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DRY-TREAT STAIN-PROOF 
Έκδοση 1, 12/2009

Αόρατο διεισδυτικό 
αδιαβροχοποίησης  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Τυπικές εφαρμογές
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To STAIN-PROOF είναι ένα αόρατο διεισδυτικό αδιαβροχοποιητικό, 
όπου επιτρέπει στα φυσικά πετρώματα να “αναπνέουν”, ενώ 
παράλληλα παρέχει προστασία από τις φθορές που προκαλεί το νερό, 
τα άλατα, οι κηλίδες και το λάδι. Οι αδιαβροχοποιημένες επιφάνειες 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθαρίζονται ευκολότερα και 
διατηρούνται καθαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Το STAIN-PROOF παρέχει μακρόχρονη προστασία σε φυσικά 
πετρώματα, μπετόν, κεραμικά πλακάκια, χαλαζιακά πετρώματα, 
πλάκες πεζοδρομίου, αμμόπετρες, ασβεστολιθικά τούβλα και 
αρμόστοκους.

Το STAIN-PROOF είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές 
εφαρμογές όπως: 

 Όψεις κτηρίων •	

 Δάπεδα•	

 Τοίχους •	

 Περιβάλλον πισίνας •	

 Διαδρόμους•	

 Γκαράζ•	

 Χώρους κουζίνας•	

 Χώρους διασκέδασης κ.τ.λ.•	

STAIN-PROOF is able to repel stains, graffiti and food products 
Το STAIN-PROOF Original™ απωθεί κηλίδες, graffiti και προϊόντα 
τροφίμων  κάνοντας τον καθαρισμό της επιφάνειας ευκολότερο, 
χωρίς να δημιουργεί μεμβράνη. Προστατεύει αφήνοντας αναλλοίωτη 
την αρχική όψη της επιφάνειας εφαρμογής, με αποτέλεσμα να 
διατηρείται το αρχικό της χρώμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση και δεν επιτρέπει την απορρόφηση νερού και την 
επικάθιση πάγου και αλάτων. Ιδανικό για παραθαλασσίους χώρους 
και περιβάλλον πισίνας, αφού προστατεύει τις επιφάνειες από το ιώδιο 
και το χλώριο. Επιπλέον, διατηρεί τα πετρώματα στεγνά αφήνοντας 
την επιφάνειά τους να “αναπνέει”, διευκολύνοντας έτσι την εξάτμιση 
του νερού με αποτέλεσμα να μη συσσωρεύεται υγρασία. Το μεγάλο 
εύρος διεισδυτικότητας του, καθιστά το STAIN PROOF πολύ ανθεκτικό 
σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και την φθορά, καθώς επίσης και στα 
αλκαλικά υλικά. Κατά την επαφή με τσιμεντούχα υλικά δεν επηρεάζεται 
η σύνθεση του. Τέλος, αδιαβροχοποιεί ρωγμές πάχους έως 0,3 mm 
χωρίς να ξεφλουδίζει.

Εξαρτώμενη από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, η αναλογία 
κάλυψης είναι περίπου 1 με 2 λίτρα για 25 τετραγωνικά μέτρα.

Πλεονεκτήματα

Αναλογία κάλυψης
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τρόπος εφαρμογής
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1. Πρώτα δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια και αφήστε το 
για 24 ώρες, 
2. Προκειμένου να ωριμάσει, ώστε να εκτιμηθεί η ευκολία εφαρμογής 
και το θεμιτό αποτέλεσμα.
3. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή και στεγνή, 
χωρίς υπολείμματα.
4. Δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων διαλυτικών.
5. Εφαρμόστε το υλικό με ένα πανί ή κατά προτίμηση με μια μάλλινη 
παρκετέζα.
6. Μετά από δέκα λεπτά επαναλάβετε το βήμα 5.
7. Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει, μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά 
προκειμένου να διεισδύσει στο προϊόν, σκουπίστε την επιφάνεια με 
καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πλεονάσματα του.
8. Χρησιμοποιήστε οργανικά διαλυτικά π.χ. οινόπνευμα για να 
καθαρίστε τα εργαλεία σας.

Παρέχεται εγγύηση απόδοσης 15 ετών, εφόσον το προϊόν εφαρμοστεί 
από εγκεκριμένο τεχνικό και σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές οδηγίες 
της Dry–Treat, όπως περιγράφει το έγγραφο 

Εφαρμόστε το υλικό όταν η θερμοκρασία επιφάνειας είναι μεταξύ 
50 – 350 Κελσίου. Αποφύγετε την επαφή με την υγρή επιφάνεια 
έξι ώρες μετά την εφαρμογή. Προφυλάξτε παραπλήσιες επιφάνειες 
από πιτσιλίσματα και ψεκασμούς. Η εφαρμογή του να γίνεται 
μακριά από υπονόμους, φυτά, νερό και χώμα. Εφαρμόζεται μόνο σε 
καλώς αεριζόμενους χώρους, διαφορετικά χρησιμοποιήστε θετική 
αναπνευστική μάσκα. Φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα 
διαλυτικά, προστατευτικά ρούχα, προστατευτικά γυαλιά και οργανικό 
αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αποφύγετε την 
εφαρμογή αν επικρατούν δυνατοί άνεμοι. Μετά την χρήση, ξεπλύνετε 
τα χέρια προσεκτικά. Όταν το υλικό ωριμάσει, είναι ασφαλές για 
επαφή με τρόφιμα. Το αδιαβροχοποιητικό δεν προστατεύει την 
επιφάνεια από τη φθορά που προκαλούν όξινα υλικά (όπως π.χ. 
ξύδι, λεμόνι) και ίσως επηρεάσει τον τόνο του χρώματος σε ορισμένες 
επιφάνειες. Οι εκχύσεις πρέπει να καθαρίζονται αμέσως, ώστε να 
περιοριστεί η απορρόφηση. Να μην λαμβάνεται από το στόμα.

Η περιεκτικότητα σε δραστικό υλικό, αλκοόλ είναι 50%.

Πλαστικά δοχεία των 1 λίτρου, 4 λίτρων και 20 λίτρων.

