
Ιδιότητες: Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό 

βαθιάς κρισταλλοποίησης για εφαρμογή πάνω σε μπετόν, 

τούβλα, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κλπ. Το υλικό είναι 

κατάλληλο για θετικές (προληπτικά - από έξω) και αρνητικές 

(επισκευαστικά - από μέσα) υδροστατικές πιέσεις. Δίνει 

σκληρή επιφάνεια με αντιπαγετικότητα, ανθεκτική σε υλικά 

επιχωμάτωσης, θαλασσινό νερό  καθώς και πιστοποιημένα 

μη τοξική για επαφή με πόσιμο νερό. Αντικαθιστά τις τσιμε-

ντοκονίες. 

Πεδίο Εφαρμογής: Μόνιμη στεγανοποίηση υπογείων από 

έξω πριν την επιχωμάτωση και από μέσα (θεραπευτικά) , 

στεγανοποίηση δαπέδων, δεξαμενών ποσίμου ύδατος, 

βιολογικών καθαρισμών, κολυμβητικών δεξαμενών, ζαρντι-

νιέρων, φρεατίων, σιλό, υπόγειων parking κλπ. Ιδανικό για 

γραμμική στεγανοποίηση, πάνω στην οποία πατά η τοιχο-

ποιία και δεν απειλείται από ανερχόμενη υγρασία. Μπορεί 

κανείς να προσθεσει προαιρετικά στο 25 κιλό σακί 0,9 -2,5 

lit  βελτιωτική ρητίνη Haftemulsion για ασφαλέστερη εφαρ-

μογή τους θερινούς μήνες και για μια ακόμη υψηλότερη 

πρόσφυση και εργασιμότητα.  

Τρόπος Εφαρμογής: Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει 

να έχουμε μία επιφάνεια καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και 

ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, 

φωλιές). Αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες 

(σε βάθος 2cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο 

τσιμέντο Rapid 3 ή Rapid 8. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμη-

ρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) και στρογγυλεύουμε με 

«λούκια» τις ορθές γωνίες. Ένα ιδανικό έτοιμο υλικό για 

λούκια είναι το Sperrmörtel. Αν του προσμίξουμε την βελ-

τιωτική ρητινη Haftemulsion ανταπεξέρχεται σε πολύ υψη-

λές αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Την έτοιμη πλέον επι-

φάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού και αναμιγνύ-

ουμε πολύ καλά το K 11 με 9 kg νερό, (ή με πρόσμιξη 

10% εώς 30% Haftemulsion Konzentrat στο νερό ανάμιξης, 

αν περιμένουμε υψηλές αρνητικές πιέσεις) ώστε να δη-

μιουργηθεί μια παχύρρευστη μάζα την οποία επαλείφου-

με με βούρτσα, σκούπα, ή με εκτοξευτήρα κονιαμάτων. 

Η μάζα αυτή πρέπει να είναι τόσο πηκτή ώστε να στέκει 

στην βούρτσα χωρίς να στάζει. Το δεύτερο χέρι περνιέ-

ται με βούρτσα όσο το πρώτο χέρι είναι ακόμη υγρό. Σε 

αντίθετη περίπτωση διαβρέχουμε την επιφάνεια ξανά. Αν 

πρόκειται να ακολουθήσει δεύτερο χέρι με σπάτουλα για να 

πετύχουμε λεία επιφάνεια τότε πρέπει να έχουμε περάσει 

το υλικό με βούρτσα και απλώς να το συμπιέσουμε με 

σπάτουλα. Λεία επιφάνεια μπορούμε να πετύχουμε όμως 

αν εφαρμόσουμε ένα τελικό χέρι με πολύ μαλακή βούρτσα. 

Αν κάποιο χέρι έχει πήξει τελείως το διαβρέχουμε 

με Haftemulsion, αντί με σκέτο νερό. Χρόνος ζωής μίγμα-

τος: 3 ώρες. Η συνήθης εφαρμογή είναι σε δύο μόνον χέ-

ρια, αρκεί να έχουμε πλήρη και ομοιόμορφη κάλυψη των 

επιφανειών που θα δεχτούν τις υδροστατικές πιέσεις. Σε 

καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανάγκη ούτε και επιτρέπεται 

να υπερβούμε τα 2,5 mm συνολικού πάχους. Δεν εφαρμό-

ζουμε σε θερμοκρασίες κάτω των + 5 º C ούτε σε παγωμέ-

να ή πυρωμένα υπόβαθρα. Σε τέτοιες ακραίες θερμοκρα-

σιακές συνθήκες προστατεύουμε την στρώση του Κ 11 για 

24 ώρες. Αν πρόκειται να ακολουθήσει σοβάς ή τσιμεντοκο-

νία εφαρμόζουμε ένα πεταχτό. Διατίθεται και σαν έτοιμο 

υλικό Spritzbewurf, σε ιδανική σύνθεση. Πάνω στο υλικό 

δεν εφαρμόζουμε γυψοσοβάδες.  Τα εργαλεία καθαρίζονται 

αμέσως με νερό.  

Προδιαγραφές: Κρατικό Πιστοποιητικό καταλληλότητας 

στεγανοποίησης από την  Deutsche Bauchemie e.V. Allge-

meines bauaufsichtliches Prufzeugnis zum Abdichten von 

Bauwerken und Bauteilen nach Bauregelliste A, Teil 2, Nr. 

1.9 Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας ποσίμου ύδατος 

DVGW-Arbeitsblatt W347 “Hygienische Anforderung im 

Trinkwasserbereich”. Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότη-

τας για χρήση σε δεξαμενές ποσίμου ύδατος βάσει DVGW 

Technische Regeln, Arbeitsblatt W270. Χρόνος ζωής μίγμα-

τος: 3 ώρες. Αρχή πήξης : 4 ώρες. Πλήρης σκλήρυνση : 28 

ημέρες. Πάχος στρώσης: 1,2 mm για υγρασίες, 2,4 mm για 

υδροστατικές πιέσεις έως 70 μέτρα στήλης ύδατος. Θερμο-

κρασία εφαρμογής: ≥ + 5 ºC Κατανάλωση: Σταδιακά, από 

2kg/m2 (υγρασίες) έως 4 kg/m2 (70 μέτρα στήλης ύδατος). 

Βατότητα : μετά 2 μέρες. Ειδικό βάρος: 1,2 kg/m3. Συρρί-

κνωση πήξης: ≤ 2 τοις χιλίοις. Επικαλύψεις: μετά 2 ημέρες. 

Διαπίδυση υδρατμών μ: 60. Υδροστατικές αντοχές: έως 70 

μέτρα στήλη ύδατος. 

 
Συσκευασία: Σάκοι 25kg  
 

Κατανάλωση: ~ 1,5 kg/m2 για υγρασίες εδάφους έως 

2,5kg/m2 για υδροστατικές πιέσεις 70 μέτρων στήλης 

ύδατος. 

K11 Schlämme Grau   

Τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό βαθιάς κρισταλλοποίησης για θετικές και 

αρνητικές πιέσεις  Παραλαμβάνει 7 bar (70 μέτρα στήλη ύδατος) Πιστοποιημένο κρατικά για 

πόσιμο νερό. Άμεση καταπόνηση. Κατάλληλο και για θαλασσινό νερό. 

http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/sperrmoertel
http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat
http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/k_11_schlaemme_grau
http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat
http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/k_11_schlaemme_grau
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Ιδιότητες:  Επαλειφόμενο ελαστικό, τσιμεντοειδές στεγανο-

ποιητικό 2 συστατικών, για εφαρμογή πάνω σε μπετόν, 

τούβλα, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κλπ. Το υλικό είναι 

κατάλληλο για θετικές (προληπτικά από έξω) και αρνητικές 

(επισκευαστικά από μεσα) υδροστατικές πιέσεις. Πρώιμη 

καταπόνηση. Υψηλή πρόσφυση στο υπόβαθρο. Γεφύρωση 

ρωγμών. Παραλαβή υψηλών υδροστατικών πιέσεων.  

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανοποίηση υπογείων από έξω 

πριν την επιχωμάτωση και από μέσα (θεραπευτικά, αρνητι-

κές πιέσεις), στεγανοποίηση δαπέδων, δεξαμενών, σηράγ-

γων, φρεάτων, βιολογικών καθαρισμών, υπογείων χώρων 

στάθμευσης, κολυμβητικών δεξαμενών, ζαρντινιέρων, φρε-

ατίων, σιλό κλπ. To K11 flex αποτελεί και μια ιδανική γέφυ-

ρα πρόσφυσης στις εργασίες αποκατάστασης σκυροδέμα-

τος. Το επαλείφουμε με βούρτσα πάνω στην επιφάνεια που 

έχει αποκολληθεί και σφραγίζουμε, φρέσκο σε φρέσκο, με 

κονίαμα αποκατάστασης όπως π.χ. το Quellmörtel extra. 

 

Τρόπος Εφαρμογής: Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει 

να έχουμε μία επιφάνεια ανοικτών πόρων, καθαρή, χωρίς 

άλατα, λίπη, γύψους,  έλαια, άσφαλτο, χρώματα, τρύπες και 

ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, 

φωλιές). Αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες 

(σε βάθος 2 cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο 

τσιμέντο Rapid 8. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξο-

χές (γρέζια κλπ.). Αν η επιφάνεια έχει άλατα τα εξουδετερώ-

νουμε προηγουμένως με Antisulfat. Την έτοιμη πλέον 

επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού και αναμι-

γνύουμε καλά το Flexschlämme K11 με το υγρό συστατικό 

του σε αργές στροφές. Δεν προστίθεται καθόλου νερό. 

Αφήνουμε το μίγμα να «ωριμάσει» για ένα λεπτό και αναμι-

γνύουμε εκ νέου. Εφαρμογή με βούρτσα ή μηχάνημα εκτό-

ξευσης σε 2 χέρια ώστε να προκύπτει παντού ισοπα-

χής  επαρκής στρώση. Το δεύτερο χέρι προτού στεγνώσει 

πλήρως το πρώτο. Προηγουμένως διαβρέχουμε ελαφρά το 

πρώτο χέρι εκ νέου. Χρόνος ζωής μίγματος: 2 ώρες. Σε 

χώρους υψηλών υδροστατικών πιέσεων (δεξαμενές μεγά-

λου βάθους) ίσως απαιτηθούν 3 χέρια. Δεν διαβρέχουμε 

ποτέ την τελική στρώση, την προστατεύουμε όμως από 

παράγοντες βίαιου στεγνώματος (ήλιος, άνεμος, παγετός, 

βροχή κλπ.)  

