
                                                                                                                                        

  

   

          

 

 

∆ελτίο ιδιοτήτων Προϊόντος 

‘Εκδοση Β’-01/08/2011 

DEC 425 ΛΕΥΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ 

ΣΟΒΑΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΙΑΤΟ     CCCCS S S S IIIIIIIIIIII----W1W1W1W1----A1A1A1A1 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΕΝ 13813ΕΝ 13813ΕΝ 13813ΕΝ 13813    

 

    

    

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

  

Το προϊόν DEC 425 είναι ένας έτοιµος, λευκός, 

διακοσµητικός σοβάς τελικής στρώσης, τσιµεντοειδούς 

βάσης. Αποτελείται από τσιµέντο, υδράσβεστο, µάρµαρο 

και βελτιωτικά πρόσθετα. Παράγεται σε διαφορετικές 

κοκκοµετρίες: µε µέγιστο κόκκο 2,0mm και 3,5 mm. Ο  

 

 

 

 

DEC 425 είναι υδαταπωθητικός σοβάς, ανθεκτικός στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση στα 

ανόργανα υποστρώµατα και εξασφαλίζει διακοσµητικές και 

οµαλές επιφάνειες πριν το βάψιµο. Παράγεται και ελέγχεται 

µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1. 

 

 ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 

  

Το προϊόν DEC 425 χρησιµοποιείται ως σοβάς τελικής 

στρώσης στο σύστηµα σοβατίσµατος 3 στρώσεων της 

THRAKON, εσωτερικά, εξωτερικά, σε µάντρες, σε 

συστήµατα εξωτερικής θερµοπρόσοψης και σε 

υποστρώµατα όπως µπετόν, τούβλα, ποροµπετόν 

  

 

(YTONG) κτλ. Εφαρµόζεται πάνω στο σοβά βασικής 

στρώσης GHP 210. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί και σε 

επιφάνειες σοβατισµένες µε τους σοβάδες τελικής 

στρώσης FHP 225 και FHP 221. Είναι κατάλληλο για 

εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

  

• Παράγεται µε υπέρλευκα ασβεστολιθικά αδρανή 

• Περιέχει µέγιστο κόκκο 4mm (ρυζάκι) 

• Είναι υδατοαπωθητικός 

• Έχει άριστη κοκκοµετρική κατανοµή 

• Επιτρέπει τις επιφάνειες να «αναπνέουν» 

• Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωµα 

•Εξαιρετική εργασιµότητα και θιξοτροπική συµπεριφορά 

 

  

• Στέκεται στην επιφάνεια του δοµικού στοιχείου χωρίς να 

ρέει 

• Υψηλή αντοχή - Γρήγορη εφαρµογή 

• Άριστο φινίρισµα - Λείες επιφάνειες 

• Αντικαθιστά τους παραδοσιακούς σοβάδες 

• Πιστοποιηµένο µε CE - σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 998-1 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

   

 

 

∆ιασφαλίστε ότι το υπόστρωµα είναι στεγνό, στερεό, 

σταθερό, απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, 

χρώµατα, κεριά και έλαια. Πριν την εφαρµογή του σοβά 

είναι απαραίτητο να έχετε εξοµαλύνει και αλφαδιάσει 

τους τοίχους, να έχετε ευθυγραµµίσει τις ακµές, στις 

γωνίες τους λαµπάδες και τα δοκάρια, έτσι ώστε να 

πετύχετε καλό φινίρισµα χωρίς σπατάλες. Για την 

παραπάνω προετοιµασία του υποστρώµατος 

συνίστανται τα υλικά της ΤΗRΑΚΟΝ SHP 205 

(πεταχτός σοβάς) και GHP 210 (σοβάς βασικής 

στρώσης). Αφήστε το βασικό σοβά τουλάχιστον 3 

εβδοµάδες ώστε να ξεραθεί πλήρως. Στη συνέχεια 

διαβρέχτε ελαφριά το βασικό σοβά και εφαρµόστε µια 

λεπτή στρώση DEC 425. Σηµαντικό όµως είναι να µην 

υπάρχουν τρεχούµενα ή λιµνάζοντα νερά. Οι 

απορροφητικές καθώς επίσης και οι παλιές επιφάνειες 

σταθεροποιούνται µε τη βοήθεια του ακρυλικού 

ασταριου GLX 290 πριν από τον πεταχτό σοβά, 

διαλυµένο σε αναλογία 4 µέρη νερού : 1 µέρος αστάρι. Η 

επιφάνεια είναι έτοιµη για σοβάτισµα µετά το 

πλήρεςστέγνωµα του ασταριού (περίπου 2-6 ώρες). 