Rundle Street Mall, Adelaide, Australia (1000 sq m) •	

World Square Mall, Melbourne, Australia (1000 sq m) •	

Noosa Shopping Centre, Noosa, Australia (5000 sq m) •	

Merlion Park, Singapore (2000 sq m) •	

Residence, 37 Venetta St, Sylvania, NSW, Australia •	

Residence, 7a Sydenham Road, Doubleview, WA , Australia •	

Residence, 33 Stone Street, Armadale, WA, Australia •	

Apartments, 110 Hay Street, Subiaco, WA , Australia •	

MCF Foot bridge, Vic , Australia •	

Εγγύηση

Δραστικό περιεχόμενο

Συσκευασία

Προφυλάξεις

Έργα που 
χρησιμοποιήθηκε 
ανά τον κόσμο 
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Έργα που 
χρησιμοποιήθηκε 
ανά τον κόσμο 
(συνέχεια)
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Federation Square, Vic, Australia •	

Collins Street Mall, Vic ,Australia •	

Victoria National Art Gallery, Vic ,Australia •	

Queen Victoria Building, NSW ,Australia •	

Tourism College, Manly, NSW ,Australia •	

North Sydney Olympic Pool, NSW, Australia •	

Noosa Shopping Centre, Qld, Australia•	

Benetton Super Stores, Vienna & Graz, Austria•	

Lady Peels House, London, UK •	

Residence, 54 Cathcart Road, Chelsea, UK •	

Shopping Centre, Luxabuild, Kuala Lumpur •	

Ascot Hotel, New Zealand •	

USA Embassy, Sofia, Bulgaria •	

USA Napier Valley Winery, CA   •	

Chase Bank, San Antonio, T X•	

First City Tower, Houston, TX  •	

Wescates Court, Brentwood, TN •	

Alpine Elementary School, CO •	

Legacy Elementary School, Fredrick, CO •	

CR 6541, Kirkland, NM    •	

West Walnut, Carlton Drive, Amelia Island, FL •	

Via Sienna, Winter Park, FL   •	

Ardsley Drive, Orlando, FL •	

South Orange Ave, Orlando, FL   •	

Katrina Cove, Longwood, FL •	

Legion Drive, Winter Park, FL  •	

Amberwood, Fayetteville, AR •	

East Central, Bentonville, AR •	

Mayfair Drive, Bella Vista, AR King George•	

Drive, Orlando, FL   •	

Twin Peaks Charter Academy, Main St, CO•	

Pembroke Ct, Castle Rock, CO  •	

Fredrick Ave, Lake Mary, FL •	

Έλεγχος σε πλάκες πεζοδρομίου για την αντίσταση από τα άλατα και 
έλεγχος υγρών κηλίδων σύμφωνα με το ISO 10545-14 από BEMAC 
Laboratories. Συντελεστής τριβής υγρής επιφάνειας από BEMAC 
Laboratories. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Test reports
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DRY-TREAT X-DUTY CLEANER 
Έκδοση 1, 12/2009

Βαρέως τύπου γενικό 
καθαριστικό 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Τυπικές εφαρμογές
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Το X-DUTY CLEANER είναι γενικού τύπου καθαριστικό, το 
οποίο χρησιμοποιείται στα φυσικά πετρώματα, μπετόν, κεραμικά 
πλακάκια, χαλαζιακά πετρώματα, πλάκες πεζοδρομίου, αμμόπετρες, 
ασβεστολιθικά τούβλα και αρμόστοκους.
Το X-DUTY CLEANER χωρίς να έχει ως βάση το νερό ή άλλα όξινα 
υλικά, απομακρύνει αποτελεσματικά επίμονες κηλίδες και graffiti 
από τις περισσότερες επιφάνειες. Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο 
για την απομάκρυνση της κέρινης επίστρωσης που βρίσκεται στα 
πορσελάνινα πλακάκια.

Το X-DUTY CLEANER™ είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές 
εφαρμογές όπως: 

 Όψεις κτηρίων •	

 Δάπεδα•	

 Τείχους •	

 Περιβάλλον πισίνας •	

 Διαδρόμους•	

 Γκαράζ•	

 Χώρους κουζίνας•	

 Χώρους διασκέδασης κ.τ.λ.•	

To X-DUTY CLEANER™ είναι ιδανικό για τον καθαρισμό graffiti 
και κηλίδων από ποικίλες επιφάνειες και αρμούς. Επίσης, 
είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εύκολη 
εφαρμογή λόγω της διακριτικής οσμής του. 

Η τυπική αναλογία κάλυψης είναι περίπου 20 ml ανά λεκέ 
διαστάσεων 10 x 10 cm (ένα γεμάτο καπάκι ανά λεκέ διαστάσεων 
10 x 10 cm), και εξαρτάται από την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και το είδος του λεκέ. 

1. Πρώτα δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια και αφήστε το 
για 24 ώρες, προκειμένου να ωριμάσει, ώστε να εκτιμηθεί η ευκολία 
εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα. 
2. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή και στεγνή, 
χωρίς υπολείμματα. 
3. Δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων διαλυτικών.
4. Εφαρμόστε το προϊόν στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας καθαρό 
λευκό πανί και αφήστε 60 δευτερόλεπτα να εισχωρήσει, πριν 
σκουπίσετε ελαφρά με μία βούρτσα φυσικής τρίχας . 
5. Στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί για να 

Πλεονεκτήματα

Αναλογία κάλυψης

Τρόπος εφαρμογής
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αφαιρέσετε τυχόν πλεονάσματα του υλικού.
6. Για επίμονες βαθιές κηλίδες, βρέξτε την επιφάνεια με X-Duty Clean-
er για 2 λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
7. Χρησιμοποιήστε οργανικά διαλυτικά π.χ. οινόπνευμα για να 
καθαρίστε τα εργαλεία σας.

Εφαρμόστε το υλικό όταν η θερμοκρασία επιφάνειας είναι μεταξύ 
50 – 350 Κελσίου. Προφυλάξτε παραπλήσιες επιφάνειες από 
πιτσιλίσματα και ψεκασμούς. Η εφαρμογή του να γίνεται μακριά 
από υπονόμους, φυτά, νερό και χώμα. Εφαρμόζεται μόνο σε 
καλώς αεριζόμενους χώρους, διαφορετικά χρησιμοποιήστε θετική 
αναπνευστική μάσκα. Φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια ανθεκτικά 
στα διαλυτικά, προστατευτικά ρούχα, προστατευτικά γυαλιά και 
οργανικό αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αποφύγετε 
την εφαρμογή αν επικρατούν δυνατοί άνεμοι. Μετά την χρήση, 
ξεπλύνετε τα χέρια προσεκτικά. Να μην λαμβάνεται από το στόμα. 

Η περιεκτικότητα σε δραστικό υλικό, πυρρολιδόνη είναι 50%. 