 

Προδιαγραφές: Κρατικό Πιστοποιητικό Επιτήρησης  υπ’ 

αριθμ. P-AB 010-98 MPA Braunschweig Κρατικό Πιστοποι-

ητικό AbZ βάσει οδηγιών DIBt για έλεγχο υδροστατικών 

πιέσεων: Ελέγχθηκε επιτυχώς στα 15 m θετικής πίεσης και 

του χορηγήθηκε άδεια στα 6 m. Ελέγχθηκε βάσει απαιτήσε-

ων DIBt σε γεφύρωση ρωγμών 0,4 mm. Σχέση ανάμιξης: 3 

μέρη βάρους κονίας προς 1 μέρος βάρους γαλακτώματος 

Επίστρωση με άλλα υλικά και μηχανική καταπόνηση μετά 2 

ημέρες. Παραλαβή υδροστατικών πιέσεων μετά 5 ημέρες. 

 

Συσκευασία: 20 kg σαν άθροισμα των 2 συστατικών: σά-

κος 15 kg + γαλάκτωμα 5 kg 

 

Κατανάλωση: 2,5-3,0 kg/m2 (προκύπτει πάχος ξηρού φιλμ 
1,5-1,8 mm) 

 

 

FLEX Schlämme K11 Grau   

Τσιμεντοειδές ελαστικό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό 2 συστατικών, για θετικές 

και αρνητικές πιέσεις. Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και στον παγετό. Γεφυρώνει ρωγ-

μές. 

http://www.renovat.gr/technical/upogeio/steganosi_upogeiou_exoterika
http://www.renovat.gr/technical/upogeio/steganopoiisi_esoterika_ypogeiou_arnitikes_pi
http://www.renovat.gr/technical/upogeio/steganopoiisi_esoterika_ypogeiou_arnitikes_pi
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/quellmoertel_extra
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/quellmoertel_extra
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/antisulfat


Ιδιότητες:  Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό 

βαθιάς κρισταλλοποίησης για εφαρμογή πάνω σε μπετόν, 

τούβλα, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κλπ. που μπορούν, ή 

έχουν προσβληθεί από άλατα. Το υλικό είναι κατάλληλο 

για θετικές (προληπτικά - από έξω) και αρνητικές 

(επισκευαστικά - από μέσα) υδροστατικές πιέσεις. Δίνει 

σκληρή επιφάνεια, μόνιμα ανθεκτική σε άλατα, θαλασσινό 

νερό, παγετό, υλικά επιχωμάτωσης, θαλασσινό νε-

ρό  καθώς και πιστοποιημένα μη τοξική για επαφή με πόσι-

μο νερό. Το υλικό δεν περιέχει ουσίες που προσβάλουν τα 

μέταλλα. Με την πρώτη του επαφή με το νερό μετατρέπεται 

σε διαπνέουσα, στεγανή στρώση και φραγή αλάτων. Τα 

προϊόντα αντίδρασης με το νερό, εισχωρούν βαθιά στο 

υπόβαθρο και κάνουν τα τριχοειδή του αδιαπέραστα από 

νερό και άλατα.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Μόνιμη στεγανοποίηση και προστασία 

έναντι αλάτων, υπογείων από έξω πριν την επιχωμάτωση 

και από μέσα (θεραπευτικά) , στεγανοποίηση δαπέδων, 

δεξαμενών ποσίμου ύδατος, βιολογικών καθαρισμών, κο-

λυμβητικών δεξαμενών, ζαρντινιέρων, φρεατίων, σιλό, υπό-

γειων parking κλπ. Μπορεί κανείς να προσθέ-

σει προαιρετικά στο 25 κιλό σακί 0,9 -2,5 lit  βελτιωτική 

ρητίνη Haftemulsion για ασφαλέστερη εφαρμογή τους 

θερινούς μήνες και για μια ακόμη υψηλότερη πρόσφυση και 

εργασιμότητα ή για ακόμη μεγαλύτερη παραλαβή αρνητι-

κών υδροστατικών πιέσεων. Μπορεί να εφαρμοσθεί γραμ-

μικά, στην ζώνη ανερχόμενης υγρασίας, ή σαν βάση τοιχο-

ποιίας.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει 

να έχουμε μία επιφάνεια καθαρή, χωρίς άλατα, γύψο, τρύ-

πες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυ-

στερίνη, φωλιές). Αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις 

φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με 

ταχύπηκτο τσιμέντο Puder-Χ ή Rapid 8. Κόβουμε επίσης 

τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) και στρογγυλεύου-

με με «λούκια» τις ορθές γωνίες. Ένα ιδανικό έτοιμο υλικό 

για λούκια είναι το Sperrmörtel. Αν  προσμίξουμε 

στο Sulfatex Schlämme K11 την βελτιωτική ρητί-

νη Haftemulsion ανταπεξέρχεται σε ακόμη υψηλότερες 

αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Την έτοιμη πλέον επιφά-

νεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού και αναμιγνύου-

με πολύ καλά το  Sulfatex Schlämme K11 με 9 kg νερό, 

(ή αντικαθιστώντας το 10-30% του νερού αυτού με 

(Haftemulsion Konzentrat) ώστε να δημιουργηθεί μια 

παχύρρευστη μάζα την οποία επαλείφουμε σε λεπτή 

στρώση (αλλά τουλ. 2 mm) με βούρτσα, σκούπα, ή με 

εκτοξευτήρα κονιαμάτων. Η μάζα αυτή πρέπει να είναι τόσο 

πηκτή ώστε να στέκει στην βούρτσα χωρίς να στάζει. Το 

δεύτερο χέρι περνιέται όσο το πρώτο χέρι είναι ακόμη υγρό. 

Σε αντίθετη περίπτωση διαβρέχουμε την επιφάνεια ξανά. 

Χρόνος ζωής μίγματος: 3 ώρες. Η συνήθης εφαρμογή είναι 

σε δύο μόνον χέρια, αρκεί να έχουμε πλήρη και ομοιόμορ-

φη κάλυψη των επιφανειών που θα δεχτούν τις υδροστατι-

κές πιέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανάγκη ούτε 

και επιτρέπεται να υπερβούμε τα 2,4 mm  συνολικού πά-

χους. Δεν εφαρμόζουμε σε θερμοκρασίες κάτω των + 5 º C 

ούτε σε παγωμένα ή πυρωμένα υπόβαθρα. Σε τέτοιες α-

κραίες θερμοκρασιακές συνθήκες προστατεύουμε την 

στρώση του Sulfatex Schlämme K11 για 24 ώρες. Αν 

πρόκειται να ακολουθήσει σοβάς ή τσιμεντοκονία εφαρμό-

ζουμε ένα πεταχτό. Διατίθεται και σαν έτοιμο υλι-

κό Spritzbewurf, σε ιδανική σύνθεση. Πάνω στο υλικό δεν 

εφαρμόζουμε γυψοσοβάδες.  Τα εργαλεία καθαρίζονται 

αμέσως με νερό.  

 

Προδιαγραφές: Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας 

ποσίμου ύδατος DVGW-Arbeitsblatt W347 “Hygienische 

Anforderung im Trinkwasserbereich”. Κρατικό πιστοποιητι-

κό καταλληλότητας για χρήση σε δεξαμενές ποσίμου 

ύδατος βάσει DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt 

W270. Χρόνος ζωής μίγματος: 2 ώρες. Αρχή πήξης : 4-6 

ώρες. Τέλος πήξης: 6-8 ώρες. Πλήρης σκλήρυνση : 28 

ημέρες. Πάχος στρώσης: 1,2 mm για υγρασίες 

2,4 mm για υδροστατικές πιέσεις έως 70 μέτρα στήλης 

ύδατος. Θερμοκρασία εφαρμογής: ≥ + 5 ºC 

Κατανάλωση: Σταδιακά, από 2kg/m2 (υγρασίες) έως 4 kg/

m2 (70 μέτρα στήλης ύδατος). Βατότητα : μετά 2 μέρες 

Ειδικό βάρος: 1,2 kg/m3. Συρρίκνωση πήξης: ≤ 2 τοις χιλίοις 

Επικαλύψεις: μετά 2 ημέρες. Διαπίδυση υδρατμών μ: 60 

Υδροστατικές αντοχές: έως 70 μέτρα στήλη ύδατος 

 

Συσκευασία:  Σάκοι 25 kg 

 

Κατανάλωση: ~ 2,0 kg/m2 για υγρασίες εδάφους (πάχος 

ξηρού φιλμ 1,2 mm) έως  4,0 kg/m2 για υδροστατικές πιέ-

σεις 70 μέτρων στήλης ύδατος (πάχος ξηρού φιλμ 2,4 mm) 

Sulfatex Schlämme 

K11 Grau   

Εξειδικευμένο τσιμεντοειδές για επιφάνειες με προσβολή αλάτων. Επαλειφόμενο, βαθιάς 

κρισταλλοποίησης για θετικές και αρνητικές πιέσεις. Παραλαμβάνει 7 bar (70 μέτρα στήλη 

ύδατος) Πιστοποιημένο κρατικά για πόσιμο νερό. Άμεση καταπόνηση. Κατάλληλο για θαλασσι-

νό νερό. Δεν προσβάλλεται από παγετό. Διαπνέει.  

http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/puder_ex
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/sperrmoertel
http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat
http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat


Ιδιότητες:  Ταχύπηκτα στεγανά τσιμέντα μη συρρικνούμενα 

3 και 8 λεπτών αντιστοίχως (αρχή πήξης) . Αναμιγνύονται 

απλά με νερό και παραμένουν εργάσιμα για 3 ή 8 λεπτά 

οπότε και σκληρύνονται. Επιδέχονται άμεση καταπόνηση, 

δεν περιέχουν χλωρίδια ούτε άλλα διαβρωτικά συστατικά. 

Χρησιμοποιούνται σαν επιταχυντές πήξης κονιαμάτων και 

μπετόν. Αν χρησιμοποιηθούν αυτούσια είναι αδιαπέραστα 

από το νερό και ανθεκτικά σε κλιματολογικές καταπονήσεις.  

Πεδίο Εφαρμογής: Ταχεία στεγανή και ανθεκτική  σε κλι-

ματολογικές καταπονήσεις στήριξη μηχανημάτων, σωλή-

νων, ηλεκτρικών αγωγών και πινάκων, κάγκελων, θυρών, 

καλοριφέρ, φωτιστικών, πασσάλων, επενδύσεων κλπ. 

Σφραγίσεις σε υπόγεια, πισίνες, δεξαμενές. Σφραγίσεις 

οπών διάτρησης, ρωγμών. Πακτώνει μέταλλα και πλαστικά 

στοιχεία στο μπετόν.  

Τρόπος Εφαρμογής: Διαβρέχουμε μέχρι κορεσμού το 

υπόβαθρο. Αναμιγνύουμε τόσους όγκους των Rapid με 

νερό ώστε να δώσουν μία σφραγιστική πάστα για εργασίες 

σε κάθετες επιφάνειες με μυστρί ή με το χέρι ή με περισσό-

τερο νερό ώστε να δώσουν μια χυτή μάζα για εργασίες σε 

οριζόντιες επιφάνειες. Δεν κινούμε τα πακτωμένα μέρη για 

15’ οπότε και επέρχεται η πλήρης ανάπτυξη τελικών αντο-

χών. Σαν επιταχυντές αναμιγνύονται ομογενώς με τα ξηρά 

συστατικά (τσιμέντο και άμμο) στον αναμίκτη και τότε προ-

σθέτουμε το νερό και εφαρμόζουμε άμεσα. Τα εργαλεία 

καθαρίζονται άμεσα με νερό. 