 

 

Στην περίπτωση που θελήσετε να σοβατίσετε µε τον 

DEC 425 επιφάνειες από πολυστερίνη (όπως ταβάνια) η 

προεργασία του υποστρώµατος απαιτεί: 

• Αρχικά την εφαρµογή κατευθείαν πάνω στην 

πολυστερίνη του συστήµατος κόλλα-πλέγµα-κόλλα µε 

χρήση των υλικών της THRAKON THC 405 ή 409. 

• Στη συνέχεια εφαρµογή του σοβά DEC 425 στο 

συνιστάµενο πάχος (βλ. ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ). 

Στην περίπτωση που απαιτείται και αλφάδιασµα της 

επιφάνειας που καλύπτεται µε πολυστερίνη (όπως 

κολώνες και δοκάρια) αυτό γίνεται ως εξής: 

• Αρχικά γίνεται εφαρµογή πάνω στην πολυστερίνη του 

συστήµατος κόλλα-πλέγµα-κόλλα µε χρήση υλικών της 

THRAKON THC 405 ή 409 (βλ. τεχνικό φυλλάδιο 

προϊόντος). 

• Στη συνέχεια εφαρµόστε διαδοχικά τον πεταχτό σοβά 

SHP 205 και το σοβά βασικής στρώσης GHP 210 (βλ. 

τεχνικά φυλλάδια προϊόντων). 

• Τέλος δηµιουργήστε το φινίρισµα της επιφάνειας µε 

το σοβά DEC 425 στο συνιστάµενο πάχος (βλ. ΠΕ∆ΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ). 
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 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   

 

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή υλικού µε µηχανή σοβατίσµατος: 

Αρχικά συνδέστε την παροχή ρεύµατος (3-φασικό) και την 

παροχή του νερού και το σύστηµα είναι έτοιµο για 

εφαρµογή. Μόλις η παροχή του νερού ρυθµιστεί ώστε να 

δίνει µίγµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα, η µηχανή 

σοβατίσµατος είναι έτοιµη να παράγει σοβά µε σταθερή 

συνεκτικότητα. 

 

Παρασκευή υλικού µε το χέρι σε δοχείο: 

Σε καθαρό δοχείο προσθέσθε 7,6 - 8,0 λίτρα καθαρό νερό 

και αδειάστε σταδιακά το περιεχόµενο ενός σάκου 40 Kg 

 

 

του προϊόντος DEC 425 ανακατεύοντας συνέχεια µε 

ηλεκτρικό αναδευτήρα, έτσι ώστε να προκύψει µία 

οµογενής µάζα κονιάµατος. Αφήστε το µίγµα που 

προκύπτει να ωριµάσει 5 λεπτά και αναδεύστε το λίγο 

ξανά. Το µίγµα είναι έτοιµο για χρήση για την επόµενη 1 

ώρα. Μετά την παρασκευή του µίγµατος απαγορεύεται η 

επιπλέον προσθήκη νερού για τη διόρθωση της 

εργασιµότητας του κονιάµατος. Αυτό θα οδηγήσει στη 

µείωση των αντοχών του και στην αύξηση της 

συρρίκνωσής του.. 

 

  

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

  

Αν κατά την παρασκευή του µίγµατος προσθέσετε 40-80g 

GLX 296 ανά κιλό προϊόντος και την απαραίτητη ποσότητα 

νερού, βελτιώνεται σηµαντικά η εργασιµότητα ενισχύονται 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η: 

• µεγαλύτερη ελαστικότητα 

• στεγανότητα 

• ισχυρότερη πρόσφυση στο υπόστρωµα 

 

 

 

• τη δυνατότητα να εφαρµόζεται σε µικρότερα ή 

µεγαλύτερα πάχη από τα συνιστάµενα αλλά και 

κατευθείαν πάνω σε δύσκολα υποστρώµατα, όπως: 

• πολυστερίνη 

• εµφανή µπετά και 

• σηµεία της τοιχοποιίας που απαιτούν επισκευή. 
 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

  

Με την σπάτουλα απλώστε µια λεπτή στρώση διακοσµητικού 

σοβά, οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια. Με ένα λαστιχένιο 

τριβίδι, πιέζοντας πολύ ελαφρά, εξοµαλύνετε αρχικά την 

επιφάνεια. Πριν ακόµη τραβήξει ο σοβάς, µε το λαστιχένιο 

τριβίδι, πιέζοντας µαλακά διαµορφώστε την τελική 

επιφάνεια, κάνοντας κάθετες, οριζόντιες ή κυκλικές κινήσεις. 

