λευκή

Αποθήκευση

12 μήνες  αποθηκευμένο 
στην αρχική, σφραγισμένη 
συσκευασία, σε χώρο 
προστατευμένο από την 
υγρασία

Ευφλεκτότητα      Άφλεκτος 

Αναλογία ανάμιξης  7.5-8 λίτρα νερού για 25 kg 
Spatorella Gips

Χρόνος ζωής σε δοχείο 1.5-2 ώρες  

pH ανάμιξης                                  12

Θερμοκρασία εφαρμογής  Από  +50C έως +350C

Μέγιστο πάχος ανά στρώση                                1 mm



SPATORELLA GIPS

Χρόνος αναμονής για το 
τρίψιμο Μετά από  24 ώρες 

Χρόνος αναμονής για το 
βάψιμο                    

Μετά από  3-4 εβδομάδες

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 

Αντοχη σε θλίψη κατά  EN 1015-
11 ≥ 3,5 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη κατά  EN 
1015-11 ≥ 1.9 N/mm2

Πρόσφυση σε γύψο κατά  EN 
1015-12                   ≥ 0.5 N/mm2

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
●  Χρησιμοποιείται μαζί με τις καλυπτικές ταινίες  
στοκαρίσματος των αρμών  που τοποθετούνται ανάμεσα στα 
πάνελ των γυψοσανίδων, για το στοκάρισμα των αρμών και 
των ρωγμών πάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος
 ● Για  στοκάρισμα πάνω σε πορώδεις και μην πορώδεις 
επιφάνειες σκυροδέματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                       
Spatorella Gips σε σάκους 15kg και 5kg.

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!