Προδιαγραφές: Ταχύπηκτες στεγανές τσιμεντοειδείς κονία 

πέντε λεπτών. Δεν συρρικνούνται βάσει DIN 1164. Δεν 

περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά. Αρχή πή-

ξης (στους 20 ºC) 3’ και 8’ λεπτά αντιστοίχως.  

Συσκευασία: Rapid 8: δοχεία 1, 5, 15 kg Rapid 3: 15 kg  

Κατανάλωση: Rapid 3: 1200 gr/lit οπών (χωρίς την προ-

σθήκη άμμου) Rapid 8: 1400 gr/lit οπών (χωρίς την προ-

σθήκη άμμου) 

RAPID 3 / RAPID 8    Ταχύπηκτα στεγανά τσιμέντα για πακτώσεις, στηρίξεις και σφραγίσεις.  

Ιδιότητες:  Χυτό στεγανό τσιμέντο βάσει DIN EN 13813 μη 

συρρικνούμενο. Αναμιγνύεται απλά με νερό παραμένει 

εργάσιμο για περίπου 10 λεπτά οπότε και σκληρύνεται. Δεν 

περιέχει ουσίες που βλάπτουν τον χάλυβα ή το μπετόν. 

Χρησιμεύει και σαν επιταχυντής.  

Πεδίο Εφαρμογής: Για πλήρωση αρμών μεταξύ προκατα-

σκευασμένων στοιχείων και μπετόν. Γέμιση οπών και ανοιγ-

μάτων στο μπετόν. Για γέμιση διακένων μεταξύ χάλυβα και 

μπετόν. Πάκτωση χαλύβδινων στοιχείων στο μπετόν. Για 

συμπλήρωση του κενού μεταξύ μετάλλων και υποβάθρου, 

π.χ. του κενού κάτω από  σιδηροτροχιές γερανών, κάτω 

από βάσεις μηχανών που δεν πατάνε σωστά. Για στήριξη 

εδράνων γεφυρών κλπ., δεξαμενές. Επιτάχυνση πήξης σε 

κονιάματα σαν πρόσμικτο.  

Τρόπος Εφαρμογής: Τo υπόβαθρο να είναι καθαρό, ανοι-

κτών πόρων, αδρό, με γεωμετρία που ευνοεί την πρόσφυ-

ση σε αυτήν και χωρίς υγρασία από μπετόν. Αναμιγνύουμε 

με 1 λίτρο νερού με 8 kg του υλικού (ή 3,1 lit/ 25 kg σακί) με 

ηλεκτρικό δράπανο μέχρι να προκύψει μια ομοιογενής μά-

ζα. Το μίγμα εφαρμόζεται σε 10 λεπτά προσέχοντας να μην 

προκύπτουν κοιλότητες. Προστατεύουμε το εφαρμοσμένο 

υλικό από βίαιο στέγνωμα και το προστατεύουμε διατηρώ-

ντας το υγρό για 48 ώρες. Στην περίπτωση πλήρωσης 

διακένου μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων και μπε-

τόν η απόσταση αυτή να είναι από 20-50 mm. Σαν επιταχυ-

ντής τσιμεντοκονιαμάτων προστίθεται σε αναλογία 10-30% 

στα ξηρά συστατικά τους.  

Προδιαγραφές: Χυτή στεγανή τσιμεντοειδής κονία τύπου 

IILa (DIN 1053) & DIN EN 13813 Εφαρμογή: από τους 

+5ºC και άνω Πήξη : σε 5-10 λεπτά Βατότης: 15 λεπτά. 

Επόμενα υλικά σε 3 ώρες. Καταπόνηση σε 24 ώρες 

Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά. 

GISCODE ZP 1 Εφελκυσμός κάμψης μετά 24 ώρες: >5,0 N/

mm2 μετά 7 μέρες: > 8,0 Ν/mm2 Αντοχή σε θλίψη μετά 24 

ώρες: >  40,0 N/mm2 μετά 7 ημέρες: > 60,0 N/mm2 

Συσκευασία: Σάκοι 25kg 

Κατανάλωση: Περίπου 1500 gr/lit  

Vergussmörtel M      Χυτό στεγανό τσιμέντο για αγκυρώσεις, πακτώσεις, στηρίξεις και υποθεμελιώσεις.  

Ιδιότητες:  Τσιμεντοειδές λευκό αντιπαγετικό υλικό που 

αναμιγνύεται απλώς με νερό δίνοντας μια εξομαλυντική ή 

επισκευαστική μάζα στεγανή, αντιπαγετική μη συρρικνούμε-

νη. Κατάλληλο για κάθε επιφάνεια μπετόν. Χρόνος πήξης 

2,5-3 ώρες.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Επισκευές, λειάνσεις, τσιμεντοειδών 

επιφανειών και μπετόν, αποκατάσταση εμφανούς μπετόν, 

κάλυψη πόρων ή μικρών φωλεών.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Αναμιγνύουμε το υλικό με νερό σε 

αναλογία 4,5 λίτρων ανά 25 kg σκόνης. Προσθέτουμε πά-

ντα την σκόνη στο νερό. Αφήνουμε το μίγμα 2-3 λεπτά να 

ωριμάσει και αναμιγνύουμε ξανά. Χρόνος εργασιμότητας 

2,5-3 ώρες. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα σε βρεγμένη 

επιφάνεια. Δυνατότης πρόσμιξης με βελτιωτική ρητίνη Haft-

emulsion Konzentrat (30% στο νερό ανάμιξης) για βελτίω-

ση πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες, αντοχών, ελαστικότη-

τας κλπ. Προστατεύουμε για λίγες ώρες το εφαρμοσμένο 

υλικό από έντονη ηλιακή ακτινοβολία, άνεμους κλπ. Αν 

απαιτείται το διαβρέχουμε για να μην ξηραθεί βίαια.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Αντιπαγετική τσιμεντοειδής λευκή 

PCC κονία. 0,0,3 mm κόκκου για στρώσεις 1-5mm 

Θερμοκρασία εφαρμογής : + 5o C έως + 25o C. 

Αναλογία ανάμιξης: 25 kg κονία με 4,5 lit νερό. 

Διαθέσιμος χρόνος: 2,5-3 ώρες, πήξη: μετά 4-5 ώρες. 

 

Συσκευασία: Σάκοι 25kg 

 

Κατανάλωση: 1,7 kg/m2 για κάθε mm πάχους  

FEINSPACHTEL Εξομαλυντική τσιμεντοειδής λευκή κονία, λεπτής στρώσης 0-5 mm. Αντιπαγετική.  



Ιδιότητες:  Το υλικό Ardatec Flexdicht μια έτοιμη στεγανή 

ελαστική στρώση η οποία μπορεί να επιστρωθεί άμεσα με 

πλακίδια χωρίς παρεμβολή τσιμεντοκονίας 6-8 ώρες μετά 

την διάστρωσή της με σπάτουλα ή βούρτσα. Η μεμβράνη 

που δημιουργεί είναι ελαστική, ξηρού πάχους 0,5 mm (σε 

0,7 mm υγρού πάχους) και καλύπτει υπάρχουσες και μελ-

λοντικές ρωγμές. Συνδυάζεται ιδανικά με τις κόλλες Arda-

flex Top, Ardaflex Flexmörtel, και Ardafix pro.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανοποίηση συνεχής και άνευ αρ-

μών πίσω από κεραμικά πλακίδια σε χώρους υδρατμών και 

νερού χωρίς υδροστατική πίεση όπως, λουτρά, ντους, τουα-

λέτες, ατμόλουτρα, κουζίνες, και γενικά σε υγρούς χώρους 

με επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων επί του δαπέδου ή 

των τοίχων. Στεγανοποίηση πάγκου κουζίνας πριν την το-

ποθέτηση των πλακιδίων. Συνεργάζεται με τις ταινίες Dicht-

band 120 για δημιουργία αρμών διαστολής και επαφής 

(πάγκος - τοίχος,  ορθές γωνίες ντουζιέρας, λουτρών, σοβα-

τεπί, γυψοσανίδων κ.λπ.).  Στεγανοποίηση γενικά υγρών 

χώρων από ξύλο, γυψοσανίδα, τούβλο, μπετόν, σοβά, 

τσιμεντοκονία, αμιαντοτσιμέντο, στοιχεία ελαφρομπετόν, 

παλαιά μόνωση κλπ. Για ελαστική στεγανοποίηση βεράντας 

ή ταράτσας κατασκευαστικά άμεσα πίσω από την πλακό-

στρωση ή για υδροστατικές πιέσεις πισίνας και δεξαμενών, 

καταλληλότερα είναι τα Ardatec 1K Flex ή Ardatec 2K 

Flex.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Προεπαλείφουμε τα απορροφητικά 

και τα ορυκτά υπόβαθρα με το αστάρι Ardagrip Classic, το 
οποίο στεγνώνει σε 2 μόλις ώρες.  Εφαρμόζουμε το υλικό 
με ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα σε 2 στρώσεις συνολικής 
κατανάλωσης 1,2-1,5 kg/m2 . Η δεύτερη στρώση εφαρμόζε-
ται 2-3 ώρες μετά την πρώτη (η οποία εν τω μεταξύ θα έχει 
αλλάξει χρώμα). Περίπου 6-8 ώρες μετά το δεύτερο χέρι 
μπορεί να κολληθούν πλακίδια με την κόλλα με κάποια από 
τις κόλλες Ardaflex Top, Ardaflex Flexmörtel, ή Arda-
fix pro κ.λπ. Όπου χρειάζεται να ενισχυθούν γωνίες ή αρ-
μοί με την στεγανή ταινία Dichtband 120 την εφαρμόζουμε 
στην ακόμη νωπή πρώτη στρώση. 

Προδιαγραφές: Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση ETAG 022. 

Χρώμα γκρι. Ειδικόν βάρος 1,5. Επιμήκυνση θραύσης 

400%. Αντοχή εφελκυσμού 1,5 Ν/mm2 (με απαίτηση DIN 

0,5 N/mm2 ).  Επικάλυψη ρωγμών 0,4mm βάσει ZDB/DIBt/

ETAG 022. Έλεγχος σε λεκάνη ύδατος κατά ETAG 022: 

πληροί.  Διαπίδυση υδρατμών (μ) 3150. Τιμή Sd : 2,2 σε 

7mm πάχος. Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5oC έως +30oC 

Εφελκυσμός πρόσφυσης: 1,3 N/mm2 Υδατοστεγανότης: 1,5 

bar (15 m στήλη ύδατος) επί 7 ημέρες: καμία διείσδυση. 

