
 

TOVERFIX  
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΝΌΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Αυτοπολυμεριζόμενη  σταθεροποιητική  υδραυλική  ρητίνη.  Για  την  εφαρμογή 
πριν την τοποθέτηση του παρκέ σε τσιμεντοειδή εύθρυπτα υποστρώματα, και 
σε  γκρο  μπετό.  Ιδανικό  στεγανοποιητικό  για  τη  τοποθέτηση  δαπέδων  σε 
υποστρώματα όχι εντελώς στεγνά, χωρίς φράγμα υδρατμών, που περιέχουν 
υλικά διόγκωσης πολύ απορροφητικά.  

 Τεχνικά στοιχεία

Φυσικά χαρακτηριστικά  (20°C – 60% Σ.Υ.)
Σύσταση Υγρό καφέ Ειδικό βάρος 1,02  g/cm3

Συνδετικό 60,1 %

Αναλογίες χρήσης & χρόνοι  (20°C – 60% Σ.Υ.)
Δεν δεσμεύει σκόνη σε 1 h Xρωματιζόμενο 6 h
Στεγνό στην αφή 2 h Αραίωση μέχρι 1:1 με διαλύτη  P/24

Απόδοση 4 - 5 m2/lt 
Περιεχόμενο  σε Πτητικές Οργανικές 
Ενώσεις καθαρού προϊόντος (VOC) 400 g/l

Θερμοκρασία εφαρμογής  > + 10°C

Υποκατηγορία στην οποία ανήκει για 
DLgs 161/2006 και σχετικά όρια 
μέγιστου περιεχόμενου Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις καθαρού 
προϊόντος (VOC)

Κατ..A/h (BS): 
750 g/l (Ιαν. 2007)
750 g/l (Ιαν. 2010)

Αποθήκευση  & Ετικέτες
Αποθήκευση στις αρχικές 
σφραγισμένες συσκευασίες 
σε θερμοκρασία T > 10 °C

12 μήνες Σύμβολα επικινδυνότητας F- Xn 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά τη χρήση με  ΔΙΑΛΥΤΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ  S/23.

Διαθέσιμες συσκευασίες Δοχεία των 5 lt Δοχεία των 10 lt

Τρόπος εφαρμογής
Καθαρίστε  προσεκτικά  το  υπόβαθρο αφαιρώντας  ίχνη  από λίπη,  παρκετίνη,  κηλίδες  από 
χρώμα  και  ακατάλληλα  υλικά  και  εφαρμόστε  με  ρολό  ή  πινέλο,  με  τους  τρόπους  που 
περιγράφονται παρακάτω επιλέγοντας ανάλογα με το τι επιθυμείτε να κάνετε. Μια σωστή 
εφαρμογή θα επιτρέψει το σχηματισμό μιας συνεχούς και αρκετά τραχείας στρώσης ώστε να 
διευκολυνθεί  η επακόλουθη πρόσφυση του συγκολλητικού.  
Η  επακόλουθη  τοποθέτηση  του  παρκέ  θα  πρέπει  να  εκτελείται  σε  σύντομο  χρονικό 
διάστημα (όχι πάνω από 24 ώρες) χρησιμοποιώντας μια κόλλα δύο συστατικών του τύπου 
TOVCOL TP2C,  TOVCOL LIGHT,  TOVCOL PU2C ή πολυουρεθανική ενός συστατικού 
όπως η TOVCOL PU/F1 ή MONOSIL.   
Πριν  από  μία  εξομάλυνση ή  εάν  προβλέπονται  μεγάλοι  χρόνοι πριν  την  επόμενη 
συγκόλληση  πρέπει  να  ρίξετε  στο  primer,  ακόμα  υγρό,  άμμο  επάλειψης (δες   ΑΜΜΟ 
ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ).  Μετά  την  στέγνωση  αφαιρέστε  την  άμμο  επάλειψης  που  δεν 
προσκολλήθηκε και περισσεύει και προχωρήστε στην επόμενη τοποθέτηση. 

Η απ’ ευθείας χρήση συγκολλητικών σε υδατικό διάλυμα, αποκλείεται ρητά.

