
 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

-  Ισχυρό, ελαστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων  

-  Γρήγορη ωρίμανση με μακροχρόνια αντοχή  

-  Χωρίς διαλύτες, άοσμο και ασφαλές κατά την χρήση 

- Ελαφρώς εύκαμπτο, ανθεκτικό σε χτυπήματα  

- Αδιάβροχο και ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες 

 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το Bostik Power Repair είναι ένα υψηλής απόδοσης, 
ενός συστατικού, συγκολλητικό με βάση πολυμερές 
σιλανίου (τεχνολογία MS). Ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας ένα ισχυρό 
δεσμό συγκόλλησης. Θα συνδέσει την πλειοψηφία των 
επιφανειών ακόμη και αν και οι δύο είναι λείες. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ακόμη και κάτω από το νερό, έχει 
πολύ χαμηλή οσμή, ωριμάζει με σχεδόν καμία 
συρρίκνωση. Δεν περιέχει νερό ή διαλύτη, καθιστώντας 
το ιδανικό για τη συγκόλληση αφρώδους 
πολυστυρενίου. 
Το Bostik Power Repair είναι μια εξαιρετικά ισχυρή 
υπερδιάφανη κόλλα, η οποία παρέχει ένα μακροχρόνιο 
δεσμό για πάρα πολλά υλικά όπως, γυαλί, ξύλο, πέτρα, 
μέταλλο, δέρμα, καουτσούκ, πλαστικά, κεραμικά και 
πολλά άλλα! Το Bostik Power Repair αντιστέκεται σε 
χτυπήματα και υγρασία, είναι αδιάβροχο και λειτουργεί 
σε ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές. Ιδανικό για 
μικρές οικιακές επισκευές, σε εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές. Το Bostik Power Repair δεν είναι 
κατάλληλο για την συγκόλληση πολυαιθυλενίου και 
πολυπροπυλενίου. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Χρώμα Υπερδιάφανο 

Μορφή Υγρό 

Ειδικό βάρος ≈1.0 

Σύνθεση 
Ωριμάζει λόγω της ατμοσφαιρικής 

υγρασίας, τεχνολογία MS POLYMER 

Κωδικός προϊόντος 30609985 20g σωληνάρια x6 

 

Αποθήκευση /Διάρκεια 

ζωής 

Έως και 12 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής, όταν αποθηκεύεται στην 

αρχική κλειστή συσκευασία, υπό ξηρές 

συνθήκες και σε θερμοκρασίες από 
+5°C έως +25°C 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κάλυψη 
Με ακροφύσιο: μέχρι 13,2 μέτρα 

χωρίς ακροφύσιο: μέχρι 1,5 μέτρα 

Δημιουργία 

επιδερμίδας  
≈5-15 λεπτά στους +25°C 

Χρόνος βοηθητικής 

στήριξης 
20 με 60 λεπτά στους +25°C 

Πλήρη ωρίμανση 17 με 24 ώρες στους +25°C 

Αντοχή σε νερό Άριστη 

Αντοχή σε 

Θερμοκρασία 
-40°C έως +130°C 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Σημαντικό: Πριν χρησιμοποιήσετε το Bostik Power 
Repair, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για 
την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από τη 
Bostik Hellas.  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
1. Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι 

καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σκόνη και 
γράσα. 

 
2. Πάντα το σωληνάριο να είναι μακριά σας όταν 

ανοίγετε την συσκευασία χωρίς να την πιέζετε. 
 
3. Κατά την πρώτη χρήση, ξεβιδώστε το καπάκι και 

αφαιρέστε τη ροδέλα. Εν συνεχεία, βιδώστε το 
ακροφύσιο για να τρυπήσετε τη μεταλλική 
προστατευτική μεμβράνη του σωληνάριου  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
4. Για εφαρμογή χωρίς ακροφύσιο, ξεβιδώστε το 

ακροφύσιο με το πώμα και πιέστε τη κόλλα μέχρι 
να βγει από το στόμιο. Για εφαρμογή με ακροφύσιο, 
ξεβιδώστε το πλαστικό κάλυμμα του ακροφύσιου. 
 