Πλαστικό δοχείο του 1 λίτρου.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μέσα σε 12 μήνες από την αγορά του. 
Διατηρείστε το δοχείο καλά σφραγισμένο σε δροσερό αεριζόμενο 
χώρο. Το προϊόν δεν αλλοιώνεται κατά την τήξη.  

Προφυλάξεις

Δραστικό περιεχόμενο

Συσκευασία  

Αποθήκευση

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Τρόπος εφαρμογής
(συνέχεια)
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DRY-TREAT SP-CLEANER 
Έκδοση 1, 12/2009

Ενίσχυση επιφάνειας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Τυπικές εφαρμογές
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Το SP-CLEANER™ είναι ένα συμπυκνωμένο προϊόν για συντήρηση 
και καθαρισμό των ήδη αδιαβροχοποιημένων επιφανειών. Είναι 
ιδανικό για οπλισμένο σκυρόδεμα, κεραμικά πλακάκια, χυτά 
πετρώματα, πλάκες πεζοδρομίου, ασβεστόλιθο, τούβλα, μάρμαρα, 
γρανίτη, μωσαϊκό και αρμό.

Το SP-CLEANER™ είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές 
εφαρμογές όπως:

 Όψεις κτηρίων •	

 Δάπεδα•	

 Τοίχους •	

 Περιβάλλον πισίνας •	

 Διαδρόμους•	

 Γκαράζ•	

 Χώρους κουζίνας•	

 Χώρους διασκέδασης κ.τ.λ.•	

To SP-CLEANER™ είναι ιδανικό για την συντήρηση και τον 
καθαρισμό ήδη αδιαβροχοποιημένων επιφανειών. Επίσης, αποτελεί 
ένα συμπυκνωμένο προϊόν, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση, με εύκολη εφαρμογή λόγω της διακριτικής οσμής του και της 
υδάτινης βάσης του. 

Αναμείξτε 200 ml υγρού με 8 λίτρα ζεστού νερού σε ένα κάδο.  

1. Πρώτα δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια και αφήστε το 
για 24 ώρες, προκειμένου να ωριμάσει, ώστε να εκτιμηθεί η ευκολία 
εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.
2. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή και στεγνή, 
χωρίς υπολείμματα.
3. Εφαρμόστε το προϊόν όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι 
λιγότερη από 35ºC.
4. Αναμείξτε ένα μέρος υγρού με 20 μέρη ζεστού νερού και 
ανακατέψτε για 30 δευτερόλεπτα.
5. Εφαρμόστε το προϊόν στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας καθαρό 
πανί ή σφουγγάρι. Για πολυσύχναστες επιφάνειες, τρίψτε πρώτα 
την επιφάνεια. Αποφύγετε την επαφή της επιφάνειας εφαρμογής με 
παραπλήσιες.    
6. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως.
7. Στη συνέχεια, σφουγγαρίστε την επιφάνεια με καθαρό νερό, 
ξεπλένοντας την σφουγγαρίστρα τακτικά.
8. Το προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά, ανάλογα με την χρήση 
της επιφάνειας επικάλυψης. 
9. Καθαρίστε τον εξοπλισμό σας με νερό.

Πλεονεκτήματα

Αναλογία κάλυψης

Τρόπος Εφαρμογής
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Δραστικό περιεχόμενο
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Η περιεκτικότητα σε δραστικό υλικό, νερό είναι 50%.

Πλαστικό δοχείο του 1 λίτρου.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μέσα σε 12 μήνες από την αγορά του. 
Διατηρείστε το δοχείο καλά σφραγισμένο σε δροσερό αεριζόμενο χώρο. 
Το προϊόν δεν αλλοιώνεται κατά την τήξη.

Αναμείξτε 200 ml υγρού με 8 λίτρα ζεστού νερού σε ένα κάδο. 

Να μην λαμβάνεται από το στόμα. Εφαρμόστε το υλικό όταν η 
θερμοκρασία επιφάνειας είναι μεταξύ 50 – 350 Κελσίου. Προφυλάξτε 
παραπλήσιες επιφάνειες από εκχύσεις. Η εφαρμογή του να γίνεται 
μακριά από υπονόμους, φυτά, νερό και χώμα. Εφαρμόζεται μόνο σε 
καλώς αεριζόμενους χώρους, διαφορετικά χρησιμοποιήστε θετική 
αναπνευστική μάσκα. Φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα 
διαλυτικά, προστατευτικά ρούχα, προστατευτικά γυαλιά και οργανικό 
αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αποφύγετε την εφαρμογή 
αν επικρατούν δυνατοί άνεμοι. Μετά την χρήση, ξεπλύνετε τα χέρια 
προσεκτικά. 

Προφυλάξεις

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

Αναλογία κάλυψης

Συσκευασία

Αποθήκευση
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DRY-TREAT PORCELAIN SEALER 
Έκδοση 1, 12/2009

Αδιαβροχοποιητικό για επιφάνειες 
χαμηλής απορροφητικότητας 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Τυπικές εφαρμογές
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Το PORCELAIN SEALER™ αποτελεί ένα διεισδυτικό, αόρατο 
προϊόν που επιτρέπει στις επιφάνειες να “αναπνέουν” πλήρως, 
προστατεύοντας τα χαμηλής απορροφητικότητας φυσικά πετρώματα, 
κεραμικά πλακάκια και αρμούς από τη φθορά που προκαλούν το 
νερό, τα άλατα και οι κηλίδες λαδιού. Οι εφαρμοσμένες επιφάνειες 
καθαρίζονται ευκολότερα και διατηρούν για περισσότερο χρόνο την 
αρχική τους εμφάνιση. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε 
επιφάνειες όπως λουστραρισμένα μάρμαρα και γρανίτες, πορσελάνη, 
μωσαϊκό, πορσελάνινα πλακάκια και αρμούς.

