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COOL BARRIER 

GRIP N 510 
Γενικήσ χρήςησ βελτιωτικό κονιαμάτων 
 
Πληροφορίεσ προιόντοσ 
Το COOL BARRIER GRIP N 510 είναι μια 
ςκλθρι, διαςκορπίςιμθ ςκόνθ πολυμεροφσ 
που βαςίηεται ςε βινφλιο και αικυλζνιο και 
προςδίδει πολφ καλι αντοχι πρόςφυςθσ ςε 
ανόργανεσ επιφάνειεσ ςε ςυνδυαςμό με καλι 
εργαςιμότθτα. 
 
Ιδιότητεσ 
Το GRIP N 510 είναι μια ςκόνθ ςυμπολυμεροφσ 
οξικοφ βινυλεςτζρα και αικυλενίου και είναι 
διαςπειρόμενο ςτο νερό. Τα υλικά που ζχουν 
τροποποιθκεί με COOL BARRIER N 510 παρου-
ςιάηουν βελτιωμζνθ πρόςφυςθ, αντοχι ςε 
κάμψθ και παραμορφϊςεισ, αντοχι ςτθν τριβι 
και είναι ευκολότερα ςτθν χριςθ. Το άπλωμα-
επιπζδωςθ, θ κιξοτροπία και θ κατακράτθςθ 
νεροφ δεν επθρεάηονται ουςιαςτικά. Το προϊόν 
είναι ιδανικό για χριςθ ςε ςυνδυαςμό με άλλα 
πρόςκετα βελτιωτικά τθσ Abolin που προ-
ορίηονται για τθν ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων 
ιδιοτιτων ςε τςιμεντοειδι υλικά.  
COOL BARRIER GRIP N 510 περιζχει λεπτό 
ανόργανο πλθρωτικό ωσ παράγοντα αντι-
μπλοκαρίςματοσ. Διαςπείρεται και διαλφ-
εται ςε νερό πάρα πολφ εφκολα, χωρίσ να 
ςχθματίηει ςυςςωματϊςεισ. 
Παράγεται χωρίσ τθν προςκικθ οργανικϊν 
διαλυτϊν, πλαςτικοποιθτϊν και παραγό-
ντων ςχθματιςμοφ φιλμ. 
 
Ειδικά χαρακτηριςτικά 
COOL BARRIER GRIP N 510 είναι θμίςκλθρο 
πολυμερζσ ςε μορφι ςκόνθσ, και χρθςιμο-
ποιείται ωσ γενικισ χριςθσ βελτιωτικό 
ιδιοτιτων, χωρίσ να επθρεάηει τισ τελικζσ 
ρεολογικζσ ιδιότθτεσ του τροποποιθμζνου 
τελικοφ υλικοφ. Είναι εξαιρετικά κατάλλθλο 
για τθ διαμόρφωςθ τελικϊν υλικϊν με υψθλζσ 
αντοχζσ και χαμθλζσ εκπομπζσ.  
 