Στέγνωμα μεταξύ των 2 χεριών 2-3 ώρες. Στέγνωμα για 

βατότητα και επικαλύψεις με πλακάκια: 6-8 ώρες. Καταπό-

νηση με νερό: μετά 3 μέρες. Θερμοκρασιακή αντοχή: +70C. 

Ταξινόμηση ευφλεκτότητάς: Β2 βάσει DIN 4102  

 

Συσκευασία: 8 kg, 15 kg, 25 kg ( πλαστικά δοχεία)  

 

Κατανάλωση: 1,2-1,5 kg/m2 για τις 2 στρώσεις. 

Ιδιότητες:  Η ταινία Dichtband αποτελείται από μια στεγα-

νή λωρίδα η οποία απολήγει εκατέρωθεν σε υαλόγαζα. Η 

ταινία αυτή είναι τελείως στεγανή, ελαστική, ανθεκτική στην 

άσφαλτο, κατάλληλη για αρμούς σε τοίχους ή δάπεδα εσω-

τερικά ή εξωτερικά. Αντέχει σε υδροστατική πίεση 3,0 bar.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανοποίηση της ορθής γωνίας πά-

γκου κουζίνας τοίχου πίσω από τα πλακίδια. κάθε ορθής 

γωνίας σε λουτρά, ντους δάπεδα, βεράντες, σοβατεπί, πά-

ντα πίσω από τα πλακίδια, πέτρα, μάρμαρο κλπ. Στεγανο-

ποίηση αρμών διαστολής σε όλους τους ανωτέρω χώρους.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Συνδυάζεται με τα στεγανοποιητικά 

υλικά Flexdicht, Unipox SB, Ardalon 1K plus και Arda-

lon 2kplus, παρεμβαλλόμενη πάντα ανάμεσα στα 2 σκέτα 

χέρια των ανωτέρω υλικών, κατά μήκος το επίφοβου αρ-

μού, ή της ορθής γωνίας.  

 

Προδιαγραφές: Υδροστατική πίεση: 3,0 bar  

 

Συσκευασία: Ρολά 10m X 120mm, 50m X 100mm, 50m X 

120 mm. Διατίθενται ειδικά τεμάχια τρίεδρων γωνιών καθώς 

για διελεύσεις σωλήνων τοίχου σε 12Χ12 cm και 30 Χ 30 

cm  

 

Διάρκεια αποθήκευσης: Απεριόριστη διάρκεια αποθήκευ-
σης.  

ARDATEC FLEXDICHT 
Ελαστική έτοιμη στεγανοποιητική λεπτή στρώση άμεσα πίσω από πλακίδια. Γεφυρώνει ρωγ-

μές. Δέχεται απευθείας επάνω της την κόλλα πλακιδίων. Χρήση εσωτερική. Χωρίς διαλύτες.  

DICHTBAND 120 FLEX 
Στεγανοποιητική ελαστική μη ρηγματούμενη ταινία για ορθές γωνίες και αρμούς διαστολής 

πίσω από τα πλακάκια ή άλλες επενδύσεις. Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πίεση 3 bar. 

http://www.renovat.gr/products/kolles_plakidion/ardaflex_top
http://www.renovat.gr/products/kolles_plakidion/ardaflex_top
http://www.renovat.gr/products/autokollites_membranes/dichtband_100_120
http://www.renovat.gr/products/autokollites_membranes/dichtband_100_120
http://www.renovat.gr/products/proergasies/ardagrip_classic
http://www.renovat.gr/products/kolles_plakidion/ardaflex_top
http://www.renovat.gr/products/autokollites_membranes/dichtband_100_120


Ιδιότητες:  Στεγανοποίηση άμεσα πίσω από κεραμικά πλα-

κίδια και πλάκες. Αποτελείται από 2 στεγανοποιητικές μεμ-

βράνες τροποποιημένου πολυαιθυλενίου τοποθετημένες 

ανάμεσα σε δύο εκατέρωθεν γεωυφάσματα πολυπροπυλε-

νίου. Έτσι συγκολλάται στο υπόβαθρο με κόλλα πλακιδίων 

και αντιστοίχως δέχεται έτσι επάνω της πλακίδια ή όποιο 

άλλο υλικό επένδυσης. Καταργεί τις τσιμεντοκονίες. Γεφύ-

ρωση ρωγμών. Αποσύμπλεξη αχρηστευμένων ρηγματωμέ-

νων υποβάθρων. Για τοίχο και για δάπεδα και κάτω από 

νερό. Εσωτερική και εξωτερική χρήση, οικιακή, δημόσια και 

βιομηχανική. Καταργεί τους χρόνους αναμονής για στέγνω-

μα κονιών. Διαθέτει ειδικά τεμάχια όπως εσωτερικές & εξω-

τερικές τρίεδρες γωνίες καθώς και έτοιμα τεμάχια για τα 

σιφώνια, που επιταχύνουν την εφαρμογή. Κλάση καταπό-

νησης Α,Β & C με κρατική πιστοποίηση.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Σε εσωτερικούς χώρους σε τοίχους και 

δάπεδα Σε εξωτερικούς χώρους σε δάπεδα, βεράντες, ρετι-

ρέ. Χρησιμοποιείται για αποτελεσματική και αξιόπιστη στε-

γανοποίηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες άμεσα 

κάτω από πλακίδια, πλάκες και φυσική πέτρα σε λουτρά, 

ντους, μαγειρεία, SPA, χαμάμ, πισίνες (έως 4 m βάθος), 

ξενοδοχεία, και σε κάθε υγρό χώρο. Επίσης σε βεράντες, 

ταράτσες και κατασκευαστικά και επισκευαστικά. Στεγανο-

ποιεί και αποσυμπλέκει με μία κίνηση επιτρέποντας έτσι να 

τοποθετηθούν πλακίδια και άλλα υλικά επένδυσης πάνω σε 

ρηγματωμένα, κουφωμένα και επίφοβα γενικά υπόβαθρα, 

που χωρίς αυτό θα έπρεπε και να αποξηλωθούν και να 

αντικατασταθούν και επιπλέον να στεγανοποιηθούν με τους 

ήδη γνωστούς και πιο σύνθετους τρόπους. Επιτρέπει -αν 

δεν κολληθεί στο υπόβαθρο- την μελλοντική ανάκτηση των 

πλακιδίων και την επαναχρησιμοποίηση τους όπου αυτό 

είναι επιθυμητό. Κατάλληλα υπόβαθρα: Μπετόν, ελαφρο-

μπετόν, τσιμεντοκονίες, σοβάδες, 

ασφαλτικά δάπεδα, δάπεδα με ενδο-

δαπέδια θέρμανση, παλαιά πλακάκια, 

γυψόπλακες, γυψοσανίδες, τσιμεντο-

σανίδες, τοιχοποιία, σκληρές θερμο-

μονωτικές πλάκες κλπ.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο 

οφείλει να είναι ξηρό (επιτρέπεται 

πάντως υγρασία έως 4%), καθαρό, 

επιπλέον δε, στις κάθετες επιφάνειες 

να είναι σταθερό χωρίς διαχωριστικές 

ουσίες (λίπη, έλαια). Οι εξωτερικές 

επιφάνειες να έχουν ρύσεις (2%). 

Παλαιές βαφές να απομακρύνονται. 

Οι ρωγμές σε δάπεδα μπορούν να 

αγνοηθούν εκτός αν έχουν δημιουργή-

σει ανισοσταθμία, ή αν τα εκατέρωθεν τους πεδία τείνουν 

να υποστούν καθίζηση ή να σηκωθούν "τοξωτά". Αυτά δεν 

επηρεάζουν την στεγανοποιητική απόδοση 

της ARDATEC MEMBRAN, θα έχουν όμως αρνητικές συ-

νέπειες στην επιπεδότητα και σταθερότητα της νέας επέν-

δυσης που θα ακολουθήσει. Πρέπει να βλέπουμε την επι-

φάνεια της ARDATEC MEMBRAN και σαν μια υπόβαση 

τοποθέτησης πλακιδίων. Οφείλει λοιπόν να της έχει εξα-

σφαλιστεί εκ των προτέρων έχει μια κάποια επιπεδότητα. Η 

εξομαλύνσεις πάντα προηγούνται και μπορούν να γίνονται 

απλά με την ίδια την κόλλα των πλακιδίων (έως 5 mm) ή με 

κονίες -αυτοεπιπεδούμενες ή μη- π.χ. της BOSTIK εσωτερι-

κά ή εξωτερικά, ή και με απλές τσιμεντοκονίες. Όταν κολλά-

με στοιχεία του συστήματος (τρίεδρες, ταινία γωνιών αλλά 

και τις μεμβράνες) μεταξύ τους δεν χρησιμοποιούμε κόλλες 

πλακιδίων διότι αυτές κολλούν μεν αλλά δεν στεγανοποι-

ούν. Χρησιμοποιούμε την ειδική μαστίχα της BOSTIK. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ: Η μεμβράνη κόβεται 

απλά με οποιοδήποτε κοπίδι ή με ψαλίδι. Τοποθετούμε την 

μεμβράνη πάνω στην φρέσκια κόλλα πλακιδίων φροντίζο-

ντας να μην υπερβούμε τον "ανοικτό χρόνο" της. Η κάθε 

μεμβράνη να καλύπτει την επόμενη κατά 5 cm (Υπάρχει 

βοηθητική διαγράμμιση πάνω σε κάθε μεμβράνη). Πιέζουμε 

με την λεία μεριά της σπάτουλας την μεμβράνη πάνω στην 

κόλλα πλακιδίων. Στις επικαλύψεις των μεμβρανών αλλά 

και σε κάθε σημείο επικάλυψης «μεμβράνη σε μεμβράνη» , 

«μεμβράνη σε ειδικό τεμάχιο» κολλάμε στεγανά με την 

μαστίχη. Πιέζουμε κάθε σημείο επικάλυψης ώστε να μην 

εξέχει. Για τέλεια επιφάνεια θα μπορούσαμε να είχαμε πιέ-

σει κατά μήκος των σημείων της επικάλυψης το υλικό που 

τοποθετήθηκε πρώτο (μεμβράνη, γωνία, ταινία) κάπως 

δυνατότερα πάνω στην κόλλα πλακιδίων. Έτσι ή επικάλυψη 

εκεί με το επόμενο υλικό θα είναι επίπεδη (πρόσωπο) και η 

τοποθέτηση πλακιδίων άψογη. Η στεγανοποίηση τελειώνει 

εδώ. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει διαρροή. Η συ-

γκόλληση πλακιδίων μπορεί τώρα να ξεκινήσει στους τοί-

χους άμεσα. Στα δάπεδα γίνεται την επόμενη μέρα ώστε να 

σκληρυνθεί πλήρως η κόλλα πλακιδίων. Η τοποθέτηση των 

πλακιδίων γίνεται με όποια από τις κόλλες επιλέξαμε. Η 

αρμολόγηση γίνεται με τον κατάλληλο στόκο της BOSTIK 

ανάλογα με την χρήση του χώρου. (ελαστικός στόκος, οξύ-

μαχος, εποξεικός, έγχρωμος κλπ.) Σε αρμούς διαστολής και 

γωνίες αντί για στόκο χρησιμοποιούμε σιλικόνες BOSTIK. 