Σκληρές επιφάνειες: 
5. Εφαρμόστε λεπτές στρώσεις στην μία επιφάνεια και 

στην συνέχεια πιέστε ελαφρά τις δυο επιφάνειες 
μεταξύ τους. Αφήστε τες στην άκρη όσο η κόλλα 
ωριμάζει. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί 
επιπλέων στήριξη πέραν της αρχικής συγκράτησης 
του προϊόντος μέχρι την ολοκλήρωση ωρίμανσης 
του υλικού. 

Μαλακές επιφάνειες: 
6. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας και στις δύο 

επιφάνειες, πιέστε τα ελαφρά μαζί και στη συνέχεια 
αφήστε το μέχρι να ωριμάσει. 

Power Repair 

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του 

συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο 
Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να ανγιγνώσκεται προσεκτικά προ της 

χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι 

πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε 
σχετικά με την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης 

της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. 

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, 
αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής 

τεχνογνωσίας. 

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες 

παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος. 
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση 

και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.  

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται 
οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.  

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του 

προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των 

Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των 
Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη 

κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη 

προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο 
προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.  

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, 

χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε 
σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, 

αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας 

ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβναομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από 

υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ 
των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019. 

 

Διανομή / Distribution                                                                  
Bostik Ελλάς ΑΕ                                                    
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα                        
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,                      
E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com                                  
 
Παραγωγή/ Production 
Bostik Ltd  
Common Road, Stafford, ST16 3EH, U.K. 
Tel: +44 (0) 1785 272625 
www.bostik.co.uk 

7. Το λεπτό ύφασμα μπορεί να επιτρέψει τη διείσδυση 
της κόλλας στην άλλη πλευρά. Ο δεσμός μπορεί 
επίσης να προκαλέσει ελαφρά δυσκαμψία. 
Συστήνεται να κάνετε πρώτα δοκιμή πριν την 
εφαρμογή. 
 

8. Θα μπορείτε να επανατοποθετήσετε τα υλικά έως 
και 3 λεπτά από την πρώτη επαφή. Η επισκευή θα 
είναι λειτουργική πλήρως εντός 2 ωρών, χωρίς να 
απαιτείται κάποιου είδους σύσφιξη, επιτυγχάνοντας 
πλήρη αντοχή μετά από 24 ώρες.  

 
9. Εάν χρειάζεστε έναν πιο εύκαμπτο δεσμό, 

εφαρμόστε ένα παχύτερο στρώμα κόλλας. 
 
10. Είναι σημαντικό να σφραγίσετε εκ νέου το 

σωληνάριο τόσο γρήγορα όσο και προσεκτικά μετά 
τη χρήση καθώς το περιεχόμενο ωριμάζει γρήγορα 
όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
11. Σκουπίστε το στόμιο του ακροφύσιου με ένα πανάκι 

και επανατοποθετήστε το καπάκι. Απομακρύνετε 
την περίσσεια φρέσκου υλικού και τις λερωμένες 
από την εφαρμογή περιοχές με υλικά τύπου white  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

spirit. Αποθηκεύστε το σωληνάριο σε όρθια θέση σε 
δροσερό και σκοτεινό μέρος. 

12. Υλικό που έχει ωριμάσει αφαιρείται με μηχανικά 
μέσα. 

 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Μη χρησιμοποιείτε τη Bostik Power Repair σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο και 
τεφλόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες 
επικαλυμμένες με άσφαλτο. 
 

Για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν καλύπτεται, 
επικοινωνήστε με τη Bostik Hellas στο τηλέφωνο 
τεχνικής υποστήριξης 8011131140.  
 
Οι συστάσεις και οι προτάσεις είναι μόνο για 
καθοδήγηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από 
τον δικό μας έλεγχο. 
 
Για οδηγίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, τα 
μέτρα πρώτων βοηθειών και τρόπο απόθεσης, 
ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που αφορά 
το προϊόν Bostik Power Repair και που διατίθεται από 
τη Bostik Hellas.  

http://www.bostik.co.uk/


 