Πεδία εφαρμογών 
Για τα τυπικά πεδία εφαρμογισ του N 510, 
ανατρζξτε ςτον παρακάτω πίνακα εφαρμο-
γϊν. Για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και πικανζσ 
χριςεισ απευκυνκείτε ςε κάποιον αντιπρό-
ςωπο τθσ Abolin.  
 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή 
Για τθν παραγωγι ζτοιμων ξθρϊν τςιμεντο-
κονιαμάτων, όπωσ ςυγκολλθτικά και επικάλυψεισ, 
αναμιγνφετε το COOL BARRIER GRIP N 510 με τα 
άλλα ξθρά ςυςτατικά με κατάλλθλο εξοπλιςμό. Οι 
κερμοκραςίεσ δεν πρζπει να αφεκοφν να 
αυξθκοφν υπερβολικά κατά τθ διάρκεια τθσ 
ανάμιξθσ επειδι θ ςκόνθ του διαςκορπίςιμου 
πολυμεροφσ κα μποροφςε να ςυςςωματωκεί 
λόγω των κερμοπλαςτικϊν ιδιοτιτων τθσ. 
Το κονίαμα είναι ζτοιμο για χριςθ με προςκικθ 
τθσ ςυνιςτϊμενθσ ποςότθτασ νεροφ και ανάμιξθ 
μθχανικά ι με το χζρι. Εφόςον θ ανάμιξθ με το 
χζρι δθμιουργεί μικρι δφναμθ διάτμθςθσ, ςασ 
ςυνιςτοφμε να αφιςετε το φρζςκο κονίαμα να 
"θρεμιςει" για 5 λεπτά και ςτθ ςυνζχεια να το 
ανακινιςετε ξανά. Αυτό ςυνικωσ δεν είναι 
απαραίτθτο όταν χρθςιμοποιοφνται μθχανικοί 
αναμικτιρεσ. Το ποςοςτό χριςθσ του GRIP N 510 
επί του ποςοςτοφ του τςιμζντου κακορίηεται με 
βάςθ τισ ανάγκεσ χριςθσ του υλικοφ. 
Απευκυνκείτε ςτο τεχνικό τμιμα τθσ Abolin για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 

Συνιςτώμενεσ Εφαρμογζσ - Καταλληλότητα 

Συγκολλθτικά 
κονιάματα 
πλακιδίων 

Λεπτισ ςτρϊςθσ 
Λεπτισ ςτρϊςθσ - 

εφκαμπτα 
Με ικανότθτα 

παραλαβισ 
ανιςοςτακμιϊν 
υποςτϊματοσ 

• 
 
◦ 
 
 
 

• 
Κονιάμαατα 
αρμολόγθςθσ 
πλακιδίων 

Εςωτερικά 
Εξωτερικά 

• 
• 

Αυτο- 
επιπεδοφμενα 
τςιμεντοειδι 

Βάςεωσ τςιμζντου 
Βάςεωσ γφφου 

• 
• 

Κονιάματα/Επίχ
ριςθσ 

Βαςικισ ςτρϊςθσ 
Τελικισ ςτρϊςθσ 
Βάςεωσ γφφου 

• 
• 
• 

Skim Coats 
             Εςωτερικά 

Εξωτερικά 
• 
• 

Δάπεδα και 
τοίχοι/ 
τςιμεντοειδι 
πλιρωςθσ και 
εξομάλυνςθσ  

Λεπτόκοκοκκα  
Χονδρόκοκκα 

• 
• 

Προϊόντα 
γφψου 

Αυτο- επιπεδοφμενα 
Πλιρωςθσ, επιπζδωςθσ 

Αρμολόγθςθσ 

• 
• 
• 

• Συνίςταται ιδιαίτερα  ◦ Συνίςταται 
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Για τθν παραγωγι τςιμεντοκονιάματων επιτό-
που ςτο ζργο, αναμιγνφετε  το COOL BARRIER 
GRIP N 510 ςτο νερό και ςε ςυνζχεια πραγμα-
τοποιείται τθν ανάμιξθ με τα άλλα ξθρά 
ςυςτατικά με κατάλλθλο εξοπλιςμό.  
Το ποςοςτό χριςθσ του GRIP N 510 επί του 
ποςοςτοφ του τςιμζντου κακορίηεται με βάςθ 
τισ ανάγκεσ χριςθσ του υλικοφ. 
 

Προςοχή 
Το COOL BARRIER GRIP N 510 αποτελεί 
πολυμερζσ ςε ςκόνθ με ποςοςτό ςτερεϊν κατ’ 
ελάχιςτο 98%. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε περίπτωςθ 
που κζλετε να αντικαταςτιςετε ςε ίςθ 
αναλογία κάποιο βελτιωτικό ιδιοτιτων κονια-
μάτων, το οποίο χρθςιμοποιείτε ςε μορφι 
γαλακτϊματοσ, το ποςοςτό αραίωςθσ του  
COOL BARRIER GRIP N 510, κα πρζπει να 
λαμβάνει υπόψθ του το ποςοςτό ςτερεϊν. Για 
τα τυπικά πεδία εφαρμογισ και τα ποςοςτά 
χριςθσ του N 510, ανατρζξτε ςτον παρακάτω 
πίνακα εφαρμογϊν. 