 

Προδιαγραφές: Βάση : Μεμβράνη πολυαιθυλενίου με αμ-

φίπλευρη στρώση ειδικών γεωϋφασμάτων Θερμοκρασία 

εφαρμογής + 5° C έως + 30 ° C Πάχος : 0,6 mm 

 

Συσκευασία: Διαστάσεις: Ρολά των 30m X 100 cm = 30m2  

Χρόνος αποθήκευσης: Απεριόριστος  

ARDATEC MEMBRAN 

Μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης. Στεγανοποιητική μεμβράνη με ιδιότητα γεφύ-

ρωσης ρωγμών. Κολλιέται με κόλλα πλακιδίων πάνω σε προβληματικά υπόβαθρα και δέχεται 

απευθείας επάνω της νέα πλακίδια.  Αποτελείται από 3 ειδικές στρώσεις.  



Ιδιότητες:  Το θιξοτροπικό υλικό Bitflex δίνει επαλειφόμενο 

μια μαλακή ελαστική στεγανοποιητική μεμβράνη απολύτως 

ισοδύναμη του ασφαλτοπάνου ή της μεμβράνης PVC, η 

οποία προσφύεται σε κάθε δομικό υλικό όπως μπετόν, 

σοβά, τσιμεντοκονία, μέταλλο, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ. Η 

μεμβράνη του Bitflex γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντι-

κές ρωγμές του υποβάθρου, αντέχει στα οξέα του εδάφους, 

τις ρίζες των δένδρων και είναι υπερελαστικό. Παραλαμβά-

νει υδροστατικές πιέσεις. Η θερμοκρασιακή αντοχή είναι 

από -25oC έως + 100oC. Εφαρμογή μόνον σε θετικές πιέ-

σεις.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανοποίηση ταρατσών (συμβατική 

και ανεστραμμένη), θεμελίων, τοιχίων υπογείων, δεξαμε-

νών, ζαρντινιερών, αρμών από ταρατσόπλακες, τριχοειδών 

ρωγμών σε ταράτσες, λουτρών, υγρών χώρων. Επισκευή 

παλαιών ασφαλτικών ή ακρυλικών στεγανοποιήσεων και 

ασφαλτοπάνων. Χρησιμεύει επίσης σαν αστάρι της αυτο-

κόλλητης μεμβράνης SK 3000 S Dichtungsbahn και σαν 

στεγανοποιητική προστασία δεξαμενών από μπετόν που 

καταπονούνται και από φυσική χημική προσβολή (π.χ. 

ζωικά απόβλητα)  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Προτού εφαρμοσθεί το υλικό η επι-

φάνεια πρέπει να είναι στεγνή (μπορεί να είναι και ελαφρά 

υγρή, αλλά όχι με λιμνάζοντα νερά), καθαρή, χωρίς φωλιές 

η μεγάλες ρωγμές που χάσκουν. Πρέπει να μην έχει άλατα, 

τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πο-

λυστερίνη, φωλιές) διαχωριστικές στρώσεις όπως λίπη, 

έλαια, σκόνη ή αιχμηρές απολήξεις. Αφαιρούμε τυχόν τρυ-

πόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγί-

ζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο Rapid 3 ή Rapid 8. 

Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) 

και εξαλείφουμε κάθε ορθή γωνία με «λούκια» εφαρμόζο-

ντας με ένα γυάλινο μπουκάλι το έτοιμο υλικό λου-

κιών Sperrmörtel. Σε απορροφητικές και ορυκτές επιφά-

νειες προηγείται μια προεπάλειψη του Bitflex με βούρτσα 

αραιωμένο με νερό 1:6. Ακολουθούν δύο ή τρία (σε υψηλές 

πιέσεις νερού) σκέτα χέρια του υλικού, κατευθείαν από το 

δοχείο, με βούρτσα, ρολό η εκτόξευση. Η κάθε στρώση 

ξοδεύει 1000 gr ανά τετραγωνικό μέτρο και πρέπει να στε-

γνώνει πριν εφαρμοστεί η επόμενη (είναι στεγνή όταν ένα 

υγρό δάχτυλο δεν  χρωματίζεται όταν το σύρουμε επάνω 

της). Προστατεύουμε την τελική στρώση από βροχή για 

τουλάχιστον 3ώρες. Εφαρμόζουμε σε θερμοκρασίες +5°C 

έως + 35°C και ποτέ σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε μη 

απορροφητικές επιφάνειες δεν απαιτείται η προεπάλειψη. 

Αν πρόκειται να ακολουθήσει επικάλυψη με θερμομονωτι-

κές πλάκες να έχει στεγνώσει πλήρως. Αν οι επικαλυπτικές 

στρώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη κινητικότητα να δια-

χωρίζονται από το υλικό με κάποιο γεωύφασμα.  

 

Προδιαγραφές: Περιεκτικότητα σε στερεά : 58% Ειδικό 

βάρος: 1,0 GISCODE BBP 10Εκτενείς κρατικές πιστοποιή-

σεις κατόπιν απαιτήσεως. 

Συσκευασία: Δοχεία 25 kg 

Κατανάλωση: Υγρασία : 1,5 kg/m2 για προεπάλειψη και 2 

σκέτα χέρια για πάχος στεγνού φιλμ 1,0 mm           

Υδροστατικές πιέσεις: 2,5 kg/m2 για προεπάλειψη και 2 

σκέτα χέρια για πάχος στεγνού φιλμ 1,5mm  

Ιδιότητες:  Το υλικό K 100 schwarz δίνει επαλειφόμενο μια 

ελαστική στεγανοποιητική μεμβράνη απολύτως ισοδύναμη 

του ασφαλτοπάνου ή της μεμβράνης PVC, η οποία προ-

σφύεται σε κάθε δομικό υλικό όπως μπετόν, σοβά, τσιμε-

ντοκονία, μέταλλο, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ. Η μεμβράνη 

του Κ 100 schwarz γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντικές 

ρωγμές του υποβάθρου, αντέχει στα οξέα του εδάφους, τις 

ρίζες των δένδρων και έχει ελαστικότητα έως 900%. Παρα-

λαμβάνει υδροστατικές πιέσεις. Η θερμοκρασιακή αντοχή 

είναι από -25oC έως + 100oC. Εφαρμογή μόνον σε θετικές 

πιέσεις.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανοποίηση ταρατσών (συμβατική 

και ανεστραμμένη), θεμελίων, τοιχίων υπογείων, δεξαμε-

νών, ζαρντινιερών, αρμών από ταρατσόπλακες, τριχοειδών 

ρωγμών σε ταράτσες, λουτρών, υγρών χώρων. Επισκευή 

παλαιών ασφαλτικών ή ακρυλικών στεγανοποιήσεων και 

ασφαλτοπάνων. Χρησιμεύει επίσης σαν αστάρι της αυτο-

κόλλητης μεμβράνης SK 3000 S Dichtungsbahn και σαν 

στεγανοποιητική προστασία δεξαμενών από μπετόν που 

καταπονούνται και από φυσική χημική προσβολή (π.χ. 

ζωικά απόβλητα)  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Προτού εφαρμοσθεί το υλικό η επι-

φάνεια πρέπει να είναι στεγνή (μπορεί να είναι και ελαφρά 

υγρή, αλλά όχι με λιμνάζοντα νερά), καθαρή, χωρίς φωλιές 

η μεγάλες ρωγμές που χάσκουν. Πρέπει να μην έχει άλατα, 

τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πο-

λυστερίνη, φωλιές) διαχωριστικές στρώσεις όπως λίπη, 

έλαια, σκόνη ή αιχμηρές απολήξεις. Αφαιρούμε τυχόν τρυ-

πόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγί-

ζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο Rapid 3 ή Rapid 8. 

Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) 

και εξαλείφουμε κάθε ορθή γωνία με «λούκια» εφαρμόζο-

ντας με ένα γυάλινο μπουκάλι το έτοιμο υλικό λου-

κιών Sperrmörtel. Σε απορροφητικές και ορυκτές επιφά-

νειες προηγείται μια προεπάλειψη του K 100 schwarz με 

βούρτσα αραιωμένο με νερό 1:1. Ακολουθούν δύο ή τρία 

(σε υψηλές πιέσεις νερού) σκέτα χέρια του υλικού, κατευθεί-

αν από το δοχείο, με βούρτσα, ρολό η εκτόξευση. Η κάθε 

στρώση να ξοδεύει 500gr ανά τετραγωνικό μέτρο και να 

στεγνώνει πριν εφαρμοστεί η επόμενη (είναι στεγνή όταν 

ένα υγρό δάχτυλο δεν  χρωματίζεται όταν το σύρουμε επά-

νω της). Προστατεύουμε την τελική στρώση από βροχή για 

τουλάχιστον 3ώρες. Εφαρμόζουμε σε θερμοκρασίες +5°C 

έως + 35°C και ποτέ σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε μη 

απορροφητικές επιφάνειες δεν απαιτείται η προεπάλειψη. 

Αν πρόκειται να ακολουθήσει επικάλυψη με θερμομονωτι-

κές πλάκες να έχει στεγνώσει πλήρως. Αν οι επικαλυπτικές 

στρώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη κινητικότητα να δια-

χωρίζονται από το υλικό με κάποιο γεωύφασμα. Αν αναμέ-

νουμε ακραίες καταπονήσεις ρηγμάτωσης μπορούμε να 

οπλίσουμε με πλέγμα την δεύτερη στρώση του υλικού ή να 

χρησιμοποιήσουμε εκεί το υπερελαστικό επαλειφόμενο 

καουτσούκ Bitflex με τη μοναδική ιδιότητα να γεφυρώνει 

ρωγμές έως και 5mm !  

 

Προδιαγραφές: GISCODE BBP 10 

Περιεκτικότητα σε στερεά : 60% Ιξώδες: 7000 mPa/S 

Εκτενείς κρατικές πιστοποιήσεις κατόπιν απαιτήσεως. 

Συσκευασία: Δοχεία 10 kg 25 kg 

Κατανάλωση: Υγρασία : 1 kg/m2 συνολικά για προεπάλει-

ψη και 2 σκέτα χέρια. Υδροστατικές πιέσεις:  1,5 kg/

m2 συνολικά για προεπάλειψη και 3 σκέτα χέρια. 

BITFLEX Επαλειφόμενο καουτσούκ βάσεως νερού για ελαστικές στεγανοποιήσεις ταρατσών θεμελίων και υπογείων. 