Ο διακοσµητικός σοβάς δίνει µια τελική επιφάνεια µε 

γραµµές πάχους 2,0 - 3,5 mm ανά περίπτωση, κάθετες ή 

κυκλικές. ∆εν πρέπει να διαβρέξετε το σοβά µετά την 

εφαρµογή και δεν πρέπει να βρέχετε τα εργαλεία κατά την 

εφαρµογή. 

Το κατάλληλο πάχος εφαρµογής είναι: 

• 2,0 mm για µέγιστο κόκκο 2,0mm και 

• 3,5 mm για µέγιστο κόκκο 3,5mm. 

Εάν πρόκειται να σοβατίσετε µε το διακοσµητικό σοβά 

µικρές επιφάνειες (όπως κορνίζες κ.τ.λ.) ή κυρτές επιφάνειες 

(όπως κολώνες), µπορείτε να τον εφαρµόσετε µε ένα 

σκληρό πινέλο (ή βούρτσα). Σε αυτή την περίπτωση 

προσθέσθε περισσότερο νερό, και µια ποσότητα βελτιωτικού 

πρόσµικτου THRAKON GLX 296. Ανακατέψτε το µίγµα, 

ώστε 

 

να προκύψει µια πάστα που να επαλείφεται εύκολα. Με 

αυτόν τον τρόπο µπορείτε να εφαρµόσετε το διακοσµητικό 

σοβά σε µια ή δύο στρώσεις. Η τελική διαµόρφωση της 

επιφάνειας γίνεται µε τον ίδιο τρόπο. Εάν επιθυµείτε µεγάλη 

πυκνότητα σε γραµµές, πολλαπλασιάστε τις κινήσεις σας. 

Όταν ο DEC 425 ξηραθεί εντελώς, συνιστάται η επάλειψή 

του µε κατάλληλο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών. Με αυτόν 

τον τρόπο θα προστατέψετε τον σοβά από µελλοντικά 

λεκιάσµατα ενώ οι ρύποι που θα επικάθονται στις επιφάνειες 

θα µπορούν εύκολα να ξεπλένονται. 

Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, και µε µία στρώση το 

τελικό αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό, µπορείτε να 

εφαρµόσετε και δεύτερη αφού στεγνώσει ικανοποιητικά η 

πρώτη. 

Μην εφαρµόζετε το προϊόν σε πάχος µεγαλύτερο από το 

συνιστάµενο. Μην εφαρµόζετε το σοβά πάνω από ρωγµές ή 

ενώσεις διαφορετικών δοµικών στοιχείων. 

Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής αλλά και κατά τις 

επόµενες 24 ώρες η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και 

του υποστρώµατος πρέπει να είναι µεταξύ +50C και +350C. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρµογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη µέχρι του 

παρόντος τεχνογνωσία και εµπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται µε καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και εφαρµόζονται σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναµίας άµεσου ελέγχου από εµάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρµογής του 

προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καµία εγγύηση σχετικά µε την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριµένο σκοπό αλλά και δε φέρει καµιά νοµική ευθύνη η οποία 

να βασίζεται στις αναγραφόµενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης µορφής παρεχόµενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των 

προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν µε µια µικρή δοκιµή την καταλληλότητα των πρµοϊόντων για την εκάστοτε εφαρµογή και σκοπιµότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωµα 

να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές µόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και 

υπό τους εκάστοτε όρους της Επορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση 

 

 
 

 



                                                                                                                                        

  

   

          

 

 

∆ελτίο ιδιοτήτων Προϊόντος 
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 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ     ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

  

Η κατανάλωση του προϊόντος DEC 425 είναι περίπου 

3,0-6,0kg/m
2
. 

