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SPRINT plus - Ελαφροβαρύς γυψοσοβάς μηχανής 
 

 Περιγραφή προϊόντος:  

Ο SPRINT PLUS είναι ελαφροβαρής γυψοσοβάς για εφαρμογή με μηχανή, μίας 

στρώσης σε εσωτερικές τοιχοποιίες και οροφές σε χώρους με φυσιολογικά 

επίπεδα υγρασίας. Τα πρόσμικτα περλίτη εγγυώνται την ταχύτητα στην 

εφαρμογή και την οικονομία στην κατανάλωση.  Δημιουργεί επιφάνειες έτοιμες 

για βαφή, επικόλληση εφαρμογή διακοσμητικού σοβά ή προϊόντων 

φινιρίσματος. Κατάλληλος για όλα τα είδη μηχανών εκτόξευσης λεπτόκοκκων 

επιχρισμάτων.. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί και χειροκίνητα.  

 

 

Πρότυπο::  

 

Εναρμονισμένο με το EN 13279-2:2014, τύπου B4/50/2 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

✓ Η επεξεργασία με βρεγμένο τριβείο επιτυγχάνει μια λεία επιφάνεια και καταργεί την ανάγκη για 

επιπλέον σοβάτισμα 

✓ Πιο οικονομικό και εύκολο στην χρήση 

✓ Έως και 30% ελαφρύτερο από το συμβατικό μείγμα σοβά με τσιμέντο και ασβέστη 

✓ Δημιουργεί μια απολύτως λεία τελική επιφάνεια 

✓ Υψηλή περιεκτικότητα γύψου – μέγιστη ελαστικότητα, χωρίς ρηγματώσεις 

 

Εφαρμογές: 

 

✓ Κατάλληλο για μηχανή και χειροκίνητη εφαρμογή 

✓ Ιδανικό για εφαρμογή σε υποστρώματα από οπτοπλινθοδομή, διακοσμητικά τούβλα, 

τσιμεντόλιθους και επιφάνειες σκυροδέματος με καλή πρόσφυση 

 

Τεχνικά Δεδομένα  
 

Ανοιχτός χρόνος εργασιμότητας ~ 120 λεπτά 

Κατανάλωση ~ 8.5 kg/m²/10 mm 

Κάλυψη  ~ 3.3 m²/ 30 kg                                       

Αναλογία ανάμειξης ~ 18 l νερού : 10 kg                       

Θερμοκρασία εφαρμογής 5° - 30 ° C 

Αντοχή πρόσφυσης στο υπόστρωμα  0.15 Mpa 

Κοκκομετρία – περιεκτικότητα κόκκων άνω των 

200 μm 

20 % 

Αντίδραση στην φωτιά A1 

Διάρκεια ζωής 6 μήνες 

 

Οδηγίες Χρήσης: 

 

1. Προετοιμασία υποστρώματος:  

 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί 

σαθρά σημεία και παλιότερες επικαλύψεις. Ανάλογα με την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος, εφαρμόστε πρώτα ένα κατάλληλο αστάρι για βελτιωμένη πρόσφυση του 

υποστρώματος, ως εξής: 

 

α) Στις επιφάνειες σκυροδέματος επιλέξτε ένα χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης (beton contact). Το 

αστάρι θα πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως πριν προχωρήσετε τις εργασίες επίχρισης.  

 

β) Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής ή πορομπετόν , επιλέξτε 

ένα αστάρι εμποτισμού (βαθιάς διείσδυσης). Το αστάρι θα πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως πριν 

προχωρήσετε τις εργασίες επίχρισης. Η διάρκεια στεγνώματος του ασταριού εξαρτάται από την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και θα πρέπει να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του παραγωγού. 
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γ) Σε εμφανή μεταλλικά στοιχεία στο υπόστρωμα εφαρμόστε επικάλυψη αντισκωριακής 

προστασίας  

 

2. Εφαρμογή με μηχανή: 

 

Ανάμειξη: Ο γυψοσοβάς μηχανής SPRINT Plus προετοιμάζεται σε μηχανή ψεκασμού κατάλληλη 

για λεπτόκοκκα επιχρίσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η πυκνότητα του 

μείγματος καθορίζεται με τη ρύθμιση της ροής του νερού. 

