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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Modacryl Εlastic Silicon 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ακρυλικό σιλικονούχο ελαστικό χρώμα για νέες και ήδη βαμμένες εξωτερικές επιφάνειες με ικανότητα γεφύρωσης 

τριχοειδών (μέχρι 0,5mm κατηγορία Α) 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Για την προστασία και διακόσμηση εξωτερικών ορυκτών επιφανειών που υπόκεινται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.  

Για επαναβαφή παλαιών βαμμένων επιφανειών.   

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Γεφύρωση μη δυναμικών τριχοειδών μέχρι 0,5mm (κατηγορία Α1) 

- Μεγάλη ελαστικότητα χάρη στις μικροΐνες και τις πλούσιες ρητίνες που περιέχει 

- Εξαιρετική αντίσταση στις ατμοσφαιρικές συνθήκες 

- Μεγάλη υδατοαποθητικότητα χάρη στη προσθήκη σιλικόνης 

- Πολύ καλή υδρατμοδιαπερατότητα 

- Αντίσταση στην ανάπτυξη άλγεων και μυκήτων 

- Πολύ υψηλή καλυπτικότητα 

- Εύκολη εφαρμογή 

- Υψηλός βαθμός λευκότητας  

 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ 

 

 - Λευκό και πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της  PPG   

 - Ματ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Ειδικό βάρος                                                    : περ. 1,45 gr/lt  

- Στεγνό στη επαφή                                            : περ. 1 ώρα 

- Στεγνό προς τη σκόνη                                      : περ. 2 ώρες 

- Επαναβαφή μετά από                                       : περ. 6 ώρες 

- Πρόσφυση στο σκυρόδεμα (MPa)                   : 1,87 

- Συντελεστής υδατοαπωθητικότητας                : W = 0,12kgr / (m² · h½)   

- Συντελεστής υδρατμοδιαπερατότητας             : Sd H2O =  0,07m 

- Σημείο ανάφλεξης                                            : δεν υφίσταται 

- Διατήρηση                                                        : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το   

                                                                              κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.         
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

Θεωρητική  

6-8 m2/ltr  

 

Πρακτική απόδοση  
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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Modacryl Εlastic Silicon 
 

 

 

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση και η μορφή της 

επιφάνειας,  η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες: 

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 

5°C και η σχετική υγρασία από 30% έως 80%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω 

από το σημείο δρόσου.  

Μην εφαρμόζετε κόντρα στον ήλιο, κατά τη διάρκεια βροχής και ισχυρών ανέμων. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως στεγνή και σταθερή. Εφαρμόζοντας τελική επίστρωση σε μία όχι πλήρως σταθερή 

και στεγνή επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό της επίστρωσης (και λόγω της επίδρασης του ασβέστη) 

και στη χειρότερη περίπτωση στην αποσύνθεση του ξηρού φιλμ της επίστρωσης. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Εφαρμογή σε νέα επιφάνεια  

Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια με απομάκρυνση όλων των ρύπων, των σαθρών και ξένων υπολειμμάτων. Όπου 

χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επιδιόρθωση ή/και ομοιομορφοποίηση της επιφάνειας να γίνει με κατάλληλο 

επιδιορθωτικό μέσο. Τριχοειδή μεγαλύτερα από 0,5mm να κλείνονται με κατάλληλο ακρυλικό σφραγιστικό. 

Απορροφητικές, ανώμαλα απορροφητικές ή/και θρυμματιζόμενες επιφάνειες προς επίστρωση πρέπει να 

σταθεροποιούνται με Modacryl Silicon Impregnating Primer με την κατάλληλη αραίωση (0 έως 30%). 

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις Modacryl Εlastic Silicon. Η πρώτη επίστρωση αραίωση έως 

5%, η δεύτερη αυστηρά χωρίς αραίωση. 

 

Εφαρμογή σε άθικτες παλιές επιστρώσεις χρώματος  

Καθαρίστε πολύ καλά 

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις  Modacryl Εlastic Silicon. (Η πρώτη επίστρωση αραίωση έως 

5%, η δεύτερη χωρίς αραίωση) 

 

Παρατηρήσεις 

Στις παλιές επιστρώσεις χρωμάτων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση ή παλιές επιστρώσεις χρώματος πυριτικού 

άλατος: ασταρώστε με  Falfix Impregnating Primer με την κατάλληλη αραίωση και τελειώστε με 2 επιστρώσεις  

Modacryl Εlastic Silicon. 

Σε επιφάνειες με πολλά και έντονα τριχοειδή και για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται πρώτα να εφαρμόζετε και 

τρίτη χωρίς αραίωση επίστρωση Modacryl Εlastic Silicon    

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Εργαλεία 

Ρολό/Πινέλο/ Πιστόλι Airless 
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Τεχνικό φυλλάδιο  
 

Modacryl Εlastic Silicon 
 

 

Αραίωση: 0 έως 5% (τελική επίστρωση αυστηρά χωρίς αραίωση) 

Καθαρισμός εργαλείων με νερό αμέσως μετά τη χρήση  

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Βλέπε δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-

DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού 

του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα 

φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής 

του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ 

επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

 