Το PORCELAIN SEALER™ είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές 
εφαρμογές όπως:

Όψεις κτηρίων •	

Δάπεδα•	

Τείχους •	

Περιβάλλον πισίνας •	

Διαδρόμους•	

Γκαράζ•	

Χώρους κουζίνας•	

Χώρους διασκέδασης κ.λ.•	

Το PORCELAIN SEALER™ απωθεί κηλίδες, graffiti, προϊόντα τροφίμων 
και καθιστά το καθάρισμα ευκολότερο χωρίς να δημιουργεί μεμβράνη 
(φιλμ). Με το  PORCELAIN SEALER™ δεν αλλοιώνεται η αρχική όψη 
της επιφάνειας εφαρμογής. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση και περιορίζει την επικάθιση μούχλας, πάγου και αλάτων. 
Εξαιρετικό στην προστασία από άλατα και χλώριο, γεγονός που το 
καθιστά ιδανικό σε περιβάλλον πισίνας γλυκού και αλμυρού νερού.
Δε φράζει τους πόρους, επιτρέποντας στην επιφάνεια να “αναπνέει” 
και στο νερό να εξατμιστεί. Έτσι εμποδίζει τη δημιουργία υγρασίας 
στο υπόστρωμα, αφήνοντας την επιφάνεια στεγνή. Διεισδύει σε 
βάθος παρέχοντας επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, με 
δυνατότητα διάρκειας ζωής μέχρι 15 χρόνια. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στα αλκαλικά υλικά όπως και στα προϊόντα μπετόν.  Τέλος, 
αδιαβροχοποιεί ρωγμές πάχους 0,3 mm χωρίς να ξεφλουδίζει. 

Εξαρτώμενη από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, η αναλογία 
κάλυψης είναι περίπου 1 λίτρο για 30 τετραγωνικά μέτρα.  

1. Πρώτα δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια και αφήστε το 
για 24 ώρες, προκειμένου να ωριμάσει, ώστε να εκτιμηθεί η ευκολία 
εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.
2. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή και στεγνή, 
χωρίς υπολείμματα. 

Πλεονεκτήματα

Αναλογία κάλυψης

Τρόπος εφαρμογής
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3. Δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων διαλυτικών.
4. Εφαρμόστε μεγάλη ποσότητα προϊόντος, χρησιμοποιώντας 
ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, καθαρό πινέλο, παρκετέζα ή κάτι παρόμοιο. 
Η επιφάνεια θα πρέπει να φαίνεται υγρή και να καθρεπτίζει για 3-4 
δευτερόλεπτα, χωρίς να έλθει σε επαφή με παραπλήσιες επιφάνειες.
5. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει, ή μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά, 
επαναλάβετε το βήμα 4. 
6. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει, ή μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά, για να 
επιτρέψετε στο υλικό να διεισδύσει σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό 
πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πλεονάσματα του υλικού, βρέχοντας το πανί 
με PORCELAIN SEALER™ για να διευκολυνθεί το γυάλισμα. 
7. Χρησιμοποιήστε οργανικά διαλυτικά π.χ. οινόπνευμα για να 
καθαρίστε τα εργαλεία σας.

Εφαρμόστε το υλικό όταν η θερμοκρασία επιφάνειας είναι μεταξύ 50 – 
350 Κελσίου. Αποφύγετε την επαφή με την υγρή επιφάνεια έξι ώρες μετά 
την εφαρμογή. Προφυλάξτε παραπλήσιες επιφάνειες από πιτσιλίσματα 
και ψεκασμούς. Η εφαρμογή του να γίνεται μακριά από υπονόμους, 
φυτά, νερό και χώμα. Εφαρμόζεται μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους, 
διαφορετικά χρησιμοποιήστε θετική αναπνευστική μάσκα. Φοράτε 
πάντα κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα διαλυτικά, προστατευτικά ρούχα, 
προστατευτικά γυαλιά και οργανικό αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. Αποφύγετε την εφαρμογή αν επικρατούν δυνατοί άνεμοι. Μετά 
την χρήση, ξεπλύνετε τα χέρια προσεκτικά. Όταν το υλικό ωριμάσει, είναι 
ασφαλές για επαφή με τρόφιμα. Το αδιαβροχοποιητικό δεν προστατεύει 
την επιφάνεια από τη φθορά που προκαλούν όξινα υλικά (όπως 
π.χ. ξύδι, λεμόνι) και ίσως επηρεάσει τον τόνο του χρώματος της σε 
ορισμένες επιφάνειες. Να μην λαμβάνεται από το στόμα. Το PORCELAIN 
SEALER™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία επιφάνεια, στην οποία έχει 
ήδη εφαρμοστεί ένα αδιαβροχοποιητικό Dry-Treat τουλάχιστον 24 ώρες 
νωρίτερα. Η εφαρμογή PORCELAIN SEALER™ βοηθούν στη διατήρηση 
και τον καθαρισμό της επιφάνειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η περιεκτικότητα σε δραστικό υλικό, αλκοόλ είναι λιγότερο από 10%. 

Πλαστικό δοχείο του 1 λίτρου

Πολυκατάστημα David Jones Retail, Adelaide, Αυστραλία  •	

Κατοικία, Roseville Terrace, Glenmore Park, NSW, Αυστραλία •	

Κατοικία, Howsan Gurt, HT Gravatt, Qld, Αυστραλία •	

Villa Neumann, Βιέννη, Αυστρία •	

Imperial Hotel, Βιέννη, Αυστρία •	

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μέσα σε 12 μήνες από την αγορά του. 
Διατηρείστε το δοχείο καλά σφραγισμένο σε δροσερό αεριζόμενο 
χώρο. Το προϊόν δεν αλλοιώνεται κατά την τήξη. Προτείνεται το 
προϊόν να χρησιμοποιηθεί μέσα σε επτά μέρες από το άνοιγμα της 
συσκευασίας προκειμένου να αποτραπεί πιθανή αλλοίωση.

Προφυλάξεις

Δραστικό περιεχόμενο

Συσκευασία

Εφαρμογές ανά τον κόσμο

Αποθήκευση

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
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Διεισδυτικό αδιαβροχοποιητικό 
επόμενης γενιάς 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά
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Το META CRÈME™ αποτελεί καινοτομία στον τομέα της 
αδιαβροχοποίησης. Είναι ένα αόρατο διεισδυτικό αδιαβροχοποιητικό, 
όπου επιτρέπει στα φυσικά πετρώματα να “αναπνέουν”, ενώ παράλληλα 
παρέχει προστασία σε φυσικά και τεχνητά πετρώματα, πλακάκια, 
τοίχους, μπετόν και αρμούς. Αντιπροσωπεύει την καλύτερη παγκόσμια 
τεχνική στην αδιαβροχοποίηση. Η Dry – Treat είχε δύο κύριους στόχους 
κατά τη δημιουργία του META CRÈME™:
1. Απόδοση, διάρκεια και προστασία που να ξεπερνά κάθε υπάρχον 
δεδομένο / πέρα από κάθε δεδομένο  
2. Οικολογική ευθύνη, όχι μόνο σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, αλλά 
και με τα μελλοντικά
‘META’ ορισμός: αλλαγή, μεταμόρφωση σε ένα υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης

Το META CRÈME™ δρα άμεσα κατά την επαφή με την επιφάνεια. Τα 
συνενωτικά συστατικά του εισχωρούν στα μικροσκοπικά μόρια των 
πόρων κάθε επιφάνειας παρέχοντας βαθειά συγκόλληση στο εσωτερικό. 
Η εφαρμογή ενσωματώνεται στο υλικό μόνιμα, με αποτέλεσμα να 
προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν υγρά όπως νερό, λάδι 
καθώς και τα άλατα.