Σαν σταθεροποιητικό 

Εάν  υπάρχουν  σκασίματα  ή  ρηγματώσεις,  δώστε  τους  κανονικό  σχήμα.  Κατόπιν 
σταθεροποιήστε  με  TOVERFIX αραιωμένο  σε  αναλογία  1:1  με  ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  Ρ/24 και 
ολοκληρώστε με κονίαμα που θα αποτελείται από 1 μέρος TOVERFIX και 6-8 μέρη λεπτής 
άμμου.  Για  υποστρώματα  εύθρυπτα,  καμένα,  γκρο  μπετό  ή  πολύ  απορροφητικά  θα 
απαιτηθούν δύο χέρια από το TOVERFIX αραιωμένο σε αναλογία 1:1 με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ρ/24.. 
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Σαν στεγανοποιητικό

Καθαρίστε προσεκτικά το υπόβαθρο αφαιρώντας ίχνη από λίπη, παρκετίνη, κηλίδες μπογιάς 
και  ασύνδετα  υλικά.  Εφαρμόστε  με  πινέλο  ή  ρολό  ένα  χέρι,  πλούσιο  σε  TOVERFIX, 
αραιωμένο κατά 20% με το  ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ρ/24  ώστε να εμποτιστεί  τέλεια το υπόστρωμα. 
Μετά  από  περίπου  5/6  ώρες  περάστε  ένα  δεύτερο  χέρι  καθαρό  ή  αραιωμένο  όπως 
προηγουμένως. Συνίσταται το πέρασμα ενός χεριού με καθαρό primer όλου του εξωτερικού 
περιμετρικού τοιχώματος και μέχρι ύψους 5-6 εκ. 
Η  υγρασία  του  υπόβαθρου  δεν  πρέπει  να  ξεπερνά  το  4%,  μετρημένο  με  ανθρακούχο 
υγρόμετρο . 
ΣΗΜ. : Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιστρώσεων δαπέδου όπως 
κεραμικά  πλακίδια,  μάρμαρο,  γυάλινες  επιφάνειες,  επιφάνειες  επισμαλτωμένες  ή  μη 
απορροφητικές.  Στις  προηγούμενες  περιπτώσεις  πρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  το  primer 
IDROBLOK C3 (για τον τρόπο εφαρμογής συμβουλευθείτε τη σχετική τεχνική καρτέλα).

Προετοιμασία συνθετικών κονιαμάτων

Αναμείξτε το TOVERFIX με στεγνή άμμο (ΑΜΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ) ώστε να επιτύχετε την 
επιθυμητή συνοχή. Ενδεικτικά, μια αναλογία TOVERFIX/άμμος ίση με 1:10 δίνει ένα κονίαμα 
συμπαγές  και  σφιχτό  με  χαμηλή  συρρίκνωση.  Για  να  διευκολυνθεί  η  πρόσφυση  σε 
εύθρυπτες  επιφάνειες,  συνιστάται  η  εφαρμογή  ενός  χεριού  προϊόντος  όπως  το  primer 
(ενδεχομένως αραιωμένο  με  το  διαλύτη καθαρισμού  S/23)    και  μετά  η  εφαρμογή  του 
κονιάματος στο primer ακόμα νωπό. 

Σημειώσεις
 Μην εφαρμόσετε σε μη απορροφητικά δάπεδα όπως κεραμικά, μάρμαρο, κλπ.
 Η επόμενη  εφαρμογή  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  σε  σύντομο  χρονικό 

διάστημα  (καλύτερα  εντός  24  ωρών)  χρησιμοποιώντας  ένα  συγκολλητικό  δύο 
συστατικών  όπως  τα  TOVCOL TP2C,  TOVCOL LIGHT,  TOVCOL PU2C ή 
πολυουρεθανικό ενός συστατικού όπως το TOVCOL PU/F1.

 Η παρουσία ισοκυανικών μαζί με εκείνη των διαλυτών θα μπορούσε να ήταν λόγος 
ανησυχίας για όσους δεν γνωρίζουν.  Κατά συνέπεια σας συμβουλεύουμε να μην 
χρησιμοποιήσετε το  TOVERFIX σε κατοικημένα κτήρια αλλά να χρησιμοποιήσετε 
εναλλακτικά  προιόντα  όπως  τα   ADEBLOK T19,  PRIMER TS και,  όταν  είναι 
δυνατό, το PRIMER PU100 (που δεν περιέχει διαλύτες και είναι άοσμο)

 Σε  υγρά  υπόβαθρα  με  ενσωματωμένη  θέρμανση  δεν  είναι  δυνατή  καμία 
στεγανοποιητική εφαρμογή.

Κανόνες ασφαλείας
ΠΡΟΪΟΝ  ΓΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ.  Πρέπει  να  τηρούνται  σχολαστικά  τα  όσα 
αναγράφονται στην ετικέτα και, πριν τη χρήση του προϊόντος, να διαβάζεται προσεκτικά η 
καρτέλα με τα στοιχεία ασφαλείας του. 

Διάθεση 

Το  προϊόν  που  δεν  χρησιμοποιήθηκε  και  οι  κενές  συσκευασίες,  πρέπει  να  διατίθενται 
σύμφωνα με τα 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.4  23-04-2007  Η παρούσα καρτέλα ακυρώνει και αντικαθιστά την προηγούμενη. 
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