
 

 
 

SILIPROOF 
 
Το SILIPROOF  είναι διαφανές υγρό με βάση σιλανικές ρητίνες σε διασπορά διαλύτου 
το οποίο χρησιμοποιήται για την αδιαβροχοποίηση πορώδων επιφανειών.  
 

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εμφάνιση : Διαφανές, λεπτόρευστο υγρό 
Ειδικό βάρος : 0,8 
Περιεκτικότητα σε στερεά : 5% 
Θερμοκρασία εφαρμογής : +5 - +40 OC 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Χρησιμοποιείται γενικά ως αδιαβροχοποιητικό ανόργανων επιφανειών, όπως άβαφο 
σοβά, εμφανές μπετόν, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια, φυσικές πέτρες, κ.α. Είναι 
κατάλληλο επίσης για αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων. Διεισδύει βαθιά στους 
πόρους του υποστρώματος χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό υμένα, εξασφαλίζοντας 
εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα. Προστατεύει το υπόστρωμα από τον παγετό ή τη 
βρωμιά λόγω της μη απορρόφησης του νερού της βροχής και των ρύπων. 
Ταυτόχρονα, επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει και αφήνει την όψη του 
αναλλοίωτη. Η υδατοαπωθητική προστασία του SILIPROOF είναι μακρόχρονη. Το 
SILIPROOF αποτελεί ιδανικό αστάρι για όλα τα οικοδομικά χρώματα προσφέροντας 
καλύτερη και μακροβιότερη προστασία σε σχέση με συνήθη ακρυλικά αστάρια. Το 
βασικό πλεονέκτημα του SILIPROOF  είναι η εξαιρετική του περατότητα υδρατμών, η 
οποία προστατεύει από την δημιουργία εσωτερικών συμπυκνώσεων και 
ξεφλουδίσματος του χρώματος. Το SILIPROOF δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε υγρές 
ή μη – πορώδεις επιφάνειες (π.χ. εφυαλωμένη επιφάνεια κεραμικών πλακιδίων)  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προεργασία : Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή.   
Eφαρμογή : Η εφαρμογή του υλικού γίνεται με ψεκασμό ή με επάλειψη με βούρτσα ή ρολλό 
σε δύο στρώσεις. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται πριν στεγνώσει το πρώτο χέρι.  
Κατανάλωση : Η κατανάλωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. Ενδεικτική κατανάλωση είναι 0,2-0,4 Lt/m2 περίπου.  
Συσκευασία : Δοχεία 0,8 Lt, 4 Lt και 18 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. 