 

Εφαρμογή:  Η εφαρμογή (ο ψεκασμός) στην τοιχοποιία πραγματοποιείται σε ορίζοντες λωρίδες 

από πάνω προς τα κάτω. Το μέσο πάχος της στρώσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 mm 

και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ζώνες με μικρότερο πάχος από τα 8 mm. Το μέγιστο πάχος σε 

συγκεκριμένες ζώνες μπορεί να φτάσει τα 40 mm με τη μέθοδο «νωπό σε νωπό». 

 

3. Επεξεργασία: 

 

α) Η επεξεργασία του γυψοσοβά γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή του πάνω στον τοίχο. Η 

εφαρμοσμένη στρώση σοβά θα πρέπει να «στρωθεί» με την σπάτουλα λείανσης και στη συνέχεια 

να «τραβηχτεί» προς τις γωνίες με τραπεζοειδή πήχη σοβατίσματος. Εξασφαλίστε κανονικό 

αερισμό στο χώρο και περιμένετε έως ότου ο γυψοσοβάς αναπτύξει τις απαραίτητες αντοχές 

πριν από την επόμενη φάση επεξεργασίας. 

 

β) Μετά από 80-100 λεπτά ελέγξτε το σύνολο της επιφάνειας με την αφή. Εφόσον ο γυψοσοβάς 

έχει ωριμάσει επαρκώς, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην αφή, προχωρήστε στην επιπέδωση 

με μια πήχη σοβατίσματος «H». Χρησιμοποιήστε το περίσσιο υλικό για την πλήρωση οπών ή 

άλλων ατελειών στην επιφάνεια. 

 

γ) Στη συνέχεια λειάνετε την επιφάνεια με την χρήση μιας σπάτουλας λείανσης για τηνεξομάλυνση 

τυχόν προεξοχών και αδρών σημείων. 

 

δ) Όταν ο σοβάς έχει αποκτήσει την τελική του αντοχή (δεν αφήνει καθόλου υλικό κατά την αφή), 

τρίψτε με ένα τριβείο (σκληρό σφουγγάρι) ώστε να ομογενοποιηθεί πλήρως η επιφάνεια. Ο 

ψεκασμός του σφουγγαριού με νερό διευκολύνει την διαδικασία 

 

ε) Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει (έως ότου να μην αφήνει καθόλου ίχνη στην αφή) και 

ξεκινήστε την λείανση με μία μεταλλική σπάτουλα έως το βαθμό ομαλότητας που επιθυμείτε. 

 

στ) Για ιδανικά αποτελέσματα και εξαιρετικά λεία επιφάνεια, μετά από ακόμα 60-90 λεπτά, τρίψτε 

με το σφουγγάρι και ξύστε με την μεταλλική σπάτουλα λείανσης. 

 

4. Εφαρμογή με το χέρι: 

Γεμίστε ένα καθαρό δοχείο με νερό (για συσκευασία των 30 κιλών/ περίπου 18 λίτρα νερό). 

Προσθέστε στο νερό αργά και σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα του SPRINT Plus, έτσι ώστε το 

μείγμα γύψου να φτάσει 1-2 mm πάνω από την επιφάνεια του νερού. Αναμείξτε με αναδευτήρα 

μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. Για την εφαρμογή του σοβά 

ακολουθήστε τα βήματα όπως στην εφαρμογή με μηχανή. 

. 

 

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 30 κιλών. 40 σακιά / παλέτα. Βάρος παλέτας 1200 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. 
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✓ 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© 


