
 

 

 

 

 

LASTOSTICK  

 
 

To προϊόν LASTOSTICK είναι ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού που 

αναπτύσσει τις μηχανικές και συγκολλητικές του ιδιότητες σε επαφή με την 

ατμοσφαιρική υγρασία. Κολλά σε όλα τα υλικά όπως αλουμίνιο, ξύλο, 

σκυρόδεμα, πλακάκια κ.α.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις εξωτερικές 

συγκολλήσεις στα προφίλ αλουμινίου ή για όλες τις ξυλουργικές 

εργασίες. Επειδή δεν περιέχει διαλύτες, η μάζα του δεν συρρικνώνεται και 

λειτουργεί σαν σφραγιστικό σε εφαρμογές όπως πακτώσεις οπλισμού 

σε σκυρόδεμα ή σφράγιση ρωγμών σε σκυρόδεμα.  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σε πλαστικές φύσιγγες των 280 ml και σωληνάρια των 80 ml. 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, ξύλο, 

σκυρόδεμα, πλακάκια κ.α.. 

• Εχει υψηλή αντοχή σε νερό. 

• Η αρχική στερεοποίηση του LASTOSTICK σε πάχος 0,1 mm γίνεται σε 1-2 

ώρες ανάλογα με τις θερμοϋγρασιακές συνθήκες. 

• Η πλήρης ανάπτυξη των μηχανικών και συγκολλητικών ιδιοτήτων απαιτεί 1-

2 ημέρες αναλόγως των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασιά), 

του πάχους του συγκολλητικού υλικού και του σχήματος της εφαρμογής. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Κατά την εφαρμογή οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες 

από σκόνες και λάδια. 

Πριν την τοποθέτηση του υλικού συνιστάται ο ψεκασμός με νερό στις 

επιφάνειες για την επιτάχυνση της συγκόλλησης. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι 

τώρα γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι 

δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω 

της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται 

στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές 

πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι 

κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των 

προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’ όσον αυτά απαιτούνται. Οι χρήστες 

πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του 

εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή 

οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας. 

 

 