Next generation technology = the ultimate penetration and lifespan •	

Τεχνολογία νέας γενιάς – βαθύτερη εισχώρηση, εξαιρετική διάρκεια ζωής•	

Διατηρεί το φυσικό χρώμα της επιφάνειας•	

Εξαιρετική απώθηση λαδιού και νερού για υψηλή προστασία•	

Η βαθειά εισχώρηση του στην επιφάνεια εφαρμογής δημιουργεί  •	

 σημαντικό εμπόδιο στη διείσδυση νερού και λαδιού, με αποτέλεσμα  
 την προστασία ενάντια σε σοβαρά προβλήματα πέρα από κηλίδες,  
 όπως φθορά από τήξη, θρυμματισμός, efflorescence, picture   
 framing, spalling, freeze-thaw damage 

Χαμηλής οσμής, παχύρρευστη κρέμα που δεν στάζει. Εξαιρετικά  •	

 χαμηλό VOC, σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια της LEEDS. 
Εύκολη εφαρμογή μίας μόνο στρώσης. •	

Διατηρεί τις επιφάνειες καινούργιες για μεγαλύτερο χρονικό   •	

 διάστημα, καθιστά το καθάρισμα ευκολότερο, περιορίζει την επικάθιση  
 μούχλας και την ανάπτυξη μυκήτων

Συντελεί στην εξάτμιση του νερού, αποτρέποντας τη δημιουργία   •	

 επιβλαβούς υγρασίας στο εσωτερικό της εφαρμοσμένης επιφάνειας
Χρησιμοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά •	

Ανθεκτικό στα αλκαλικά υλικά – δεν σπάζει κατά την επαφή με  •	

 τσιμεντένια στοιχεία. 
Αδιαβροχοποιεί ρωγμές πάχους έως 0,3 mm•	

Κατά την εφαρμογή του σε λουστραρισμένες επιφάνειες, διατηρεί  •	

 το υψηλό επίπεδο στιλπνότητας
Η 15ετής γραπτή εγγύηση ισχύει εφόσον το προϊόν εφαρμοστεί •	  

 από εγκεκριμένο τεχνίτη

Πλεονεκτήματα

Τεχνολογία Meta Crème™ 
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To META CRÈME™ είναι ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά, με 
χαμηλό VOC, που καθιστά το καθάρισμα ευκολότερο με αποτέλεσμα 
να χρησιμοποιούνται λιγότερα χημικά καθαριστικά. Η δημιουργία μίας 
μόνιμης διεισδυτικής αδιαβροχοποίησης, η οποία είναι επίσης χαμηλού 
VOC, αποτελεί παγκόσμια πρωτιά. Η συσκευασία του META CRÈME™ 
έχει βραβευθεί για την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και της 
ενέργειας, καθώς και την ανακυκλωσιμότητας της. Η πρωτοποριακή 
αυτή συσκευασία είναι κατασκευασμένη από 80% ανακυκλώσιμο 
χαρτόνι, το μέγιστο ανακυκλώσιμο υλικό, και δεν απαιτείται η ύπαρξη 
χαρτοκιβωτίου για την αποστολή του META CRÈME™.

Το META CRÈME™ είναι ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε 
ευρεία ποικιλία επιφανειών, όπως σε κουζίνες, χώρους υγιεινής, αίθρια, 
περιβάλλον πισίνας, χώρους αναψυχής, δάπεδα, τοίχους, προσόψεις 
κτιρίων και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Κατάλληλο για επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιορισμένων):

βασάλτης μπετόν ασβεστόλιθος  λουστραρισμένη 
πορσελάνη 

τούβλο πεζοδρόμια αμμόλιθος σχιστόλιθο
πλακάκια saltillo γρανίτης χυτές πλάκες τερακότα
τσιμεντένιες πλάκες αρμός χαλαζίας μωσαϊκό 
πήλινα πλακάκια μάρμαρο ψαμμίτης τραβερτίνης

     
Παρέχεται εγγύηση απόδοσης 15 ετών, εφόσον το προϊόν εφαρμοστεί 
από εγκεκριμένο τεχνικό και σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές οδηγίες της 
Dry-Treat και σε επαρκώς καθαρισμένη επιφάνεια, όπως περιγράφει το 
έγγραφο εγγύησης. Τυχόν πιτσιλίσματα θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα 
για να αποφευχθεί ο κίνδυνος φθοράς. 

Εξαρτώμενη από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, η αναλογία 
κάλυψης είναι περίπου 1 λίτρο για 3 με 10 τετραγωνικά μέτρα.

1. Πρώτα δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια και αφήστε το για 24 
ώρες, προκειμένου να ωριμάσει, ώστε να εκτιμηθεί η ευκολία εφαρμογής 
και το θεμιτό αποτέλεσμα.
2. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή και στεγνή, χωρίς 
υπολείμματα και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5o – 35o Κελσίου. 
3. Εφαρμόστε μεγάλη ποσότητα προϊόντος, χρησιμοποιώντας 
κυλινδρικό βουρτσάκι, πινέλο ή κάτι παρόμοιο. Αποφύγετε την επαφή 
με παραπλήσιες επιφάνειες.
4. Αφήστε το προϊόν να εισχωρήσει για τουλάχιστον 1 ώρα και στη 
συνέχεια, σκουπίστε ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ την επιφάνεια με καθαρό στεγνό πανί 
για να αφαιρέσετε τυχόν πλεονάσματα του υλικού. 
5. Καθαρίστε τον εξοπλισμό σας με καθαρό νερό. 
6. Αποφύγετε την επαφή με την υγρή επιφάνεια για τουλάχιστον 12 ώρες 
μετά την εφαρμογή. 
7. Το αδιαβροχοποιητικό δεν προστατεύει την επιφάνεια από εκδορές 
και αμυχές και ίσως επηρεάσει τον τόνο του χρώματος σε ορισμένες 
επιφάνειες παροδικά μόνο, ανακτώντας με την πάροδο του χρόνου το 
αρχικό τους χρώμα. Για τον καθαρισμό της επικαλυμμένης επιφάνειας 

Τυπικές εφαρμογές

Κατάλληλες επιφάνειες

Αναλογία κάλυψης

Αδιαβροχοποίηση για 
μια ζωή – “Πράσινα” 
διαπιστευτήρια

Εγγύηση

Τρόπος εφαρμογής
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χρησιμοποιείστε καθαριστικό με ουδέτερο PH σε συνδυασμό με ζεστό νερό 
και ένα μαλακό πανί. 

