
 

FULLGAP  
ΕΓΧΡΩΜO ΑΚΡΙΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 

Το  FULL  GAP  είναι  ένα  σφραγιστικό  με  βάση  τα  πολυακριλικά,  βαφόμε 
νο,  χωρίς  διαλύτες  και  σιλικόνη,  που  χαρακτηρίζεται  από  μια  υψηλή 
συγκολλητική ικανότητα και αντοχή στο νερό. Χάρις στην ελαστικότητα του 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  σφράγιση  αρμών και  ρηγματώσεων  στο 
παρκέ  (περιμετρικοί  αρμοί,  σοβατεπιά,  κλπ.),  και  γενικά  ξύλο  και  όλα  τα 
πορώδη υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή. Μπορεί να εφαρμοσθεί 
και σε επιφάνειες υγρές αλλά όχι βρεγμένες. Είναι ιδανικό για τη σφράγιση σε 
εσωτερικούς  χώρους  αρμών  μεταξύ  κατασκευαστικών  στοιχείων  που 
υπόκεινται σε μέτριες καταπονήσεις. Όταν στεγνώσει μπορεί να βαφτεί.  
Διαθέσιμοι χρωματισμοί: σφένδαμος, λαρικοειδής πεύκη, δρυς, τικ, μαόνι, doussié,  ανοικτή 
καρυδιά, σκούρα καρυδιά, σκούρα οξιά, γκρι (RAL 7040). Είναι επίσης  δυνατό να ζητήσετε 
και προσωπικούς χρωματισμούς σε όλα τα χρώματα RAL με ελάχιστη ζήτηση 70 φυσίγγια 
(για περισσότερε πληροφορίες απευθυνθείτε απ’ ευθείας στην Tover. 

Τεχνικά στοιχεία

Φυσικά χαρακτηριστικά  (20°C – 60% Σ.Υ.)
Σύσταση Θιξοτροπική πάστα Ειδικό βάρος 1,50 g/cm3

Ξηρό κατάλοιπο 85% Διαλύτες Απόντες

Χρόνοι   (20°C – 60% Σ.Υ.)
Διάρκεια χρήσης μείγματος  μετά 
το άνοιγμα της συσκευασίας 5’ - 10’ Ταχύτητα  σκλήρυνσης  3 - 5 mm την ημέρα

Χρωματιζόμενο μετά από 24 h Θερμοκ.  εφαρμογής +5 a + 50 °C

Αποθήκευση & Ετικέτες
Αποθήκευση  στις αρχικές 
σφραγισμένες συσκευασίες σε Τ 
περιβάλλοντος

24 μήνες Σύμβολα επικινδυνότητας ΚΑΝΕΝΑ

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά τη χρήση με νερό 

Διαθέσιμες συσκευασίες Φυσίγγια των 310 ml – Κουτιά των 12 τεμαχίων 

Τρόπος εφαρμογής
Όλες  οι  προς  επεξεργασία  επιφάνειες  πρέπει  να  είναι  σταθερές,  χωρίς  σκόνη,  λίπη, 
παρκετίνη ή οτιδήποτε άλλο μπορεί  να εμποδίσει  τη τέλεια πρόσφυση του σφραγιστικού. 
Είναι αποδεκτή και μία μικρή υγρασία αρκεί να μην προέρχεται από αρνητικές πιέσεις. 

Κατά  τη  στιγμή  της  εφαρμογής  τοποθετήσετε  το  φυσίγγιο  στο  εσωτερικού  του  ειδικού 
πιστολιού σιλικόνης, κόψτε την άκρη του ρύγχους με γωνία περίπου 45ο και προχωρήστε 
στην εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, καλό θα ήταν  να κρατήσετε τη διατομή 
εξόδου του σφραγιστικού βυθισμένη στο κορδόνι του FULL GAP που σχηματίζεται ώστε να 
αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αέρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.  

Μετά την εφαρμογή, λειάνετε τον αρμό με σπάτουλα ή άλλο κατάλληλο υλικό. Σε περίπτωση 
συρρίκνωσης  επαναλάβατε  την  εφαρμογή.  Τυχόν  σταξίματα  ή  ατέλειες  μπορούν  να 
απομακρυνθούν με νερό. Μετά από 24 ώρε το FULL GAP μπορεί να τριφτεί και κατόπιν να 
βαφτεί.

ΣΗΜ. Πριν από τη βαφή επαληθεύστε τη συμβατότητα με το φινίρισμα που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί.  

Κανόνες ασφαλείας
ΠΡΟΪOΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Τηρείστε σχολαστικά τα όσα αναγράφονται στην 
ετικέτα και, πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά η καρτέλα με τα στοιχεία 
ασφαλείας του. 
Διάθεση 
Διαθέστε  το  προϊόν  που  δεν  χρησιμοποιήσατε  και  τις  κενές  συσκευασίες 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
Οι συμβουλές του παρόντος τεχνικού δελτίου δίδονται μόνο ενδεικτικά και δεν καθορίζουν την υπευθυνότητα μας. Οι συμβουλές για 
τη  χρήση  των  προϊόντων  μας,  θα  πρέπει  να  προσαρμοσθούν  στις  περιβαλλοντικές  συνθήκες  και  στο  υλικό  στο  οποίο   θα 
εφαρμοσθεί. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους, απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη 
της Tover. REV.2  22-01-2007  Η παρούσα καρτέλα ακυρώνει και αντικαθιστά την προηγούμενη.
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