Για το προϊόν µε µέγιστο κόκκο 2,0mm η κατανάλωση 

είναι 3,0 kg/m
2
 και για το προϊόν µε µέγιστο κόκκο 

3,5mm η κατανάλωση είναι 6,0 kg/m
2
 

 

 

 

Το προϊόν συσκευάζεται σε χαρτόσακους βαλβίδας των 

25Kg και 40Kg και διατηρείται αποθηκευµένο σε ξύλινες 

παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον µε θερµοκρασία 

µεγαλύτερη από 0
0
C για 12 µήνες από την ηµεροµηνία 

παραγωγής. 

 

 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ  

  

Αµερικάνικη σπάτουλα, τριβίδια και λοιπά κοινά 

εργαλεία σοβατίσµατος. 

  

 

Με άφθονο νερό αµέσως µετά τη χρήση.. 
 

 ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

• Όταν υπάρχει πρόγνωση για παγετό τις επόµενες 24 

ώρες από την εφαρµογή του σοβά. 

• Σε υγρές συνθήκες (όπως βροχή). 

  

• Σε τοιχοποιίες που εκτίθενται απευθείας σε έντονη 

ηλιακή ακτινοβολία ή σε ζεστά υποστρώµατα. 

 

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  

   

 

 

Το προϊόν DEC 425 περιέχει τσιµέντο και αντιδρά µε το 

νερό, παράγοντας αλκαλικό διάλυµα. Για το λόγο αυτό 

προστατέψτε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση 

επαφής ξεπλύνετε µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση 

επαφής µε τα µάτια αναζητήστε άµεσα ιατρική 

συµβουλή. ∆ιαβάστε τις 
 

 

πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του 

προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα 

προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το ∆ελτίο Ασφαλείας του 

προϊόντος είναι διαθέσιµο µετά από αίτηση στους 

επαγγελµατίες. 
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 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ 

 Μορφή   Ξηρή σκόνη 

 Χρώµα   λευκό 

 Πάχος εφαρµογής (mm)  5mm 

 Θερµοκρασία εφαρµογής (
0
C)  +5 to +35 

 Θεµοκρασία αντόχης (
0
C)  -30 to +90 

 Αντίδραση στη φωτιά (% οργανικα)  ≤ 1,0 

 
Μέγιστος κόκκος (mm) 

 4 

 Εργάσιµος χρόνος (h) EN 1015-9 5 

 Ειδικο βάρος ξηρού κονιάµατος (Kg/l)  1,40-1.55 

 Πυκνότητα µίγµατος (Kg/l) EN 1015-6 1.65-1.85 

 Πυκνότητα σκληρύµενου προϊόντος (Kg/l) EN 1015-10 1.40-1,55 

 Χρόνος τριψίµατος (min)  45-60 

 Χρόνος ανάπτυξης (ηµέρες)  28 

 Αντοχή σε θλίψη (N/mm
2
) EN 1015-11 8,0-10,0 

 
Αντοχή σε κάµψη (N/mm

2
) EN 1015-11 3,0-4,0 

 Πρόσφυση µε το υπόστρωµα   >0,30 

 Περιεκτικότητα σε αέρα (%) EN1015-7 ≥20 

 Κατακράτηση νερού (%) EN 1015-8 >85 

 Συντελεστής διαπερατότητας υδρατµών (µ) EN 1745 5/20 

 Συντελεστής τριχοειδής απορρόφησης νερού (kg/m2*min
0,5

) EN 1015-18 <0,40 

 PH µίγµατος   >10 

DEC425-2.0mm 3.0 
 Κατανάλωση 

DEC425-2.5mm 
(Κg/m

2
)  

6.0 

 

Αναλογία νερού ανάµιξης (ml νερου/100g 

ξηρου κονιαµατος) 

 19-20 

 

 

Σηµείωση: Οι µετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερµοκρασίας +230C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισµό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα 

µε τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός και απορροφητικότητα του υποστρώµατος. 

    
     
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρµογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη 

µέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εµπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται µε καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και 

εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναµίας άµεσου ελέγχου από εµάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της 

διαδικασίας εφαρµογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καµία εγγύηση σχετικά µε την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριµένο σκοπό αλλά και δε 

φέρει καµιά νοµική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόµενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης µορφής παρεχόµενες 

υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν µε µια µικρή δοκιµή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρµογή και 

σκοπιµότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται 

δεκτές µόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εµπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού 

φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση.  

 

 

 

    

 


