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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 

Περιγραφή προϊόντος 
Έτοιμος λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος εσωτερικής χρήσης που καταργεί λαδερά και 
σέρτικα. Χάρη στις ρητίνες που περιέχει, δουλεύεται στη σπάτουλα για αρκετές ώρες, ενώ αφού 
εφαρμοστεί, στεγνώνει ταχύτατα. Στρώνει ομοιόμορφα χωρίς να κουράζει. Χάρη στην υγρή του μορφή 
(πάστα) και στο αεροστεγές πλαστικό δοχείο, το υλικό που περισσεύει φυλάσσεται και 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς να στεγνώνει ή να ξεθυμαίνει. Η επιφάνεια που αφήνει μετά το τρίψιμο και 
καθάρισμα δεν χρειάζεται αστάρωμα, εξοικονομώντας έτσι δαπάνες εργατικών. 

Συνιστώμενες χρήσεις 
Εφαρμόζεται σαν φινίρισμα απ’ ευθείας σε γυψοσανίδα ή σαν τελική στρώση πάνω στον χονδρόκοκκο 
στόκο. Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης και σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, 
ελαφρό μπετόν.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα: 1.80±0.05 gr/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Ιξώδες: Θιξοτροπικό  
Στερεά κ.β.: 73±1% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251) 
pH: 8.5±0.5 (ISO 976) 
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5ºC  
 

Αποχρώσεις 
Λευκό. Χρωματίζεται ελαφρά με τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ σε ποσοστό 1-2% κ.β. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1.2 mm (ISO 2808) 
Μέγιστο πάχος κόκκων: 80 μm                                                            
Διάδοση φλόγας: Άκαυστο (0) (ASTM E 84) 
Εργασιμότητα και ευκολία τριψίματος: Πολύ καλή  
Πρόσφυσης (Pull Off): 1±0.5 Nt/mm2 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4624)   
 

Απόδοση 
Περίπου 1-2 m²/Kg ανάλογα με το πάχος της στρώσης που εφαρμόζεται και την κατάσταση της 
επιφάνειας που σπατουλάρεται.  

Οδηγίες εφαρμογής 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, λίπη, μούχλα, σαθρά υπολείμματα παλιών 
χρωμάτων κ.λπ. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια που πρόκειται να σπατουλαριστεί είναι 
ιδιαίτερα τραχιά, συστήνεται να προηγηθεί μία στρώση με τον στόκο STOCOWALL SUPER FILL για το 
πρώτο γέμισμα.  
Το STOCOWALL είναι έτοιμο για χρήση αλλά μπορεί να αραιωθεί με νερό εάν θεωρηθεί απαραίτητο.  
Εφαρμόζεται σε 1-2 στρώσεις, σε πάχος έως 1mm. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η 
πρώτη, μετά περίπου από 2 ώρες. Η σπατουλαρισμένη επιφάνεια μπορεί να τριφτεί μετά από 7-8 ώρες. Στη 
συνέχεια, αφού τριφτεί και καθαριστεί, μπορεί να βαφεί κατ’ ευθείαν με  πλαστικό χρώμα (ARTEX ECO, 
ARTEX, AQUATEX, FUNGITEX, XTRA ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ή με ριπολίνη νερού (ULTRALAC AQUA, 
AQUALAC), χωρίς να προηγηθεί αστάρωμα. 
Μέθοδος βαφής: Σπάτουλα ή μηχάνημα εφαρμογής στόκου (πιστόλι airless).  
Διαλυτικό αραίωσης: Νερό (προαιρετικά). 
 

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα. 
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Χρόνοι στεγνώματος 
Χρόνος βαφής 2ης στρώσης: Περίπου 2 ώρες (ASTM D 1640). 
Χρόνος τριψίματος: 7.5±0.5 ώρες.  
 
Οι χρόνοι στεγνώματος, επαναβαφής και τριψίματος επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής 
θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.  

Συσκευασία 
Συσκευάζεται σε δοχεία των 5 Kg και 20 Kg.  

Αποθήκευση 
1 έτος εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
 Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5ºC.  
 Το προϊόν δε περιέχει αμίαντο και ίνες ύαλου.  
 Το STOCOWALL δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 

 

 

Εκδόθηκε: Ιούλιος 2021 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 

 