Για ιδιαίτερη βαθειά εισχώρηση σε πυκνές επιφάνειες, το META-  •	

 CRÈME™ μπορεί να παραμείνει στην επιφάνεια έως και 12   
 ώρες, πριν την απομάκρυνση της πλεονάζουσας ποσότητας   
 υλικού, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έλθει σε επαφή με   
 άλλα υγρά. Υπενθύμιση: Αφότου απομακρύνετε όλη την πλεονάζουσα  
  ποσότητα προϊόντος από την επιφάνεια, απαιτούνται    
 συμπληρωματικά άλλες 12 ώρες για την ωρίμανση του προϊόντος,  
 χωρίς να έλθει σε επαφή με άλλα υγρά. 

Το ειδικά μόρια του META-CRÈME™ θα εξακολουθήσουν να   •	

 συνενώνονται στο εσωτερικό του υλικού για περίπου 30 ημέρες,  
 καθιστώντας την επιφάνεια ολοένα και πιο ανθεκτική στο νερό και  
 το λάδι.

Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες όπως αμμόλιθος, τούβλο, αρμός ή  •	

 μπετόν ενδεχομένως να μην απαιτείται σκούπισμα του πλεονάζοντος  
 προϊόντος. 

Στις πολύ πυκνές επιφάνειες, ειδικά στις έντονα λουστραρισμένες,  •	

 ενδεχομένως να υπάρξει επαρκής ποσότητα υλικού που δεν θα   
 απορροφηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
 ένα μάκτρο με ελαστική λεπίδα (όπως π.χ. για καθαρισμό τζαμιών),  
 προκειμένου να απομακρυνθεί η πλεονάζουσα ποσότητα και στη   
 συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ένα πανί για να σκουπιστεί η επιφάνεια  
 επιμελώς.

Το προϊόν πρέπει να απλωθεί ομαλά. Όσο πιο πορώδης είναι η   •	

 επιφάνεια τόση περισσότερη ποσότητα META-CRÈME™ πρέπει να  
 χρησιμοποιηθεί. 

Σε δύσκολες επιφάνειες μερικά σταγονίδια META-CRÈME™ μπορούν  •	

 να συμπληρώσουν τα κενά – Για παράδειγμα τις τρύπες σε αμμόλιθο  
 ή τις εσοχές των αρμών μεταξύ των τούβλων. Με τη βοήθεια μιας   
 βούρτσας μπορούν να απομακρυνθούν. 

Το META-CRÈME™ σκουραίνει κάποια υλικά κατά την εφαρμογή.  •	

 Αυτό είναι παροδικό και η επιφάνεια θα ανακτήσει το αρχικό της χρώμα  
 σε ορισμένες μέρες. 

Περίπου 50% περιεκτικότητα σε δραστικό συστατικό υβριδικό μικρό-
μόριο κολλοειδούς μίγματος (νερού/μη νερού). Το VOC συμφωνεί με 
το US EPA < 100 γρ./λίτρο (Μέθοδος 24, εξαιρουμένου του νερού και 
exempt compounds). Πληρεί τις προϋποθέσεις LEEDS. Συμβατό με την 
οδηγία της Ε.Ε. για το VOC (2004/42/CE and 1999/13/EC) and Τμήμα 
Περιβαλλοντικής Προστασίας Χονγκ Κονγκ για το SAR (Κοινοτική 
οδηγία 2007). 

Εύκαμπτη ανακυκλώσιμη συσκευασία 946 ml. 

Δεν υπόκειται σε περιορισμούς. 

Παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Τρόπος εφαρμογής
(συνέχεια)

Συμπληρωματική οδηγία 
εφαρμογής

Δραστικό περιεχόμενο

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Συσκευασία

Μεταφορά

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

Χωρά προέλευσης
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DRY-TREAT ENHANCE-PLUS 
Έκδοση 1, 12/2009

Αδιαβροχοποιητικό υγρό 
εμποτισμού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Τυπικές εφαρμογές

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

To ENHANCE PLUS αποτελεί ένα διεισδυτικό προϊόν που επιτρέπει 
στις επιφάνειες να “αναπνέουν” πλήρως, εμπλουτίζοντας το φυσικό 
τους χρώμα. Προστατεύει από κηλίδες νερού επιφάνειες όπως φυσικά 
πετρώματα, μπετόν, κεραμικά πλακάκια, χαλαζιακά πετρώματα, 
πλάκες πεζοδρομίου, αμμόπετρες, ασβεστολιθικά τούβλα και 
αρμόστοκους κι διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την αρχική 
τους εμφάνιση.

Το ENHANCE PLUS είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές 
εφαρμογές όπως:

  Όψεις κτηρίων •	

  Δάπεδα•	

  Τείχους •	

  Περιβάλλον πισίνας •	

  Διαδρόμους•	

  Γκαράζ•	

  Χώρους κουζίνας•	

  Χώρους διασκέδασης κ.λ.•	

Το ENHANCE-PLUS™ εμφανίζει το βαθύτερο χρώμα της επιφάνειας 
εφαρμογής, καλύπτει τυχόν ατέλειες και αμυχές, απωθεί τις κηλίδες 
και το χώμα, κάνοντας τον καθαρισμό της επιφάνειας ευκολότερο. 
Επιπλέον, είναι ικανό να προστατεύσει τις επιφάνειες από τη φθορά 
που προκαλούν τα όξινα υλικά. Είναι κατάλληλο για τσιμεντένια 
πεζοδρόμια λόγω του χαμηλού κινδύνου ολισθηρότητας που 
παρουσιάζει η επιφάνειά τους όταν είναι υγρή (AS/NZS.4586). Τέλος, 
είναι κατάλληλο για αλκαλικό ή ουδέτερο υπόστρωμα.

Παρέχεται εγγύηση απόδοσης 5 ετών, εφόσον το προϊόν εφαρμοστεί 
από εγκεκριμένο τεχνικό και σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές οδηγίες 
της Dry-Treat, όπως περιγράφει το έγγραφο εγγύησης.