K 100 Επαλειφόμενο καουτσούκ βάσεως νερού για ελαστικές στεγανοποιήσεις ταρατσών θεμελίων και υπογείων. 

http://www.renovat.gr/products/autokollites_membranes/sk_3000_s_dichtungsbahn
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/sperrmoertel
http://www.renovat.gr/products/autokollites_membranes/sk_3000_s_dichtungsbahn
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/rapid_3_rapid_8
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/sperrmoertel
http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/bitflex


Ιδιότητες:  Το υλικό TURBOTEC 2K ενώνει τα πλεονεκτή-

ματα από 2 κατηγορίες υλικών των ελαστικών τσιμεντοει-

δών και των ασφαλτικών παχείας στρώσης χωρίς όμως να 

περιέχει άσφαλτο ούτε διαλύτες. Το υλικό είναι ένα πάσης 

χρήσεως ελαστικό στεγανοποιητικό για κατασκευές και 

επισκευές στοιχείων μπετόν, θεμελίων, υπογείων, δεξαμε-

νών, σε θετικές πιέσεις. 

 

Πεδίο Εφαρμογής: -  Στεγανοποίηση υγρασιών εδάφους 

και όχι λιμνάζοντος νερού σε τοίχους και οριζόντιες πλάκες 

δαπέδου βάσει DIN 18195-4 

- Οριζόντια στεγανοποίηση μέσα και κάτω από το νερό 

βάσει DIN 18194-4 

- Στεγανοποίηση ζώνης ανερχόμενης υγρασίας και ζώνης 

αναπήδησης βροχής βάσει   

  DIN 18195-4  

- Στεγανοποίηση κατά ανερχόμενου και εξασκούντος πίεση 

ρέοντος νερού βάσει DIN  

  18195-6 παράγραφος 9 

- Στεγανοποίηση κατά θετικών πιέσεων εμπεριεχομένου 

νερού (δεξαμενές) βάσει DIN  

  18195-7 

- Στεγανοποίηση τοίχων από κεραμικά υλικά, Klinker, τού-

βλα, κλπ. 

- Στεγανοποίηση της γωνίας τοιχίων, δαπέδων 

- Στεγανοποίηση σοβάδων, χαμηλής ζώνης κτιρίων, σημεί-

ων θερμοπρόσοψης 

- Φραγή ανερχόμενης υγρασίας στην βάση του τοίχου. 

- Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου εξωτερικά καθώς και 

των στοιχείων που τα    

  διαπερνούν (σωληνώσεις κλπ.)  

- Τοπικές επισκευές στεγανοποιήσεων σε βεράντες και 

ταράτσες, μη εκτεθειμένο 

- Στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια 

- Φραγή ενανθράκωσης σε επιφάνειες μπετόν 

- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών σε τοιχία υπογείου  

-Επισκευή παλαιών ασφαλτικών στεγανοποιήσεων 

-Γέφυρα πρόσφυσης για ορυκτά επιχρίσματα 

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υλικό εφαρμόζεται σε κάθε ορυ-

κτή, κεραμική και λίθινη επιφάνεια καθώς και πάνω σε πα-

λαιά χρώματα, παλαιά σταθερά πλακίδια και ασφαλτικά 

υλικά. Προτού εφαρμοσθεί το υλικό η επιφάνεια πρέπει να 

είναι καθαρή, χωρίς φωλιές η μεγάλες ρωγμές που χά-

σκουν. Σε αντίθετη περίπτωση σφραγίζουμε με Sperrmör-

tel ή με Quellmörtel extra. Τα απορροφητικά υπόβαθρα να 

υγραίνονται ελαφρώς. Ορθές γωνίες και ακμές να αμβλύνο-

νται και να δημιουργούνται λούκια με Sperrmörtel ή με 

Quellmörtel extra. Ανάμιξη: Αδειάζουμε το υγρό συστατικό 

στο δοχείο και το αναδεύουμε σύντομα μόνο του. Ακολού-

θως προσθέτουμε την σκόνη και αναμιγνύουμε σε αργές 

στροφές για τουλάχιστον 2 λεπτά μέχρι να προκύψει ομογε-

νής μάζα. Η διάστρωση του υλικού γίνεται με απλή σπάτου-

λα, ή σπάτουλα λείανσης, βούρτσα, ή εκτόξευση. Σε πολύ 

λείο μπετόν ή τοιχοποιία από στοιχεία ελαφρομπετόν να 

προηγείται σαν υπόστρωμα πρόσφυσης ένα γρατζουνιστό 

σπατουλάρισμα με το ίδιο το υλικό. Η εφαρμογή γίνεται σε 2 

στρώσεις με πλήρη κάλυψη η κάθε μία. Το κατάλληλο για 

κάθε υγρασιακή καταπόνηση πάχος υλικού, να τηρείται σε 

κάθε σημείο. Μεταξύ των στρώσεων να υπάρχει ένα διά-

στημα για το στέγνωμα περίπου 2 ωρών, ανάλογα με την 

υγρασιακή κατάσταση του χώρου. Το υλικό είναι ελαστικό 

αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να οπλισθεί με πλέγ-

μα αν υπάρχουν ακραίες συνθήκες κινητικότητας στο υπό-

βαθρο. Προσέχουμε να μην υπερβούμε κατά λάθος σε 

κανένα σημείο πάχος στρώσης άνω των 8mm, διότι τέτοιο 

πάχος δεν απαιτείται για καμία εφαρμογή αλλά και δεν επι-

τρέπει την σωστή πήξη. Μετά 16 ώρες το υλικό μπορεί να 

καταπονηθεί πλήρως και να δεχθεί επάνω του επόμενα 

υλικά ή επενδύσεις αυγουλιέρες π.χ. Τα εργαλεία καθαρίζο-

νται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. Αν το υλικό πήξει 

καθαρίζονται μηχανικά η με Kalklöser. 

 

Προδιαγραφές: Ειδικό κονίαμα αντίδρασης με υγρό συστα-

τικό υψηλής περιεκτικότητας σε πολυμερή. Χρώμα: μπλε, 

μετά την πήξη Ειδικό βάρος: 1,5 kg/l (μίγμα Α + Β). Χρόνος 

ζωής μίγματος: 45 λεπτά στους 20 °C. Θερμοκρασία εφαρ-

μογής: +5 °C  έως +30 °C, Ανθεκτικό σε βροχή: μετά 2 

ώρες. Ανθεκτικό σε υδροστατικές πιέσεις και επιχωμάτωση: 

μετά 16 ώρες. Επιμήκυνση ρηγμάτωσης: 80%. Συντελεστής 

διαπίδυσης υδρατμών: ≥ 7857. Στεγανό σε: 3 bar επί 28 

ημέρες. Αντοχή σε θλίψη > 1ΜΝ/mm2 Εφελκυσμός πρόσφυ-

σης: 2,2 Ν/mm2 .Ισοδύναμη στρώση αέρα sd : ≥ 157 m 

Γεφύρωση ρωγμών: ≥ 2,0mm. Εκτενείς κρατικές πιστοποιή-

σεις κατόπιν αιτήσεως 

 

Κατανάλωση και πάχη στρώσεων ανά καταπόνηση 

Υγρασία, ζώνη αναπήδησης βροχής: οριζόντια στρώση σε 

τοιχοποιία, νερά χωρίς πίεση, στεγανά μπαλκόνια και ταρά-

τσες κάτω από πλακάκια :2,5 kg/m2  για πάχος στεγνού 

φιλμ 2,0 mm  

Νερά με υδροστατική πίεση, ρέοντα νερά, εσωτερική στεγα-

νοποίηση δεξαμενών,  στεγανοποιήσεις σε βάθος > 3m:  

3,0 kg/m2  για πάχος στεγνού φιλμ 3,0 mm 

 

Συσκευασία: Δοχεία 25 kg δύο συστατικών (15 kg κονία + 

10 kg γαλάκτωμα) 

 

Κατανάλωση: Υγρασία : 2,5 kg/m2  για πάχος στεγνού 

φιλμ 2,0 mm Υδροστατικές πιέσεις: 3,8 kg/m2  για πάχος 

στεγνού φιλμ 3,0 mm 

 

Αποθήκευση: Τουλάχιστον 9 μήνες σε ξηρό και δροσερό 

χώρο (+ 5 °C έως + 25 °C) χωρίς κίνδυνο παγετού 

 TURBOTEC 2K 
Στεγανοποιητικό 2 συστατικών, βάσει DIN 18195, χωρίς διαλύτες και άσφαλτο για ελαστικές στε-

γανοποιήσεις στοιχείων μπετόν, τοιχίων υπογείων, δεξαμενών, θεμελίων και υπογείων.  

http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/sperrmoertel
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/sperrmoertel
http://www.renovat.gr/products/episkeuastika_ulika/sperrmoertel


Ιδιότητες: Η αυτοκόλλητη μεμβράνη SK 3000 

Dichtungsbahn αποτελείται από μία διπλή, μη ρηγματού-

μενη, συνθετική μεμβράνη (ΡΑ) -άνω ράχη-, και από μία 

στρώση ασφαλτικού latex - κάτω ράχη-, η οποία πολυμερί-

ζεται μόλις αφαιρεθεί το χαρτί που την καλύπτει δημιουργώ-

ντας μια δεύτερη ελαστική στεγανοποίηση με ικανότητα 

αυτοεπούλωσης δίνοντας παράλληλα και την πρόσφυση σε 

κάθε υπόβαθρο. Έτσι στη μεμβράνη SK 3000 

Dichtungsbahn ενσωματώνονται τα πλεονεκτήματα τόσο 

των μεμβρανών (ανθεκτική χημική σύσταση, σε διπλή μάλι-

στα επίστρωση) όσο και του ασφαλτοπάνου ( συγκόλληση 

στο υπόβαθρο άρα εντοπισμός τυχόν αστοχίας, όχι γενική 

αποτυχία αν αστοχήσει έστω και ένα σημείο ραφής). Αντιθέ-

τως όμως η αυτοκόλλητη στεγανοποιητική μεμβρά-

νη SK 3000 Dichtungsbahn δεν παρουσιάζει τα μειονεκτή-

ματα των μεμβρανών και των ασφαλτοπάνων (κίνδυνος 

αστοχίας κατά την εφαρμογή τους, χρήση ειδικών εργαλεί-

ων, εργασίες θερμής συγκόλλησης στις ραφές ή χρήση 

κόλλας απόλυτη εξειδίκευση κλπ.). Η μεμβρά-

νη SK 3000 Dichtungsbahn υποστηρίζεται από την αυτο-

κόλλητη ταινία αλουμινίου Batuband με την ιδιότητα να 

«κλειδώνει» την μεμβράνη προστατεύοντας εκτεθειμένες 

ζώνες της από τίς καιρικές συνθήκες. Η μεμβρά-

νη SK 3000 Dichtungsbahn μπορεί να εφαρμοστεί από μη 

εξειδικευμένα συνεργεία με μεγάλη απόδοση, χωρίς κίνδυνο 

αστοχιών αφού οι ραφές και η συγκόλληση αντικαθίστανται 

από την αυτοκόλλητη αλληλοεπικάλυψη. Αν κάπου αυτή 

δεν γίνει σωστά το υπερκείμενο βάρος ή και το απλό περ-

πάτημα πάνω της συμπιέζουν το σημείο αστοχίας που 

κολλά έτσι από μόνο του. Αρκεί εδώ να αναφερθεί ότι αν 

διαμορφώσουμε ένα κομμάτι της μεμβράνης σε ποτήρι, 

τρυπήσουμε με καρφί τον πυθμένα του και γεμίσουμε το 

ποτήρι αυτό με νερό δεν υπάρχει διαρροή ! Το Latex αγκα-

λιάζει το καρφί και αυτοεπουλώνει το τραύμα. Αλλά ακόμη 

κι αν αφαιρέσουμε το καρφί η τρύπα κλείνει μόνη της ξανά 

από το Latex της κάτω στρώσης. Η μεμβράνη αντέχει σε 

υδροστατικές πιέσεις νερού  βάσει DIN 18195, DIN EN 

13969, DIN V 20000-202 και αποτελεί φραγή ραδονίου.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Η αυτοκόλλητη μεμβράνη 

