
EasyRoll
easy, easier...
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

Το σοβάτισµα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο, όσο µε τον νέο ακρυλικό σοβά 
σε µορφή πάστας, που εφαρµόζεται σαν χρώµα µε ρολό βαψίµατος! 
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… γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
και άλλα δοµικά υλικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας!
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Εξασφαλίζει αυξηµένη
ταχύτητα εφαρµογής

Για εξωτερική & εσωτερική χρήση
Καλύπτει και προλαµβάνει

ρηγµατώσεις στο υπόστρωµα
Είναι αδιάβροχος

µε ταυτόχρονη διαπνοή
∆εν ξεφλουδίζει και πλένεται

∆ιατίθεται σε πάνω από 300 χρώµατα
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EasyRoll

Το EasyRoll είναι έγχρωµος, ακρυλικός, τελι-
κής στρώσης σοβάς σε µορφή πάστας, έτοι-
µος προς χρήση, ιδανικός για εξωτερικές και 
εσωτερικές εφαρµογές.
Προσδίδει λεία και έγχρωµη τελική επιφά-
νεια µε πλήρη υδατοαπωθητικότητα που 
µπορεί να πλυθεί, δεν ξεφλουδίζει, καλύπτει 

υπάρχουσες ρωγµές και εξαλείφει τον 
κίνδυνο νέων ρηγµατώσεων.
Πλεονεκτεί έναντι άλλων σοβάδων τελικής 
στρώσης διότι εφαρµόζεται µε ρολό, όπως 
ένα κοινό χρώµα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρο-
να οικονοµική κατανάλωση και ταχύτητα 
εφαρµογής. Επίσης δεν απαιτείται φινίρισµα 
της επιφάνειας. 
Το κύριο πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε το 
κοινό χρώµα είναι ότι έχει αυξηµένες µηχανι-
κές αντοχές, λόγω της τελικής στρώσης του 
(πάνω από 1,0mm πάχος για δύο χέρια). 
Εξασφαλίζει τουλάχιστον 15 έτη ζωής, χωρίς 
να ξεφλουδίσει και να ρηγµατώσει µε χρώ-
µατα που δεν ξεθωριάζουν.
Μπορεί να εφαρµοστεί σε διάφορα υποστρώ-
µατα όπως σοβά βασικής στρώσης, σκυρόδε-
µα, γύψο- ή τσιµεντοσανίδες, βαµµένες επιφά-
νειες κλπ.. Το EasyRoll διατίθεται σε λευκό και 
πάνω από 300 ανεξίτηλα χρώµατα. 
Είναι ιδανικό και για τελική επίστρωση σε 
συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης (όπως 
το BIOPANOPLY).

Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό 
στεγνό και καθαρό από κάθε είδους 
υπολείµµατα (σοβάδες, σκόνες, µπογιές, 
λάδια κτλ).
Για καλύτερης ποιότητας αποτελέσµατα, 
πριν από την εφαρµογή του EASYROLL, 
το υπόστρωµα θα πρέπει να προετοιµα-
στεί µε το αστάρι BIOPRIMER. Ακολου-
θώντας αυτή τη διαδικασία, το υπόστρω-
µα είναι τέλεια προετοιµασµένο για την 
εφαρµογή του σοβά τελικής στρώσης.
Ειδικά στην περίπτωση των αποχρώσε-
ων, είναι σηµαντικό να προηγείται εφαρ-
µογή του BIOPRIMER στην ίδια απόχρω-
ση µε αυτή του EASYROLL.
Το προϊόν αναδεύεται πολύ καλά και 
εφαρµόζεται σε δύο χέρια χρησιµοποιώ-
ντας ρολό ή πινέλο βαψίµατος
Το δεύτερο χέρι εφαρµόζεται αφού έχει 
στεγνώσει τελείως το πρώτο
Η θερµοκρασία εφαρµογής 
θα πρέπει να είναι µεταξύ
+5οC και +35οC

Μίγµα από ακρυλικό γαλάκτωµα υψηλής ελαστικότητας, 
θρυµµατισµένο µάρµαρο µε επιλεγµένο µέγεθος κόκκων, 
εµπλουτισµένο µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
Οµογενές, ετοιµόχρηστο, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά 
υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή ερασµιότητα, αυξη-
µένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει 
εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΧΡΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ & 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

µατα που δεν ξεθωριάζουν.
Μπορεί να εφαρµοστεί σε διάφορα υποστρώ ση µε αυτή του EASYROLL.

Το προϊόν αναδεύεται πολύ καλά και 
εφαρµόζεται σε δύο χέρια χρησιµοποιώ-
ντας ρολό ή πινέλο βαψίµατος
Το δεύτερο χέρι εφαρµόζεται αφού έχει 
στεγνώσει τελείως το πρώτο
Η θερµοκρασία εφαρµογής 
θα πρέπει να είναι µεταξύ
+5οC και +35οC

Σε δοχεία των 15 και 25kg σε παλέτες.
Σε σφραγισµένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, 
προφυλαγµένο από τον παγετό και την παρατετα-
µένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία 
για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Περίπου 1,5 kg/m2, για δύο χέρια 
(1-1,5mm τελικό πάχος στρώσης), 
ανάλογα τον τύπο του υποστρώµατος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


