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Γύψος Οικοδομής 
 

 Περιγραφή προϊόντος:  

Γύψος οικοδομής ταχύπηκτος για απευθείας 

εφαρμογή. Χρησιμοποιείται για το γέμισμα 

κατασκευαστικών ρωγμών, την τοποθέτηση 

(στερέωση) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για το 

στοκάρισμα (εξομάλυνση) της αδρής στρώσης 

σοβά ή σε άλλα υγιή υποστρώματα με κανονική 

φέρουσα ικανότητα. 

 

 

 

 

Πρότυπο:  

 

Εναρμονισμένο με το EN 13279-2:2014 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

✓ Αριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα 

✓ Υψηλή αντοχή 

✓ Συμβατότητα με όλα τα κοινά υποστρώματα τοιχοποιίας 

✓ Ταχεία ωρίμανση 

 

Εφαρμογές: 

 

✓ Μόνιμη εγκατάσταση (στερέωση) ηλεκτρικών καλωδίων 

✓ Κατάλληλο για σοβάτισμα 

✓ Κατάλληλο για επικόλληση γύψινων διακοσμητικών στοιχείων 

 

Τεχνικά Δεδομένα  

 

Ανοιχτός χρόνος εργασιμότητας ~ 8 λεπτά 

Κατανάλωση ~ 1 kg/m²/1mm 

Κάλυψη  ~ 5 m²/ 5 kg                            ~ 25 m²/ 25 kg 

Αναλογία ανάμειξης ~ 2.55 l νερού : 5 kg        ~ 13 l νερού : 25 kg  

Θερμοκρασία εφαρμογής 5° - 30 ° C 

Αντοχή πρόσφυσης στο υπόστρωμα  0.8 MPa 
Κοκκομετρία – περιεκτικότητα κόκκων άνω των 

200 μm 
0.8 % 

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 ή απλώς διαβρέξτε την επιφάνεια με νερό. 

 

2. Ανάμειξη: Ετοιμάστε ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί εντός 5 λεπτών. Γεμίστε ένα 

καθαρό πλαστικό δοχείο με νερό και προσθέστε στο νερό αργά και σταδιακά την 



 Φυλλάδιο Τεχνικών Δεδομένων 
 

 
Formatt Building Products Ltd. 

www.technogipspro.com 

απαιτούμενη ποσότητα γύψου οικοδομής (αναλογία γύψου/νερού περίπου 1: 0,55). 

Αφήστε το μείγμα να «ωριμάσει», ανακατεύοντας αργά με το χέρι 

 

3. Εφαρμογή : Ανάλογα με την ποσότητα γύψου οικοδομής που προστίθεται, παράγονται 

τρία είδη μείγματος: 

 

α) Ισχυρό μείγμα γύψου (πρώτη στρώση). Η ποσότητα του κονιάματος που έχει προστεθεί θα 

πρέπει να βρίσκεται 1-2mm πάνω απο την επιφάνεια του νερού. Το ισχυρό αυτό μείγμα είναι 

κατάλληλο για την πρώτη στρώση στοκαρίσματος με γύψο. 

 

β) Μείγμα γύψου μέσης αντοχής (δεύτερη στρώση). Η ποσότητα του κονιάματος που έχει 

προστεθεί θα πρέπει να βρίσκεται 1-2 mm κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το μείγμα αυτό 

είναι μέσης αντοχής και είναι κατάλληλο για τη δεύτερη στρώση στοκαρίσματος με γύψο, καθώς 

και για την τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων , ηλεκτρικών πινάκων κ.ά. 

 

γ) Αδύναμο μείγμα γύψου (τρίτη στρώση). Η ποσότητα του κονιάματος που έχει προστεθεί θα 

πρέπει να βρίσκεται στο ½ από την επιφάνεια του νερού. Αφήστε να αντιδράσει για 2 λεπτά, 

ανακατέψτε και αφήστε το μείγμα να ωριμάσει. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, απομακρύνετε την 

περίσσια ποσότητα νερού. Σκοπός της τρίτης στρώσης είναι το φινίρισμα της επιφάνειας μετά 

από την εφαρμογή των 2 προηγούμενων στρώσεων. 

 

* Σημείωση: Για εξαιρετικά λείο φινίρισμα, μετά από κάθε στρώση, ψεκάστε την επιφάνεια με 

νερό 

 

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 5 κιλών. 120 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© 