SK 3000 Dichtungsbahn εφαρμόζεται σε θετικές στεγανο-

ποιήσεις: υπογείων τοιχίων από την εξωτερική πλευρά, 

θεμελίων, πυλώνων γεφυρών,  ταρατσών (συμβατική και 

ανεστραμμένη μόνωση), βεραντών ταρατσών (συμβατική 

και ανεστραμμένη μόνωση), βεραντών, τοίχων αντιστήρι-

ξης, υπογείων έργων κλπ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί και ως φράγμα υδρατμών σε συνδυασμό με οποιαδήπο-

τε θερμομόνωση κατά DΙΝ 4108, και σαν φραγή ραδονίου, 

και ανερχόμενης υγρασίας σε τοιχοποιία.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι σταθε-

ρό, φέρον, στεγνό και ελεύθερο από λίπη, έλαια και σκόνη. 

Επιδιώκουμε επιπεδότητα ώστε να μην προκύψουν φυσαλί-

δες και στρογγυλεύουμε (με «λούκια») τις ορθές γωνίες. 

Ένα ιδανικό υλικό για διαμόρφωση λουκιών είναι 

το Sperrmörtel. Το εφαρμόζουμε 24 ώρες πριν την διά-

στρωση της μεμβράνης. Προεπαλείφουμε κάθε πορώδη, 

ορυκτή επιφάνεια με ασφαλτικό αστάρι, όπως το Κ 100 

αραιωμένο με νερό 1:1, κάθε μη πορώδη (μέταλλα π.χ.) με 

ατόφιο Κ 100. Κάθε γωνία, ακμή, αρμός κλπ. καλύπτο-

νται με γραμμικά ρετάλια της μεμβράνης πριν την διάστρω-

σή της. 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Για την ευθυγράμμιση της 

μεμβράνης αποκολλούμε το χαρτί που καλύπτει την κολλη-

τική ράχη της κατά 10 cm και κολλάμε την μεμβράνη προ-

σεκτικά. Λαμβάνουμε υπόψιν ότι η κάθε μεμβράνη θα επι-

καλύπτεται από την επόμενη κατά 10 cm. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η 

μεμβράνη τοποθετείται έτσι, ώστε η προστατευτική λωρίδα 

στην εμπρός πλευρά της να βρίσκεται στην πλευρά που θα 

επικαλυφθεί από την επόμενη μεμβράνη. Πιέζουμε την 

μεμβράνη από το κέντρο προς τις άκρες ώστε να σπρώξου-

με τυχόν φυσαλίδες και ακολούθως την συμπιέζουμε καλά 

σε όλη την επιφάνεια με ένα λαστιχένιο ρολό. Οι αλληλοεπι-

καλύψεις να μην έχουν ζάρες. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Ξετυλίγουμε το ρολό πάνω 

στη οριζόντια επιφάνεια χωρίς να αποκολλήσουμε καθόλου 

το προστατευτικό χαρτί και το ευθυγραμμίζουμε. Η μεμβρά-

νη να τοποθετείται έτσι, ώστε η προστατευτική λωρίδα στην 

εμπρός πλευρά της να βρίσκεται στην πλευρά που θα επι-

καλυφθεί από την επόμενη μεμβράνη. Τυλίγουμε τώρα 

προς τα πίσω την μισή μεμβράνη. Κόβουμε εγκάρσια το 

προστατευτικό χαρτί και εκτυλίγουμε κολλώντας από το 

κέντρο προς την άκρη την ευθυγραμμισμένη μεμβράνη. 

Πιέζουμε την μεμβράνη από το κέντρο προς τις άκρες ώστε 

να σπρώξουμε τυχόν φυσαλίδες και ακολούθως την συ-

μπιέζουμε καλά σε όλη την επιφάνεια με ένα λαστιχένιο 

ρολό. Οι αλληλοεπικαλύψεις να είναι 5 cm και να μην έχουν 

ζάρες. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο με την  επόμενη μεμ-

βράνη. 

ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ: Κλειδώνουμε τα τελειώματα 

με γραμμικά ρετάλια μεμβράνης ή με μεταλλικά προφίλ για 

μεμβράνες ή ασφαλτόπανα. Σε στεγανοποιήσεις με μεγάλες 

υδροστατικές πιέσεις διαμορφώνουμε με την μεμβράνη 

κλειστές λεκάνες. 

 

Προδιαγραφές: 13, CPR-DE1/9042, EN 13969:2004 + 

A1:2006, EN 14967:2006 BOSTIK GmbH, An der Bun-

desstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Συμπεριφορά σε 

φωτιά: Euroklasse E, Θερμοκρασία εφαρμογής : -5oC  έως 

+ 30oC, Θερμοκρασιακή αντοχή (DIN 52 123-8 ) : -20o C 

έως + 70o C, Αντίσταση θραύσης ( DIN 52 123): 240 ± 

40Ν/50 mm κατά μήκος. Επιμήκυνση θραύσης ( DIN 52 

123): 320% ± 80% κατά μήκος  / 370 ± 100% εγκαρσίως, 

Επικάλυψη ρωγμής (DIN EN 28 056-11) > 5mm στους 4 oC, 

Σημειακή φόρτιση με μέθοδο Α ≤ 200 mm: Στεγανό 

Αντίσταση σε ήδη τεχνητά διαμορφωμένη ρωγμή ( DIN 53 

363) : 140 Ν ± 40Ν, Τεστ ψυχράς κάμψης (DIN 52 123-8) : 

Καμία ρωγμή έως τους -30oC, Διατήρηση της στεγανότητας 

μετά από τεχνητή γήρανση :πληροί Διατήρηση της στεγανό-

τητας μετά από χημική προσβολή : πληροί 

 

Συσκευασία: Ρολά 20 Χ 1 m (1,5mm πάχους) Πλάτος 

950mm + 50 mm λωρίδα επικάλυψης.  

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN 

Αυτοκόλλητη εύκαμπτη μεμβράνη νέας τεχνολογίας. Στεγανοποιεί. Φραγή ανερχόμε-

νης υγρασίας σε τοιχοποιία. Φραγή ραδονίου από το υπέδαφος. Αντέχει σε υψηλές 

υδροστατικές πιέσεις. Δεν ρηγματώνεται. Κολλά εν ψυχρώ ακόμη και σε υγρά υπό-

βαθρα. Αυτοεπουλώνεται. Συγχωρεί λάθη εφαρμογής. 



Ιδιότητες:  Η ταινία Batuband έχει πάχος 1,5 mm και χρη-

σιμεύει σαν εκτεθειμένη γεφύρωση των αρμών και των 

επαφών, εκτεθειμένων σε βροχή στοιχείων  Γεφυρώνει 

αρμούς επαφής ή τελειώματα της μεμβράνης SK 3000 

Dichtbahn. Λειτουργεί επισκευαστικά και σαν φράγμα υ-

δρατμών. Αντικαθιστά το μολύβι στις στέγες. Επισκευάζει 

κάθε αστοχία στοιχείων στον χώρο της στέγης.  

Πεδίο Εφαρμογής: Εκτεθειμένο τελείωμα και κλείδωμα της 

αυτοκόλλητης μεμβράνης SK 3000 Dichtbahn, σε στηθαία 

ταράτσας, σε επαφή με λαμαρίνες, σωλήνες, υαλοστάσια. 

Στεγανοποίηση παραθύρων σοφίτας. Στεγανοποίηση διέ-

λευσης καμινάδας και σωλήνων. Στεγανοποίηση κατάληξης 

ή επαφής κεραμοσκεπής σε τοίχο αντί για μολύβι. Χρήση 

εσωτερική & εξωτερική. Στεγανό «μπαντάρισμα» πάσης 

χρήσεως. Κατάλληλο για επισκευές σε στοιχεία στέγης, 

καμινάδες, φεγγίτες, κουπόλες, αίθρια κλπ.  

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι σταθε-

ρό, καθαρό και στεγνό. To Batuband προσφύεται χωρίς 

Primer σε κάθε μη απορροφητικό, λείο υπόβαθρο, όπως 

στην μεμβράνη SK 3000 Dichtbahn, σε αλουμίνιο, λαμαρί-

να, τσίγκους, πολυεστέρα, ακρυλικό γυαλί (Plexiglas®), 

μολύβι, αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο, πολυκαρβονικά 

(Macrolon®), γυαλί ή μεμβράνες ασφαλτικής βάσης. Σε 

απορροφητικές επιφάνειες όπως μπετόν, σοβάς , τούβλο, 

κεραμίδια, ελαφρομπετόν προηγείται μια προεπάλειψη 

με Batuband primer ή καλής ποιότητας νερόπισσα ή με 

αραιωμένο ασφαλτικό καουτσούκ όπως 

το Bitflex. Αφήνουμε πάντα την προεπάλειψη 1 ώρα να 

στεγνώσει. Το υλικό τοποθετείται αφαιρώντας το χαρτί από 

την ράχη του και πιέζοντας το δυνατά, στο υπόβαθρο ή 

στην προεπάλειψη. Δεν θα δημιουργήσει ρυτιδώσεις αν το 

κολλάμε αφαιρώντας συγχρόνως το χαρτί του. Καλύτερη 

συμπίεση επιτυγχάνεται με ένα κυλινδράκι ή με ένα πανί. Η 

δύναμη συγκόλλησης είναι τεράστια ώστε να μην επιτρέπει 

διορθώσεις. Αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 5 cm. Εφαρμο-

γή κάτω από το νερό μόνο σε υπόβαθρα χωρίς πόρους. Για 

γεφύρωση αρμών διαστολής προηγείται ένα γέμισμα τους 

με κορδόνι αρμού  το οποίο οφείλει να εξέχει και να δη-

μιουργεί «καμπούρα». Το Batuband περνάει τότε τοξωτά 

πάνω από το κορδόνι ώστε να παραλαμβάνει κινήσεις.  

