
Περιγραφή
Υδατικό γαλάκτωμα σιλοξάνης και πολυσιλοξάνης για την 
υδατο και ελαιοαπωθητική προστασία φυσικών λίθων, κονια-
μάτων και σκυροδέματος. Εξαιτίας της μικρομοριακής δομής 
του το PROTECT 200 διαθέτει υψηλή διεισδυτικότητα σε ορυ-
κτές επιφάνειες σχηματίζοντας μια  μακρομοριακή μεμβράνη 
η οποία όμως είναι ατμοπερατή και αφήνει την επιφάνεια να 
αναπνέει. Το PROTECT 200 μειώνει σημαντικά την υδατοα-
πορροφητικότητα και την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων όπως SO2 και ΝΟX τα οποία υπό μορφή όξινων υδατικών 
διαλυμάτων διεισδύουν στο ορυκτό προκαλώντας ανεπανόρ-
θωτες βλάβες. Επιπλέον η προσβολή των ορυκτών επιφανειών 
από μικροοργανισμούς που εμφανίζονται με την μορφή μού-
χλας εξαφανίζεται διότι μετά την επεξεργασία της επιφάνειας 
με PROTECT 200 οι επιφάνειες γίνονται υδρόφοβες και ελαιό-
φοβες. Η δεύτερη βασική ιδιότητα του PROTECT 200 είναι οι 
ελαιοαπωθητικές ιδιότητες που αναπτύσσει παράλληλα με τις 
υδατοαπωθητικές και δεν επιτρέπει την επικάθηση και διείσ-
δυση στις ορυκτές επιφάνειες λιπαρών ρύπων που περιέχο-
νται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, των κεντρικών θερμάν-
σεων και στα βιομηχανικά καυσαέρια. Οι ιδιότητες αυτές του 
PROTECT 200 κάνουν την επιφάνεια να καθαρίζεται με νερό 
εύκολα.   

Χρήση - Εφαρμογές
Το PROTECT 200 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αδιαβροχοποί-
ηση σε επιφάνειες όπως: 
• Φυσικές πέτρες (μάρμαρο, αμμόλιθος, πέτρα Καρύστου)
• Τεχνητές πέτρες με βάση το τσιμέντο (τσιμεντόπλακες, 
   βοτσαλόπλακες)
• Πλακίδια Cotto
• Πορομπετόν 
• Σοβάδες
• Εμφανές και μη σκυρόδεμα
• Ορυκτά χρώματα όπως το BAUCRYL
• Τσιμεντοειδείς αρμόστοκους πλακιδίων αφού αυτοί
   στεγνώσουν τελείως 
• Τσιμεντοκονιάματα PLANOCOLOR

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Η προς αδιαβροχοποίηση επιφάνεια θα πρέπει να είναι στέρεη, 
χωρίς σαθρά στοιχεία, λάδια, βερνίκια, σκόνες, χρώματα και να 
είναι στεγνή. Οι πόροι της επιφάνειας θα πρέπει να είναι ανοι-
κτοί. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει η επιφάνεια να κα-
θαριστεί καλά και να ξεπλυθεί από τα υπολλείματα καθαριστι-
κών και υπολειμμάτων υλικών τοποθέτησης. Προϋπόθεση για 
μια σωστή και μεγάλης διάρκειας αδιαβροχοποίηση είναι η 
προς αδιαβροχοποίηση επιφάνεια να είναι στεγνή και να μην 
έχει βραχεί τις τελευταίες 24 ώρες. Επιφάνειες οι οποίες δεν θέ-

Υδατό και ελαιοαπωθητική προστασία φυσικών λίθων, κονιαμάτων 
και σκυροδέματος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

λουμε να έρθουν σε επαφή με το προιόν θα πρέπει να προστα-
τευθούν με πλαστικό φιλμ πολυαιθυλενίου.  

Εφαρμογή του PROTECT 200
Το PROTECT 200 εφαρμόζεται αδιάλυτο με ρολό, ψεκασμό η 
εμβάπτιση μέσα σε αυτό, του προς αδιαβροχοποίηση πετρώμα-
τος.

Ρολό: Περνιέται με προσοχή μέχρι κορεσμού. Ένα δεύτερο πέ-
ρασμα μετά από περίπου 2 ώρες αυξάνει την αδιαβροχοποίηση 
της επιφάνειας.

Ψεκασμός: Κατά τον ψεκασμό δεν θα πρέπει να φυσάει. Ο ψε-
κασμός με PROTECT 200 γίνεται από απόσταση 25 - 30cm. Με 
αυτόν το τρόπο δεν έχουμε απώλειες υλικού. Ψεκάζουμε την 
επιφάνεια από πάνω προς τα κάτω προσέχοντας η επιφάνεια να 
απορροφά το υλικό μέχρι κορεσμού. Αυτό το διαπιστώνουμε 
όταν το υλικό δεν απορροφάται και αρχίζει να ρέει από τα επάνω 
στρώματα προς τα κάτω.

