
 
STRUCTUR PUTZ 

 
To STRUCTUR PUTZ είναι χρώμα υδατοδιαλυτό, με βάση συμπολομερείς ακρυλικούς εστέρες (δηλ. 100% 
ακρυλικό) και αδρανή υψηλής στάθμης καθαρότητας και σχολαστικής κοκκομετρικής διαβάθμισης.  
Το STRUCTUR PUTZ διακοσμεί, στεγανοποιεί, προστατεύει τοίχους εσωτερικούς και εξωτερικούς. Λόγω 
της παρουσίας Flakes γυαλιού, μέσα στη μάζα του, όταν προσπίπτουν οι ακτίνες του ήλιου ή του φωτός, 
δημιουργεί ένα σατινάρισμα στον τοίχο προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη διακοσμητική παρουσία στο 
οικοδόμημα.  
 
Φυσικές Ιδιότητες  
Στερεά ρητίνη 100: 17,5%  

 • Στερεά σε σκόνες: 55%  

 • Σύνολο στερεών: 72–73%  

 • PH: 8-8,5%  

 • Ιξώδες: 12P  

 • Ειδικό βάρος: 1,5 gr/cm
3 

 

 • Σχηματισμός φίλμ: +4
ο
C (επί τοίχου)  

 
Πλεονεκτήματα  
Το STRUCTUR PUTZ έχει μεγάλη ελαστικότητα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ακρυλικούς εστέρες 
στη μάζα του, γεγονός που βοηθά το υλικό να παραλαμβάνει τις συστολές – διαστολές όταν το καταπονούν.  

 • Το STRUCTUR PUTZ είναι ένα χρώμα οπλισμένο με διάφορες ίνες στη μάζα του, γεγονός που 
προσδίδει μεγάλη μηχανική αντοχή στο υλικό, όταν αυτό καταπονείται από τις συστολές – 
διαστολές.  

 • Λόγω της παρουσίας των ινών στη μάζα του όταν θέλουμε να το διαστρώσουμε σε σαγρέ μορφή 
σταματά στη θέση του χωρίς να παραμορφώνεται.  

 • Η χημική του σύσταση είναι τέτοια, όπου το χρώμα έχει άριστη συμπεριφορά στην καταπόνησή 
του από τα αλκάλια. Αυτό σημαίνει ότι σε οικοδομήματα που ευρίσκονται σε παραθαλάσσιες 
περιοχές, το χρώμα αυτό ενδείκνυται για βαφή στους τοίχους, διότι συμπεριφέρεται πολύ καλά 
στην καταπόνηση από τα χλώρια που περιέχονται στους υδρατμούς από τη θάλασσα.  

 
Χρήσεις – Εφαρμογές  
Το STRUCTUR PUTZ χρησιμοποιείται για διακόσμηση και προστασία τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών.  
Η σωστή εφαρμογή του υλικού γίνεται με τη βοήθεια ασταριού ώστε να εξασφαλίσουμε τόσο την καλή 
πρόσφυση του χρώματος μέσα στη μάζα του σοβά, όσο και την σταθεροποίηση της σκόνης η οποία 
υπάρχει επάνω στην επιφάνεια του σοβά. Επίσης εξασφαλίζουμε την αδρανοποίηση του θείου το οποίο 
υπάρχει στη μάζα του ασβέστη αποφεύγοντας τη δημιουργία υδροξειδίων του θείου τα οποία εμφανίζονται 
υπό μορφή κιτρινίλας επί του χρώματος.  
 
Καλυπτικότητα  

Το STRUCTUR PUTZ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνολική καλυπτικότητα από 0,5-1 kg/m
2 
σε μία ή δύο 

στρώσεις, την ανωτέρω καλυπτικότητα την χρειαζόμαστε, διότι θέλουμε το υλικό να επικαλύψει τον τοίχο 
έχοντας ένα πάχος ικανό να αντέχει στη μηχανική καταπόνηση που θα δημιουργηθεί από τις μετακινήσεις 
λόγω συστολών – διαστολών. Εφαρμόζεται με την βοήθεια βούρτσας, πινέλου ή ρολού.  
 
Χρωματισμοί  
Παράγεται σε χρώμα λευκό, κατόπιν παραγγελίας παράγεται και σε άλλα χρώματα. 
  
Συσκευασία  
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 5 kg, 15 kg.  

 