 

Αποθήκευση 

Τουλάχιςτον 12 μινεσ, εφόςον διατθρθκεί ςε 
κλειςτι ςυςκευαςία του, μεταξφ +5°C και +35°C 
προςτατευμζνο από τον παγετό, τθν υγραςία 
και τθν θλιακι ακτινοβολία. 
 
Συεςκευαςία 
Συςκευάηεται ςε πλαςτικά δοχεία των 7 και 11 
κιλϊν.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Οδηγίεσ προφφλαξησ 
Λεπτομερείσ οδθγίεσ δίνονται ςτα αντίςτοιχα 
δελτία δεδομζνων αςφαλείασ υλικοφ. Αυτά είναι 
διακζςιμα κατόπιν αιτιματοσ από τα ςθμεία 
πωλιςεων τθσ Abolin. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτό το φφλλο 

δεδομζνων (ενδζχεται να τροποποιοφνται κατά καιροφσ) δεν 

ςτοχεφουν να είναι εξαντλθτικζσ και παρουςιάηονται καλι τθ 

πίςτθ και κεωροφνται ςωςτζσ κατά τθν θμερομθνία 

προετοιμαςίασ τουσ. Αποτελεί ευκφνθ του χριςτθ να 

επαλθκεφςει ότι αυτό το φφλλο δεδομζνων είναι επίκαιρο 

πριν χρθςιμοποιιςει το προϊόν το οποίο αφορά. Όςα άτομα 

κάνουν χριςθ των πλθροφοριϊν, κα πρζπει να αποφαςίςουν 

με δικι τουσ ευκφνθ για τθν καταλλθλότθτα του αντίςτοιχου 

προϊόντοσ για τουσ ςκοποφσ τουσ πριν τθ χριςθ του.  

Όπου αυτοί οι ςκοποί διαφζρουν από αυτοφσ που 

ςυνιςτϊνται ςυγκεκριμζνα ςτο παρόν φφλλο δεδομζνων 

αςφαλείασ, ο χριςτθσ αναλαμβάνει όλουσ τουσ κινδφνουσ 

από τθ χριςθ του προϊόντοσ. 

 

Το ςφςτθμα διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ τθσ Abolin 
είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2015 

 

ABOLIN CO GREECE 

Tθλ. 0030 210 5575568  

Email:  abolin@abolinco.com   

Web:  www.abolinco.com 

 

Βαςικζσ πληροφορίεσ υλικοφ 

Εμφάνιςθ Λευκι-μπεη ςκόνθ 

Ελάχιςτθ κερμοκραςία 
ςχθματιςμοφ υμζνα 

4 °C 

Ποςοςτό ςτερεϊν 98 % 

Κοκκομετρία 
Ποςοςτό κόκκων μεγαλφτερου 
των 400 μικρϊν 4 % 

Πεδία εφαρμογών εργοταξιακά 
παραγόμενων κονιαμάτων. 

Συνιςτώμενη 
ποςότητα επί 

τςιμζντου 

Κονιάματα τοιχοποιίασ, 
δθμιουργία ςοβάδων υψθλισ 
αντοχισ, επιςκευαςτικό 
κονίαμα, κ.ο.κ 

0,5-1,5kg / ςακί 
τςιμζντου 50kg 

Ενίςχυςθ κόλλασ πλακιδίων 
0,5-1kg / ςακί 

τςιμζντου 50kg 

Τςιμεντοκονιάματα δθμιουργίασ 
κλίςεων, εξομαλφνςεων, 
αρμολόγθςθσ, επικόλλθςθ 
πλακιδίων, κ.ο.κ 

1,5-5kg / ςακί 
τςιμζντου 50kg 

Καταςκευι δαπζδων, 
γεμίςματα, με αυξθμζνεσ 
μθχανικζσ και χθμικζσ αντοχζσ 

2,5-5kg / ςακί 
τςιμζντου 50kg 
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