
 

 

 
 
 
 
 

 
LASTOCRYL-R 

 
 
Στεγανωτικό επιφανειών με βάση ακρυλικές ρητίνες και διάφορα άλλα ειδικά 
πρόσθετα σε υδατική διασπορά. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Χρησιμοποιείται γενικά για τη στεγανοποίηση εξωτερικών επιφανειών 
δωμάτων. Eφαρμόζεται με επίστρωση σε οποιαδήποτε, πρακτικά, επιφάνεια 
(γυμνό μπετόν, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κλπ.). Το κύριο πλεονέκτημα του 
LASTOCRYL-R είναι η υδροστεγανότητα και παράλληλα ατμοπερατότητα της 
σχηματιζόμενης μεμβράνης, για την αποφυγή εσωτερικών συμπυκνώσεων. 

 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Μεγάλη ελαστικότητα και λειτουργική παραμορφωσιμότητα. 
 Εύκολη εφαρμογή σε θερμοκρασίες από +5 έως +40 OC. 
 Φιλικό προς τον χρήστη. Δεν περιέχει διαλύτες ή άλλες τοξικές ουσίες. 
 Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε υγρά υποστρώματα. 
 Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV και νερό). 
 Υψηλή μηχανική αντοχή. 
 Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές : -15 έως +70 OC. 
 Επιδέχεται βαφή.  

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Xρώμα      : Λευκό, Κεραμιδί 
Προσρόφηση νερού    : 8% 
Ιξώδες      : 90.000 mPa.s 
Xρόνος σχηματισμού υμενίου   : 120 λεπτά (23 ΟC, 50% R.H.) 
Ταχύτητα στεγνώματος    : 1 mm/1η ημέρα (23 ΟC, 50% 
R.H.) 
Eιδικό βάρος     : 1,5 

Σκληρότητα SHORE A (DIN 53505, 3S) : 505 
Mέγιστη έκταση (DIN 53504)   : 650% 
 
 



 

 

 
 
 
 
Αντοχή στη γήρανση (QUV-se ACCELERATED WEATHERING CYCLIC 
CORROSION TESTER) 
Υποβολή σε τεχνική γήρανση 1000 ωρών, αποτελούμενη από τους 
ακόλουθους κύκλους: 
α. 4 ώρες έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, σε περιβάλλον 60οC. 
β. 4 ώρες έκθεση σε υγρασία, σε περιβάλλον 50οC. 
Αποτέλεσμα: Ελαφρά χρωματική αλλοίωση 
   Διατήρηση των μηχανικών ιδιοτήτων  
   Διατήρηση της ελαστικότητας 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προεργασία : 
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρισμένη από σκόνες, σαθρά, κλπ.  
Οι αρμοί συνιστάται να σφραγιστούν με σφραγιστικό αρμών ACRYLIC ή 
ELASTOSEAL-PU. Όπου υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές, θα πρέπει να γίνει 
τοπική ενίσχυση της μεμβράνης με υαλόπλεγμα.  
Προεπάλειψη :  
Συνιστάται ιδιαίτερα η προεπάλειψη με το ειδικό αστάρι Primer W40 για την 
βελτίωση της πρόσφυσης του LASTOCRYL-R πάνω σε επιφάνειες 
σκυροδέματος. Το PRIMER W40 βελτιώνει επίσης την υδροφοβία και τις 
χαμηλές μηχανικές ιδιότητες της επιφάνειας του σκυροδέματος. 
Επίστρωση :  
Γίνεται με ρολλό, βούρτσα ή πιστόλι αέρος σε 2 χέρια. Το δεύτερο χέρι 
περνιέται αφού στεγνώσει το πρώτο.    
Κατανάλωση :  
Συνιστάται ποσότητα 1-1,5 Lt/m2. Η κατανάλωση εξαρτάται σημαντικά από την 
αδρότητα της επιφάνειας. 
Καιρικές συνθήκες :  
Καλό είναι να αποφεύγονται οι βροχερές ημέρες και η χαμηλή θερμοκρασία 
(κάτω των 5   ΟC) κατά την εφαρμογή. 
Συσκευασία :  
Δοχεία 1 Κg, 5 Kg και 15 Κg.  
Χρόνος εναποθήκευσης :  
Τουλαχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφ’ όσον διατηρείται 
σε δροσερό και σκιερό μέρος.  
 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και 

εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές 

τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 

ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη 

χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη 

εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς 

καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’ όσον αυτά απαιτούνται. 

Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου, ενώ η 

εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας. 