Η αναλογία κάλυψης είναι περίπου 1 λίτρο για επιφάνεια 5 - 10 τμ, 
εξαρτώμενη από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1. Πρώτα δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια και αφήστε το 
για 24 ώρες, προκειμένου να ωριμάσει, ώστε να εκτιμηθεί η ευκολία 
εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.
2. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή και στεγνή, 
χωρίς υπολείμματα.
3. Δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων διαλυτικών.
4. Εφαρμόστε μεγάλη ποσότητα προϊόντος, χρησιμοποιώντας 
ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, καθαρό πινέλο ή κάτι παρόμοιο. Η 
επιφάνεια θα πρέπει να φαίνεται υγρή και να καθρεπτίζει για 3-5 
δευτερόλεπτα, χωρίς να έλθει σε επαφή με παραπλήσιες επιφάνειες.

Πλεονεκτήματα

Εγγύηση

Αναλογία κάλυψης

Τρόπος εφαρμογής



DRY-TREAT ENHANCE-PLUS 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τρόπος εφαρμογής
(συνέχεια)
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5. Αφήστε 30 λεπτά το προϊόν να εισχωρήσει Στη συνέχεια, σκουπίστε 
την επιφάνεια με καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πλεονάσματα 
του υλικού 
6. Εάν επιθυμείτε σκουρότερο/εντονότερο χρώμα της επιφάνειας 
απλώστε επιπλέον στρώσεις ENHANCE PLUS, αφήνοντας 
τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των στρώσεων.
7. Χρησιμοποιήστε οργανικά διαλυτικά π.χ. οινόπνευμα για να 
καθαρίστε τα εργαλεία σας.

Το ENHANCE-PLUS™ θα προβάλλει αντίσταση, αλλά δε θα 
αποτρέψει τις αμυχές στην επιφάνεια εφαρμογής και ενδέχεται να 
επηρεάσει τον τόνο του φυσικού χρώματος ορισμένων επιφανειών. 
Το ENHANCE-PLUS™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία επιφάνεια, 
στην οποία έχει ήδη εφαρμοστεί ένα αδιαβροχοποιητικό Dry-Treat 
τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα και η επιφάνεια να έχει σκουπιστεί με 
σφουγγάρι. Εναλλακτικά, για να επιτευχθεί πρόσθετη προστασία από 
κηλίδες λαδιού, προτείνεται η εφαρμογή STAIN-PROOF™ πριν από 
το ENHANCE-PLUS™, αφήνοντας τουλάχιστον 24 ώρες ωρίμανσης 
μεταξύ των δύο στρώσεων. 

Για ορισμένες επιφάνειες που απαιτούν πρόσθετες στρώσεις 
ENHANCE-PLUS™, η ελάχιστη ώρα αναμονής μπορεί να μειωθεί 
μέχρι και στις 6 ώρες. Προτείνεται να δοκιμάσετε την επιφάνεια 
εφαρμογής προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Εφαρμόστε το υλικό όταν η θερμοκρασία επιφάνειας είναι μεταξύ 50 – 
350 Κελσίου. Αποφύγετε την επαφή με την επιφάνεια για 6 ώρες μετά την 
εφαρμογή. Αποφύγετε την επαφή με την υγρή επιφάνεια έξι ώρες μετά 
την εφαρμογή. Προφυλάξτε παραπλήσιες επιφάνειες από πιτσιλίσματα 
και ψεκασμούς. Η εφαρμογή του να γίνεται μακριά από υπονόμους, 
φυτά, νερό και χώμα. Εφαρμόζεται μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους, 
διαφορετικά χρησιμοποιήστε θετική αναπνευστική μάσκα. Φοράτε 
πάντα κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα διαλυτικά, προστατευτικά ρούχα, 
προστατευτικά γυαλιά και οργανικό αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια 
της εργασίας. Αποφύγετε την εφαρμογή αν επικρατούν δυνατοί άνεμοι. 
Οι εκχύσεις πρέπει να καθαρίζονται αμέσως, ώστε να περιοριστεί η 
απορρόφηση. Μετά την χρήση, ξεπλύνετε τα χέρια προσεκτικά. Να μην 
λαμβάνεται από το στόμα.

Δραστικό συστατικό 40% αναμιγνύεται με άοσμο διαλυτικό. Το VOC 
συμφωνεί με το US EPA < 100 γρ./λίτρο (Μέθοδος 24, εξαιρουμένου 
του νερού και exempt compounds). Πληροί τις προϋποθέσεις LEEDS. 
Συμβατό με την οδηγία της Ε.Ε. για το VOC (2004/42/CE and 
1999/13/EC) and Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας Χονγκ Κονγκ 
για το SAR (Κοινοτική οδηγία 2007).

Πλαστικά δοχεία του 1 λίτρου και 4 λίτρων.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μέσα σε 12 μήνες από την αγορά του. 
Διατηρείστε το δοχείο καλά σφραγισμένο σε δροσερό αεριζόμενο 
χώρο. Το προϊόν δεν αλλοιώνεται κατά την τήξη.

Προφυλάξεις

Δραστικό περιεχόμενο

Συσκευασία

Αποθήκευση

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

Συμπληρωματική οδηγία 
εφαρμογής

Σημείωση
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DRY-TREAT 40SK CLEANER 
Έκδοση 1, 12/2009

Ενίσχυση επιφάνειας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Τυπικές εφαρμογές

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Το DRY-TREAT 40SK™ αποτελεί ένα αόρατο εμποτιστικό προϊόν, 
που επιτρέπει στις επιφάνειες να διαπνέουν. Προστατεύει επιφάνειες 
όπως πορώδη πλακάκια, φυσικά πετρώματα, τούβλα, πήλινα 
πλακάκια, πλάκες πεζοδρομίου και αρμούς από νερό και άλατα, και 
επιπλέον ενισχύει τις εύθρυπτες και ασταθείς επιφάνειες. Το DRY-
TREAT 40SK™ προσφέρει μακράς διαρκείας προστασία σε υλικά 
όπως οπλισμένο μπετόν, πήλινα πλακάκια, χυτές πλάκες, πλάκες 
πεζοδρομίου, ασβεστόλιθο, αμμόλιθο, τούβλα και αρμούς.

