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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

SOVA SYSTEM K10 
ΙΣΧΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ 
ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

& ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: GP, CSIV, W1 
κατά 998-1 

 
 

 

Ισχυρό έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με βάση το 
γκρι τσιμέντο υψηλών αντοχών με αδρανή 
επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά 
βελτιωτικά πρόσθετα. Αναμιγνύεται μόνο 
με νερό και είναι κατάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση 

 

 
 

Εφαρμόζεται ως το πρώτο χέρι (πεταχτό) 
στις επιφάνειες που πρόκειται να 
σοβατιστούν και εξασφαλίζει εξαιρετική 
πρόσφυση στις στρώσεις σοβά που 
ακολουθούν. Κατάλληλο για μπετόν, 
τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, 
πέτρα, μονωτικές πλάκες κλπ. Σε πολύ 
δύσκολες επιφάνειες π.χ. εμφανές μπετόν 
συνιστάται η προσθήκη βελτιωτικής 
ρητίνης TECHNOFLEX της SYSTEM 
TECHNICA. 

 
 
 

 
5-6 κιλά ανά m2 για πάχος 0,5cm 
ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος 
και τον τρόπο εφαρμογής 

 

 
Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας 
σε σφραγισμένη συσκευασία πάνω σε 
παλέτα έως και ένα χρόνο από την 
ημερομηνία παραγωγής. 

 

 
Διατίθεται σε σάκους των 25kg. 

 

 
 

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι 
καθαρή χωρίς σκόνη, λάδια, σαθρά υλικά 
και διαβρεγμένη. Στη συνέχεια 
ανακατεύουμε το περιεχόμενο του σάκου 
με καθαρό νερό ανάλογο με την επιθυμητή 
εργασιμότητα (περίπου 4,5 lt/ανά σάκο 
25kg). Εφαρμόζουμε το υλικό στο 
υπόβαθρο (πεταχτά) σε πάχος έως και 
1cm με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης 
ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη 
άγρια σε υφή επιφάνεια. Να εφαρμόζεται 
σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 έως και + 350 
C. 

Εφαρμογή 

Χρήση 

Περιγραφή Κοκκομετρία: 0,0 - 1,2mm 

Κατανάλωση 

Αποθήκευση 

Συσκευασία 



Γενικά  

Μορφή 
Τσιμεντοειδής 
κονίαμα 

Χρώμα Γκρι 

Ειδικό βάρος 1.90 kg/lit 

Κοκκομετρία έως 2,00mm 

Εύφλεκτο υλικό Class A1 

 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αντοχή θλίψης στις 28 
ημέρες 

12,0 ΜPa 

Αντοχή κάμψης στις 
28 ημέρες 

4,1 MPa 

Αντοχή στη 
θερμοκρασία 

-300C έως + 
950C 

 
Πρόσφυση στις 28 
ημέρες 

 
0,60 N/ mm² 

Συντελεστής διάχυσης 
υδρατμών (μ) 

μ = 15/35 

Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας (λ,10,dry) 
για P=50 % 

0.77 W / mK 

Τριχοειδής 
απορρόφηση νερού 

≤0,4 Kg m -2 h- 
0.5 
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Εφαρμογή  

Πυκνότητα μίγματος 1,95 Kg / lit 

Χρόνος ζωής στο 
δοχείο 

περίπου 3 ώρες 
στους + 200C 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

Από +5 έως +35º C 

 

Παρατηρήσεις 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και 
ταξινομείται ως ερεθιστικό, γι αυτό 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 
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ΕΝ 998-1 : 2010 

Κ-10 
Αριθ. Δηλ. Επιδ. : SOVA SYSTEM TECHNICA K-10/ 3000 - 01 

Επίχρισμα  γενικής χρήσης (GP) για <πεταχτό> εσωτερικής και εξωτερικής  χρήσης. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: CSIV/W1 

Αντίδραση σε φωτιά: Κατηγορία Α1 

Αντοχή σε θλίψη CSIV 

Υδαταπορρόφηση W1 

Πρόσφυση ≥ 0.6 N/mm2 (FP:B) 

 
Διαπερατότητα υδρατμών 

 
20 

 
Θερμική αγωγιμότητα λ10 dry(P=50%) 

 
 

Ανθεκτικότητα 

 
0.77 (W/mK) 

 
Αξιολόγηση που βασίζεται 
στις διατάξεις που ισχύουν 
στον προοριζόμενο τόπο 
χρήσης του επιχρίσματος 

 

Η εταιρεία εγγυάται για τις επιδόσεις του προϊόντος όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο - CE. Οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας 
εμπειρίας και γνώσης της εταιρείας στην παραγωγή και στην εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη (εργαστηριακές δοκιμές και αυτοψία στα έργα). Η 
εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς είναι αδύνατο να παρακολουθεί και να επιβλέπει όλες τις πιθανές εφαρμογές του 
προϊόντος. Οπότε είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του έργου του, να συμβουλευτεί τις 
οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία και να το χρησιμοποιήσει με τον σωστό τρόπο και στις κατάλληλες συνθήκες ώστε να έχει το ιδανικό 
τελικό αποτέλεσμα. Το παρόν ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση τεχνικού φυλλαδίου του συγκεκριμένου προϊόντος. Καρδίτσα Απρίλιος 2019. 


