
 

 

 
 
 

LASTOSPAT 
LIGHTWEIGHT 

 
Λευκός ακρυλικός στόκος ελαφρύς οικοδομών κατάλληλος για γεμίσματα οπών 
και ρωγμών με ένα πέρασμα. Μετά την εφαρμογή του εξατμίζεται το νερό που 
περιέχει και ο στόκος από παστώδης μετατρέπεται σε μία ισχυρή αλλά και 
εύκαμπτη μάζα ιδιαιτέρως κατάλληλη για βαφή με τα συνήθη οικοδομικά 
χρώματα. 
 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
• Παρουσιάζει σχεδόν μηδενική συρρίκνωση κατά ή και μετά το στέγνωμα. 
• Δε σκάει και δε ρηγματώνεται. 
• Εξαιρετική ικανότητα αυτοστήριξης σε κάθετες επιφάνειες. Δεν κρεμάει. 
• Έτοιμος για χρήση.  
• Δε χρειάζεται τρίψιμο. 
• Πολύ ελαφρύς. Εύκολος στην εφαρμογή.  
• Μακροχρόνια αντοχή. 
• Γρήγορος στο στέγνωμα.   
• Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.  
• Πρόσφυση ακόμα και σε ελαφρώς υγρά υποστρώματα.  
• Μπορεί να βαφεί με τα περισσότερα χρώματα, είτε ακρυλικά είτε συνθετικά.  
• Δε δημιουργεί γυαλάδες ή χρωματικές αλλοιώσεις στη βαφή που ακολουθεί. 
• Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV.  
• Σχεδόν άοσμος.  
• Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.   
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χρώμα : Λευκό. Μετά την σκλήρυνσή του μπορεί να βαφεί.  
Πυκνότητα: 0,90 g/cm3 

Θερμοκρασία εφαρμογής : +5 OC - +30 OC 
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την μεταφορά : -15 OC 
Επιφανειακό στέγνωμα: 5 λεπτά. 
Χρόνος σκλήρυνσης για πάχος σφραγίσεως 5 mm : 4 - 5 μέρες. 
(ανάλογα με τις θερμοϋγρασιακές συνθήκες)  
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές : -20 OC - +75 OC  
Ικανότητα βαφής : 30 min από την εφαρμογή του. 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
Είναι κατάλληλος για γέμισμα οπών και ρωγμών σε τοίχους, 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες ή ξύλινες επιφάνειες πριν από το βάψιμο.  



 

 

 
 
 
Λόγω της σχεδόν μηδενικής συρρίκνωσης δε χρειάζεται δεύτερο 
πέρασμα. Εν αντιθέσει με τους συνήθεις στόκους σπατουλαρίσματος, ο 
LASTOSPAT LIGHTWEIGHT είναι ιδιαίτερα εύκαμπτος και κατά συνέπεια 
δε σκάει και δε ρηγματώνεται σε ρωγμές με ήπια διαστασιακή μεταβολή. 
Το υπόστρωμα που δημιουργεί είναι ιδανικό για βαφή με τα συνήθη 
οικοδομικά χρώματα χωρίς να αλλοιώνει την απόχρωση τους και χωρίς 
να τα ρηγματώνει. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι κάτω των 5OC κατά την 
εφαρμογή. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται ημέρες με πολύ μεγάλη 
ατμοσφαιρική υγρασία, επειδή καθίσταται ιδιαίτερα αργή η εξάτμιση του νερού 
από τη μάζα του στόκου εμποδίζοντας το τελικό στέγνωμά του. 
Προετοιμασία : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από 
σκόνες, σαθρά, κλπ. Προτείνεται καθάρισμα με συρματόβουρτσα και στη 
συνέχεια φύσημα με πιεσμένο αέρα, αν είναι διαθέσιμος. Για ιδιαίτερα πορώδη 
υποστρώματα, προτείνεται το αστάρωμα του υποστρώματος με το 
ELASTOTET PRIMER W40 ή εναλλακτικά με τον ίδιο τον στόκο αραιωμένο με 
νερό (1 μέρος στόκου + 2 μέρη νερό). Οι τριχοειδής ρωγμές θα πρέπει να 
ανοιχθούν σε πλάτος 2-3 mm. 
Εφαρμογή : Τοποθετούμε τον στόκο στην οπή ή τη ρωγμή και τον στρώνουμε 
με κατάλληλη σπάτουλα. Το στρώσιμο του υλικού θα πρέπει να γίνει άμεσα πριν 
προλάβει να σχηματιστεί επιφανειακή μεμβράνη. Η βαφή του υλικού μπορεί 30 
λεπτά περίπου μετά την εφαρμογή του. 
Καθαρισμός εργαλείων και χεριών : Πριν να στεγνώσει το υλικό καθαρίζεται 
εύκολα με νερό (κατά προτίμηση ζεστό). Μετά το στέγνωμα απομακρύνεται με 
μηχανικό τρόπο (ξύσιμο).  Το LASTOSPAT LIGHTWEIGHT είναι φυσιολογικά 
αβλαβές και δεν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εφαρμογή του. 
 
Χρόνος εναποθήκευσης : 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε 
σφραγισμένη συσκευασία και εφ’ όσον αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από +5 
έως +25 ΟC. 
 
Συσκευασία : Δοχεία του 1 lt και των 3 lt.  
 
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. 