Το DRY-TREAT 40SK™ είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές 
εφαρμογές όπως: 

  Όψεις κτηρίων •	

  Δάπεδα•	

  Τείχους •	

  Περιβάλλον πισίνας •	

  Διαδρόμους•	

  Γκαράζ•	

  Χώρους κουζίνας•	

  Χώρους διασκέδασης κ.λ.•	

Το DRY-TREAT 40SK™ δεν δημιουργεί επιφάνεια φιλμ. Σταθεροποιεί 
και ενισχύει εύθρυπτες και ασταθείς επιφάνειες. Δεν αλλοιώνει 
την αρχική εμφάνιση της επικαλυμμένης επιφάνειας. Ιδανικό για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μειώνει την απορρόφηση νερού και 
έτσι ελαχιστοποιεί την επικάθιση μούχλας και αλάτων. Εξαιρετικό στην 
απώθηση χλωριούχων αλάτων, και συνεπώς ιδανικό σε περιβάλλοντα 
πισίνας και μαρίνας. Διευκολύνει την εξάτμιση νερού, ώστε δεν 
συσσωρεύεται υγρασία στο εσωτερικό της επιφάνειας, με αποτέλεσμα 
να στεγνώνει εύκολα. Το μεγάλο εύρος διεισδυτικότητας του, καθιστά 
το STAIN PROOF πολύ ανθεκτικό σε δύσκολες καιρικές συνθήκες 
και την φθορά, καθώς επίσης και στα αλκαλικά υλικά. Κατά την 
επαφή με τσιμεντούχα υλικά δεν επηρεάζεται η σύνθεση του. Τέλος, 
αδιαβροχοποιεί ρωγμές πάχους έως 0,3 mm χωρίς να ξεφλουδίζει.  

Παρέχεται εγγύηση απόδοσης 15 ετών, εφόσον το προϊόν εφαρμοστεί 
από εγκεκριμένο τεχνικό και σύμφωνα πάντα με τις γραπτές οδηγίες 
της Dry-Treat.

Εξαρτώμενη από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, η αναλογία 
κάλυψης είναι περίπου 1 λίτρο για επιφάνεια 0,5 έως 4 τμ. 

1. Πρώτα δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια και αφήστε το 
για 24 ώρες, προκειμένου να ωριμάσει, ώστε να εκτιμηθεί η ευκολία 
εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Πλεονεκτήματα

Εγγύηση

Αναλογία κάλυψης

Τρόπος εφαρμογής
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τρόπος εφαρμογής
(συνέχεια)
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2. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή και στεγνή, 
χωρίς υπολείμματα.
3. Δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων διαλυτικών.
4. Εφαρμόστε μεγάλη ποσότητα προϊόντος, χρησιμοποιώντας 
ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, καθαρό πινέλο ή κάτι παρόμοιο. Η 
επιφάνεια θα πρέπει να φαίνεται υγρή και να καθρεπτίζει για 3-5 
δευτερόλεπτα, χωρίς να έλθει σε επαφή με παραπλήσιες επιφάνειες.
5. Μετά από 10 λεπτά επαναλάβετε το βήμα 4. Η συνολική αναλογία 
κάλυψης για 1 λίτρο είναι 0,5 – 4 τετραγωνικά μέτρα, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επικαλυμμένης επιφάνειας. 
6. Αφήστε 10 λεπτά το προϊόν να εισχωρήσει. Στη συνέχεια, σκουπίστε 
την επιφάνεια με καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πλεονάζον υλικό. 
7. Χρησιμοποιήστε οργανικά διαλυτικά π.χ. οινόπνευμα για να 
καθαρίστε τον εξοπλισμό σας.
8. Το αδιαβροχοποιητικό θα προβάλλει αντίσταση, αλλά δε θα αποτρέψει 
τις αμυχές στην επιφάνεια εφαρμογής και ενδέχεται να επηρεάσει τον 
τόνο του φυσικού χρώματος ορισμένων επιφανειών. Προτείνεται για 
ασβεστόλιθο και αμμόλιθο που βρίσκεται σε περιβάλλον αλμυρού νερού, 
όπως π.χ. πλαίσια πισίνας, να βυθίζεται ολόκληρο το πέτρωμα μέσα σε 
DRY-TREAT 40SK™. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται χρόνος ωρίμανσης 
14 ημέρες πριν χρησιμοποιηθεί το πέτρωμα. Σημειώνεται επίσης ότι το 
κάτω μέρος του πετρώματος θα αλλοιωθεί, έτσι ώστε να απαιτείται ειδική 
κόλλα όπως η Megabond της εταιρείας Vivacity Engineering Pty. Ltd. για 
την επιδιόρθωση του πετρώματος (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το προϊόν Megabond επικοινωνήστε με την εταιρεία Megapoxy Hellas, 
Tηλ. 210 6625117, www.megapoxy.gr).

Να μην λαμβάνεται από το στόμα. Εφαρμόστε το υλικό όταν η 
θερμοκρασία επιφάνειας είναι μεταξύ 5° – 35° Κελσίου. Αποφύγετε 
την επαφή με την υγρή επιφάνεια έξι ώρες μετά την εφαρμογή. 
Προφυλάξτε παραπλήσιες επιφάνειες από εκχύσεις. Η εφαρμογή του 
να γίνεται μακριά από υπονόμους, φυτά, νερό και χώμα. Εφαρμόζεται 
μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους, διαφορετικά χρησιμοποιήστε 
θετική αναπνευστική. 

Η περιεκτικότητα σε δραστικό υλικό, οργανικός διαλύτης είναι 40%.

Μεταλλικό δοχείο 5 λίτρων. 

Αμμόλιθος  θαλάσσιος τοίχος, Point Piper, NSW, Αυστραλία •	

The Entrance θαλάσσιος τοίχος, Wyong Συμβούλιο Πόλης,  •	

 NSW, Αυστραλία 
Ku-ring-gi Chase Εθνικό Πάρκο, NSW, Αυστραλία •	

Κατοικία, 26 Sargood St, Toorok, NSW, Αυστραλία •	

Κατοικία, Kendall Inlet 132 Cabarita Rd, NSW, Αυστραλία•	

Κατοικία, Fanshaw St, Auckland, Νέα Ζηλανδία •	

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μέσα σε 12 μήνες από την αγορά του. 
Διατηρείστε το δοχείο καλά σφραγισμένο σε δροσερό αεριζόμενο 
χώρο. Το προϊόν δεν αλλοιώνεται κατά την τήξη. 

Προφυλάξεις

Δραστικό περιεχόμενο

Συσκευασία

Εφαρμογές ανά τον κόσμο

Αποθήκευση

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 


