
 

 

 
 
 
 
 

LASTOSPAT 
 
 
Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
συσκευασμένος σε πλαστικά δοχεία 0,8 και 5 κιλών.  
 

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώμα:  Λευκό. Μετά την σκλήρυνσή του μπορεί να βαφεί.  
Στερεό υπόλειμμα μετά το στέγνωμα:  80%. 
Κατανάλωση: 1 κιλό προϊόντος καλύπτει 2-3 m2 αναλόγως του 
υποστρώματος 
 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το LASTOSPAT είναι ακρυλικός στόκος οικοδομών κατάλληλος για το 
στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή μπετόν. 
Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα 
χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική 
επιφάνεια χωρίς ατέλειες. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προετοιμασία : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από 
σκόνες, σαθρά, κλπ. . 
Εφαρμογή : Η εφαρμογή του υλικού πραγματοποιείται με φαρδιά σπάτουλα 
και μετά από 1-2 ώρες (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) μπορεί να τριφτεί με 
κατάλληλο γυαλόχαρτο. Τέλος βάφεται. 
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 είναι φυσιολογικά αβλαβές και δεν 
χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εφαρμογή του. 
 
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. 

 


