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SATEN – Υλικό φινιρίσματος 
 

 Περιγραφή προϊόντος:  

Το SATEN είναι λεπτόκοκκο προϊόν φινιρίσματος με 

βάση τη γύψο για εφαρμογή με το χέρι σε διάφορα 

υποστρώματα. Δημιουργεί μια λεία επιφάνεια 

υψηλής ποιότητας σε εσωτερικές τοιχοποιίες και 

οροφές, έτοιμη για τελικές διακοσμητικές 

επικαλύψεις 

 

 

Πρότυπο:  

 

Εναρμονισμένο με το EN 13279-2:2014 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

✓ Ιδανικό ως τελικό λεπτόκοκκο φινίρισμα διαφόρων επιφανειών 

✓ Δημιουργεί μια απολύτως λεία επιφάνεια 

✓ Επισκευή ρωγμών έως 5mm και ρωγμών σε γυψοσανίδες ή άλλες επιφάνειες 

✓ Δημιουργεί μια απολύτως λεία επιφάνεια 

 

Εφαρμογές: 

 

✓ Κατάλληλο για το φινίρισμα ολόκληρης της επιφάνειας 

✓ Πλήρωση μικρών οπών και επισκευών 

 

Τεχνικά Δεδομένα  

 

Ανοιχτός χρόνος ερασμιότητας ~ 60 λεπτά 

Κατανάλωση ~ 0.85 kg/m²/1mm 

Κάλυψη  ~ 11 m²/ 5 kg                           ~ 29 m²/ 25 kg 

Αναλογία ανάμειξης ~ 7.5 l νερού : 10 kg          ~ 18 l νερού : 25kg  
Θερμοκρασία εφαρμογής 5° - 30 ° C 

Αντοχή πρόσφυσης στο υπόστρωμα  0.5 MPa 

Αντίδραση στην φωτιά 1.4 % 

Διάρκεια ζωής A1 

Ανοιχτός χρόνος ερασμιότητας 6 μήνες 

 

Οδηγίες Χρήσης: 

 

1. Προετοιμασία υποστρώματος: ροετοιμασία υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να 

είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί σαθρά σημεία και 

παλαιότερες επικαλύψεις. Σε υποστρώματα χαμηλής απορροφητικότητας εφαρμόστε 

πρώτα ένα κατάλληλο αστάρι για να βελτιώσετε την πρόσφυση  

2. Ανάμειξη: εμίστε ένα καθαρό πλαστικό δοχείο με την κατάλληλη ποσότητα νερού (για 

συσκευασία των 25 κιλών/ 15 λίτρα νερό). Προσθέστε αργά και σταδιακά την 

απαιτούμενη ποσότητα SATEN, έτσι ώστε το μείγμα γύψου να βρίσκεται 1-2 mm κάτω 

από το επίπεδο του νερού. Αφήστε το μείγμα να ωριμάσει 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια 

αναμείξτε με το χέρι ή με ηλεκτρικό αναδευτήρα (400-600 στροφές/λεπτό) μέχρι να 

δημιουργηθεί ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. 
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3. Φινίρισμα σε 3 βήματα: 

 

α) Πρώτο βήμα: 

Εφαρμόστε μια στρώση του υλικού με πάχος από 1 έως 3 mm. Η κίνηση της σπάτουλας θα 

πρέπει να γίνεται από κάτω προς τα πάνω με κλίση περίπου 30° στην επιφάνεια εφαρμογής. 

Με κυκλικές κινήσεις προς τη μία κατεύθυνση (είτε μόνο αριστερά, είτε μόνο δεξιά, χωρίς ποτέ 

να δημιουργείται πλήρης κύκλος) ξεκινήστε το σπατουλάρισμα του τοίχου. Περιμένετε έως ότου 

το υλικό στεγνώσει ελαφρώς και στη συνέχεια λειάνετε με καθαρή σπάτουλα μέχρι να πετύχετε 

μια απολύτως λεία επιφάνεια. Σε κάθε κίνηση να απομακρύνετε από τη σπάτουλα το περίσσιο 

υλικό. 

β) Δεύτερο βήμα: 

Κάθε επόμενη στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η 

προηγούμενη. Εφαρμόστε με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα αλλά με ελαφρώς 

περισσότερη πίεση, έτσι ώστε το πάχος της στρώσης να μην υπερβεί το 1mm. Με μία ή δύο 

επιπλέον κινήσεις καλύψτε τυχόν ρωγμές και βαθουλώματα, προσθέτοντας επιπλέον υλικό εάν 

κρίνεται απαραίτητο. Μετά από την ωρίμανση του εφαρμοσμένου υλικού, εάν χρειάζεται, 

μπορείτε να λειάνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο. Λειάνετε προσεκτικά τυχόν τραχιά σημεία και 

γεμίστε με υλικό τυχόν ρωγμές, χρησιμοποιώντας την μικρή σπάτουλα. 

γ) Τρίτο βήμα : 

Για να δημιουργήσετε μια απολύτως λεία επιφάνεια, εφαρμόστε και τρίτη στρώση , 

στοκάροντας εκ νέου ολόκληρη την επιφάνεια με αραιωμένο μείγμα. 

 

 

Ειδικές συστάσεις:  

 

✓ Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, 

μπορούν να αλλοιωθούν σημαντικά οι ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του 

προϊόντος. 

✓ Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού του 

χώρου εργασίας. 

 

Συσκευασία και Αποθήκευση 

 

✓ Χάρτινο σακί των 10 κιλών. 60 σακιά / παλέτα. Βάρος παλέτας 600 kg. 

✓ Χάρτινο σακί των 25 κιλών. 40 σακιά / παλέτα. Βάρος παλέτας 1000 kg. 

✓ Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική ανέπαφη συσκευασία, σε 

στεγασμένους χώρους με επαρκή αερισμό. 

✓ Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση έως 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 

✓ Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται 

και χρησιμοποιείται σωστά. 

✓ Η έκθεση του προϊόντος σε υγρασία μπορεί να δημιουργήσει σκληρά κομμάτια και να 

υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητά του καθώς και να διαφοροποιήσει τον χρόνο 

ωρίμανσης.. 

  

Συστάσεις ασφαλείας: 

 

✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό. 

✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας, μάσκας και γυαλιών κατά την διάρκεια της 

εργασία με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος, τραυματισμών και 

εισπνοής σκόνης.  

 

 
 

 

H Technogips Pro διατηρεί το διακίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά 

δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.                                                                                          Φεβρουάριος 2020© 

 