Εμβαπτισμός: Ο εμβαπτισμός της προς αδιαβροχοποίηση επι-
φάνειας πρέπει να γίνεται μέσα σε καθαρά δοχεία. Ο χρόνος εμ-
βαπτίσεως είναι από 10 - 30 λεπτά εξαρτώμενος από την απορ-
ροφητικότητα της προς αδιαβροχοποίηση επιφάνειας. Μετά 
τον εμποτισμό οι επιφάνειες που έχουμε αδιαβροχοποιήσει με 
PROTECT 200 θα πρέπει να προστατευθούν για  περίπου 5 ώρες 
από βροχή και υψηλή θερμοκρασία. Θα πρέπει πάντως σε αυτή 
την περίπτωση να έχουμε υπόψιν ότι η κόλλα ή το κονίαμα το-
ποθέτησης έχει μειωμένη πρόσφυση πάνω στην αδιαβροχοποι-
ημένη επιφάνεια της πέτρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνε-
ται στην εφαρμοζόμενη ποσότητα (βλ. σχετικό πίνακα) ιδιαίτε-
ρα σε επιφάνειες με μειωμένο πορώδες. Τυχόν υπερδοσολογία 
που δεν θα απορροφηθεί απο το πέτρωμα δημιουργεί επιφανει-
ακή μεμβράνη που κιτρινίζει.

Καθαρισμός
Ο καθαρισμός γίνεται με διαλυτικό όσο το υλικό είναι νωπό. 
Όταν στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το PROTECT 200 παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 12 μή-
νες σε προστατευμένο μέρος στην αρχική συσκευασία, κλειστή. 
Προστατέψτε το από τον παγετό.

Συσκευασία
Σε πλαστικά δοχεία 5lt σε χαρτοκιβώτια 4 τεμαχίων και σε 
μπουκάλια 1lt σε χαρτοκιβώτια 12 τεμαχίων.

Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το PROTECT 200 σε θερμοκρασίες μικρότε-
ρες των +5°C και μεγαλύτερες από +35°C.
• Μην προσθέτετε νερό, διαλυτικό ή άλλα υγρά στο PROTECT 
200 εφαρμόστε το αδιάλυτο.

▷ Βάσεως νερού
▷  Προστατεύει από νερό και από λάδι χωρίς τη δημιουργία επιφανειακής κρούστας 
▷  Δεν κιτρινίζει σε εξωτερικούς χώρους
▷  Προστατεύει από ατμοσφαιρικούς ρύπους
▷  Εύκολη εφαρμογή
▷  Προστατεύει από μούχλα
▷  Αδιαβροχοποιεί τσιμεντοειδείς αρμούς
▷  Εύκολο στην εφαρμογή
▷  Δεν συνιστάται για πολύ γυαλισμένες επιφάνειες
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• Μην εφαρμόζετε το PROTECT 200 σε υγρές επιφάνειες για-
τί   μειώνεται σημαντικά η αδιαβροχοποιητική του δράση.
• Μην  εφαρμόζετε το PROTECT 200 σαν υγρομονωτικό υλικό 
σε ταράτσες, μπαλκόνια (χρησιμοποιήστε πριν την εφαρμογή 
των   επικαλύψεων SC ELASTIC ή SC 200 EL. Εν γένει η εφαρ-
μογή του PROTECT 200 δεν αλλοιώνει την αισθητική εμφάνι-
ση των επικαλύψεων. Δεδομένης όμως της πληθώρας υλι-
κών που κυκλοφορούν στην αγορά πριν τη χρήση του 
PROTECT 200 να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή σε περιπτώ-
σεις αμφιβολιών.
• Πετρώματα που έχουν αδιαβροχοποιηθεί με εμβάπτιση 
χρησιμοποιώντας το PROTECT 200 έχουν μειωμένη πρόσφυ-
ση στο κονίαμα συγκόλλησης.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της 
γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και 
υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτι-
κές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται 
να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των 
προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση 
και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος 
για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. 
Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδο-
μένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδο-
μένων Ασφαλείας.
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ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή υγρό

Χρώμα διαφανές (όταν στεγνώσει)

Οσμή άοσμο

Ειδικό Βάρος 0,99 gr/cm³

pH 7

Αποθήκευση
12  μήνες σε ξηρό μέρος στην 
αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής

Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C

Χρόνος αναμονής για 20 πέρασμα 2 - 3 ώρες

Τελικές Επιδόσεις 

Αντοχή σε υγρασία άριστη

Αντοχή σε γήρανση καλή

Αντοχή σε έλαια όχι

Αντοχή σε οξέα καλή

Αντοχή σε αλκάλια άριστη

Αντοχή σε θερμοκρασία καλή

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Επιφάνεια                                                         Κατανάλωση

Φυσικές πέτρες ≈ 0,10 - 1,50 lt/m²

Cotto ≈ 0,20 - 1,50 lt/m²

Σοβάδες ≈ 0,25 - 1,50 lt/m²

Εμφανές μπετόν ≈ 0,20 - 1,50 lt/m²

Πλάκες αμμόλιθου ≈ 0,50 - 2,00 lt/m²

Διακοσμητικά τούβλα ≈ 0,80 - 1,50 lt/m²


