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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 
Περιγραφή προϊόντος 
Λευκός ακρυλικός υδατοδιαλυτός τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος, μέσης κοκκομετρίας, με 
βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5). Χαρακτηρίζεται ως επίχρισμα γενικής 
χρήσης (GP/CSII) για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 998-1) και συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ για τα δομικά προϊόντα (CE σήμανση). 
Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στο γέμισμα ανωμαλιών χωρίς να σκάει, δίνει λείες επιφάνειες, έχει 
μηδαμινή συρρίκνωση, δουλεύεται άνετα με μεγάλο χρόνο στη σπάτουλα και τρίβεται εύκολα και 
γρήγορα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στον παγετό και είναι ιδανικός για 
εξωτερικές εφαρμογές. Μετά από αστάρωμα η σπατουλαρισμένη επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με 
πλαστικά χρώματα, ακρυλικά χρώματα, βερνικοχρώματα ή τσιμεντοχρώματα διαλύτη.  

Συνιστώμενες χρήσεις 
Εφαρμόζεται για την εξομάλυνση και λείανση επιφανειών σε κάθε είδους σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα 
και πορομπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που πρόκειται να βαφεί με χρώμα. Είναι 
ιδανικός και για επιδιορθώσεις (μερεμέτια) πάνω από ήδη βαμμένες επιφάνειες. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα νωπού προϊόντος (+35% νερό): 1.5±1.0 gr/ml (ΕΝ 1015.6) 
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1.00±0.10 gr/ml  
Ιξώδες: Υδατοδιαλυτή σκόνη  
Στερεά % κ.β.: 99.5±0.5% (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3251.03) 
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5ºC  
 

Αποχρώσεις 
Λευκό. Χρωματίζεται ελαφρά με τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ σε ποσοστό 1-2% στο νωπό στόκο. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2808) 
Μέγιστο πάχος κόκκων: 90 μm  
Εργασιμότητα: Πολύ καλή  
Ευκολία τριψίματος: Πολύ καλή  
Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση Α1 (ΕΝ 13501.1) 
Πρόσφυση σε σοβά (μετά από 7 ημέρες): Πολύ καλή (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4624) 
Πρόσφυση σε μπετόν (μετά από 7 ημέρες): Πολύ καλή (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4624) 
Πρόσφυση τελικού χρώματος μετά από αστάρωμα: πολύ 
καλή 

(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4624) 

Αντοχή στο νερό (μετά από 7 ημέρες): Πολύ καλή  
Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες): 4.5 ΜPa (EN 1015.11) 
Αντοχή σε κάμψη (28 ημέρες): 2.0 MPa (EN 1015.11) 
Υδαταπορρόφηση: W0 (EN 1015.18) 
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών (μ): 5/20 (EN 1015.19) 
Λευκότητα: 95%  
 

Απόδοση 
Απόδοση: Περίπου 1 m²/Kg για πάχος ξηρού υμένα 1mm ανάλογα και με την κατάσταση της 
επιφάνειας που σπατουλάρεται.  
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Οδηγίες εφαρμογής 
Καθαρίζεται η προς βαφή επιφάνεια και απομακρύνονται σκόνες και χαλαρά σωματίδια. Πριν την 
εφαρμογή του προϊόντος συνιστάται η επιφάνεια να βρέχεται ελαφρά με νερό.  
Το STOCOWALL SUPER FILL πριν από τη χρήση του αναμειγνύεται με νερό σε αναλογία 30-35%. Η 
χρήση ηλεκτρικού δράπανου χαμηλών στροφών εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα. Αφήνετε το 
μίγμα για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια αναμιγνύετε εκ νέου. Το μίγμα παραμένει κατεργάσιμο στο 
δοχείο για περίπου 2-3 ώρες. Κατά διαστήματα ανακατεύουμε το υλικό για να μαλακώνει χωρίς όμως 
να προσθέτουμε άλλο νερό. Το υλικό δεν πρέπει να ανακατεύεται για πολλή ώρα.  
Τυχόν ρωγμές ή τρύπες επιδιορθώνονται με το ίδιο το υλικό. Σε πολύ σαθρές επιφάνειες προτείνεται 
να γίνεται αστάρωμα πριν το στοκάρισμα. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με τη βοήθεια μεταλλικής 
σπάτουλας. Πρώτα εφαρμόζεται μια διάστρωση και στη συνέχεια δεύτερη μετά από 4 – 5 ώρες, αφού 
στεγνώσει η πρώτη. Το δεύτερο χέρι συνιστάται να γίνεται πατητό. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τα 3 mm, γιατί υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ρωγμών. Η επιφάνεια μπορεί να 
τριφτεί μετά από 7-8 ώρες. 
Αφού τριφτεί, η επιφάνεια πρέπει να ασταρωθεί με το οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300, με το 
σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX MICRO ή με το αστάρι διαλύτη PRIMEX A-
1300 προτού εφαρμοστεί το τελικό χρώμα. Για να επιτευχθεί ιδιαίτερα λείο φινίρισμα, ή όταν το τελικό 
χρώμα είναι σατινέ ή γυαλιστερό (π.χ. AQUATEX), προτείνεται η εφαρμογή μίας στρώσης 
STOCOWALL πάνω από μία στρώση STOCOWALL SUPER FILL. 
Μέθοδος βαφής: Μεταλλική σπάτουλα ή μυστρί σοβαντίσματος.  
Διαλυτικό αραίωσης: Νερό.  
Ποσοστό αραίωσης: 30-35% κ.ό. 
 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα. 

Χρόνοι στεγνώματος 
Χρόνος βαφής 2ης στρώσης: 4½±½ ώρες (ASTM D 1640). 
Χρόνος τριψίματος: 7½±½ ώρες. 
 
Οι χρόνοι στεγνώματος, επαναβαφής και τριψίματος επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής 
θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.  

Συσκευασία 

Συσκευάζεται σε σακιά των 5 Kg και 20 Kg.  

Αποθήκευση 
Λόγω της τσιμεντοειδούς του βάσης πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρούς χώρους επάνω σε ξύλινες 
βάσεις (π.χ. παλέτες) και για χρόνο έως 12 μήνες. 

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 χαμηλότερες από 5ºC και υψηλότερες από 40ºC.  
 Το προϊόν δεν περιέχει αμίαντο και ίνες ύαλου.  
 Απαιτείται προσοχή κατά την αραίωση του προϊόντος. Μεγάλη αραίωση μπορεί να οδηγήσει σε 

σχηματισμό ρωγμών και μείωση των αντοχών.  
 Το STOCOWALL SUPER FILL δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ 

περί VOC. 
 

 

Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2018 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο. 