Προδιαγραφές: Πάχος 1,5 mm Θερμοκρασιακή αντοχή :-

30o C έως +80o C. Αντοχή σε UV : δεδομένη 

Συσκευασία: Pολά επιφανείας 0,3 m2 στους εξής συνδυα-

σμούς μήκους (m) X πλάτους (cm) Γκρι ή αλουμινένια ρά-

χη : (6Χ5cm), (4X7,5 cm), (3X10 cm), (2X15 cm), (1x30 cm)  

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες αποθή-

κευση σε ξαπλωτή θέση και σε θερμοκρασία δωματίου.  

BATUBAND 

Αυτοκόλλητη μονωτική ταινία, με εξωτερική ράχη αλουμινίου. Αντέχει στο UV φως και την μολυ-

σμένη ατμόσφαιρα. Κλειδώνει, περιμετρικά τις στεγανοποιητικές μεμβράνες παραμένοντας εκτε-

θειμένο. Φράγμα υδρατμών. Αντικαθιστά στις στέγες το μολύβι.  

Ιδιότητες:  Η ταινία Dichtband 100 spezial γεφυρώνει 

γωνίες και αρμούς επαφής ή τελειώματα της μεμβράνης SK 

3000 Dichtbahn, και συνδυάζεται με τα επαλειφόμενα στε-

γανοποιητικά Ardatec Flexdicht, Ardatec Xtrem, Ardatec 

1K Flex και Ardatec 2K Flex. Επάνω της μπορούν να 

εφαρμοσθούν οι κόλλες της Bostik.  

Πεδίο Εφαρμογής: Τελείωμα και κλείδωμα της αυτοκόλλη-

της μεμβράνης SK 3000 Dichtbahn, σε στηθαία ταράτσας, 

σε επαφή με λαμαρίνες, σωλήνες, υαλοστάσια. Στεγανοποί-

ηση ακμών και αρμών επαφής σε μόνιμα υγρούς χώρους, 

μπάνια ντουζιέρες κλπ. Χρήση εσωτερική & εξωτερική. 

Στεγανό «μπαντάρισμα» πάσης χρήσεως.  

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι σταθε-

ρό, καθαρό και στεγνό. To υλικό προσφύεται χωρίς Primer 

σε κάθε μη απορροφητικό, λείο υπόβαθρο, όπως στην 

μεμβράνη SK 3000 Dichtbahn, σε αλουμίνιο, λαμαρίνα, 

τσίγκους, πολυεστέρα, ακρυλικό γυαλί (Plexiglas®), μολύβι, 

αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο, πολυκαρβονικά Macrolon®, 

γυαλί ή μεμβράνες ασφαλτικής βάσης. Σε απορροφητικές 

επιφάνειες όπως μπετόν, σοβάς , τούβλο, κεραμίδια, ελα-

φρομπετόν προηγείται μια προεπάλειψη με καλής ποιότη-

τας νερόπισσα ή με αραιωμένο ασφαλτικό καουτσούκ όπως 

το Bitflex. Αφήνουμε πάντα την προεπάλειψη 1 ώρα να 

στεγνώσει. Το υλικό τοποθετείται αφαιρώντας το χαρτί από 

την ράχη του και πιέζοντας το δυνατά, στο υπόβαθρο ή 

στην προεπάλειψη. Δεν θα δημιουργήσει ρυτιδώσεις αν το 

κολλάμε αφαιρώντας συγχρόνως το χαρτί του. Καλύτερη 

συμπίεση επιτυγχάνεται με ένα κυλινδράκι ή με ένα πανί. Η 

δύναμη συγκόλλησης είναι τεράστια ώστε να μην επιτρέπει 

διορθώσεις. Αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 5 cm. Εφαρμο-

γή κάτω από το νερό μόνο σε υπόβαθρα χωρίς πόρους.  

Συσκευασία: Pολά 100mm x 25m 

DICHTBAND 120 SPEZIAL 

Αυτοκόλλητη μόνιμα ελαστική στεγανοποιητική ταινία, βουτυλικής βάσης με ράχη από 

ειδικό ύφασμα κατάλληλη να δέχεται επάνω της επαλειφόμενα στεγανοποιητικά υλικά και 

κόλλες. Πιστοποιημένο κρατικά για καταπόνηση A+B+C  

Ιδιότητες:  Ελαστική, ινοπλισμένη, πολυμερική, στεγανο-

ποιητική ασφαλτική πάστα, ψυχρής επεξεργασίας, ανθεκτι-

κή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και υπεριώδη ακτινοβο-

λία. Σταθερή και σε κάθετες επιφάνειες.  

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανή σφράγιση ρωγμών, αρμών, 

αστοχιών σε στέγες, υδρορροές, κεραμίδια, μεταλλικά στοι-

χεία. Επισκευή αρμών και αστοχιών ασφαλτοπάνων, εξαε-

ρισμών, καμινάδων, απολήξεων κεκλιμένης στέγης. Κατάλ-

ληλο για οριζόντιες, κεκλιμένες και κάθετες επιφάνειες. Δεν 

χρησιμοποιείται για διάστρωση μεγάλων επιφανειών, ή σε 

επιφάνειες χωρίς ρύσεις όπου λιμνάζουν νερά.  

Τρόπος Εφαρμογής: Το υλικό εφαρμόζεται σε σταθερές 

καθαρές, ξηρές ή ελάχιστα υγρές επιφάνειες σε πάχος 4mm 

τουλάχιστον. Εφαρμογή πάνω σε ασφαλτικά, μπετόν, σοβά, 

τούβλο, μέταλλα, χρώματα. Στα μέταλλα απομακρύνουμε 

την σκουριά και στα ορυκτά και στα απορροφητικά υπόβα-

θρα προεπαλείφουμε με το ίδιο το υλικό αραιωμένο 1: 1 με 

νερό. Το Iso-Spachtelmasse είναι έτοιμο προς χρήση με 

σπάτουλα σε στρώσεις έως 4 mm. Σε μεγάλα πάχη το ε-

φαρμόζουμε σε πολλές στρώσεις, περιμένοντας πάντα να 

πήζει η προηγούμενη. Δεν το εφαρμόζουμε κάτω από 

έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  

Προδιαγραφές: Ειδ. βάρος 1,5 kg/lit.  Χρώμα μαύρο. Θερ-

μοκρασία εφαρμογής +5 oC έως + 30oC  

Συσκευασία: 1 kg, 4 kg, 7 kg  

Κατανάλωση: 1,4 kg/m2, για κάθε mm πάχους  

ISO SPACHTELMASSE LF 
Μόνιμα ελαστική, ινοπλισμένη στεγανοποιητική ασφαλτική μάζα χωρίς διαλύτες, για κα-

τασκευές & επισκευές σε σημεία επαφής και αρμούς. 



Ιδιότητες:  Η πρόσμιξη της βελτιωτικής ρητί-

νης Haftemulsion-Konzentrat στα κονιάματα προσδίδει 

εξαιρετικές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης, υψηλές αντοχές 

εφελκυσμού κάμψης, αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης, 

ελαστικότητα, φραγή αλάτων, εμποδίζει την απώλεια 

ύδατος σε εφαρμογές υπό υψηλή θερμοκρασία και αυξάνει 

την αντοχή σε απότριψη των επιφανειών.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Με την πρόσμιξη του Haftemulsion-

Konzentrat επιτυγχάνονται χωρίς κίνδυνο αστοχίας 

("κούφωμα", ρηγμάτωση, αποκόλληση) οι ακόλουθες οικο-

δομικές εργασίες: Γέφυρες πρόσφυσης μεταξύ υποβάθρου 

και κονιαμάτων («πεταχτό» στις κάθετες επιφάνειες και 

«ιλύς πρόσφυσης» δηλ. βουρτσιστό στις οριζόντιες), λεπτές 

τσιμεντοκονίες δαπέδου ή εξομάλυνσης που «σβήνουν» σε 

μηδενικό πάχος, επισκευαστικές εργασίες σε μπετόν, σοβά-

δες, τσιμεντοκονίες, εξομάλυνση ανεπίχριστου μπετόν, 

επισκευή φωλεών, ρωγμών, κλπ. λεπτά κονιάματα και επι-

χρίσματα, βελτίωση κονιάματος συγκόλλησης πλακιδίων ή 

πλακών κλπ. αρμολόγηση τοιχοποιίας χωρίς πλευρικές 

ρωγμές συρρίκνωσης. Σε συνδυασμό με το επαλειφόμενο 

τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό Κ11δημιουργεί φραγή 

αλάτων και παραγώγων του ασβεστίου. Πέραν όλων αυτών 

το υλικό μπορεί να προσμιχθεί σε υδροχρώματα και ασβε-

στοχρώματα και να τα «μετατρέψει» σε ακρυλικά που αντέ-

χουν στις εξωτερικές συνθήκες και την απότριψη, μπορεί να 

κάνει τους στόκους αρμολόγησης πλακιδίων στεγανούς και 

μη ρηγματούμενους, όπως άλλωστε και τους εξωτερικούς 

σοβάδες. Χρησιμοποιείται σαν εμποτιστικό απορροφητικών 

και εύθριπτων κονιαμάτων, σοβάδων και τσιμεντοκονιών 

δαπέδων καθώς και για ενσωμάτωση («δέσιμο») χαλικό-

στρωσης πάνω σε επίπεδες στέγες.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά 

υλικά το Haftemulsion-Konzentrat διατίθεται σαν συμπύ-

κνωμα και δεν περιέχει περιττές γεμιστικές ουσίες. Έτσι 

μπορεί να αραιωθεί σε διπλάσιο έως τριπλάσιο νερό από 

ότι τα αντίστοιχα υλικά του εμπορίου για την ίδια εφαρμογή. 

Με άλλα λόγια δεν χρειάζεται να προμηθευτούμε από 

το Haftemulsion-Konzentrat παρά μόνο την μισή ή το 1/3 

της ποσότητας που θα αγοράζαμε σε αντίστοιχα υλικά. Έτσι 

το Haftemulsion-Konzentrat χωρίς να είναι το φθηνότερο -

σε τιμή λίτρου - είναι το οικονομικότερο υλικό της αγοράς 

ανά τετραγωνικό μέτρο. Για να επιτευχθεί καλή πρόσφυση 

του νέου κονιάματος, πάνω στο παλαιό υπόβαθρο προηγεί-

ται, αφού διαβρέξουμε, μια ιλύς πρόσφυσης (σε οριζόντιες 

επιφάνειες) ή ένα πεταχτό (σε κάθετες) Πεταχτό: Tα ξηρά 

συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 

όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού). 

Προσθέτουμε 3-6lit Haftemulsion-Konzentrat ανά 50kg 

τσιμέντου, ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφά-

νεια. Το πεταχτό σε δεξαμενές ή πισίνες να καλύπτει πλή-

ρως την επιφάνεια (σέρτικο). Στις άλλες περιπτώσεις μπο-

ρεί να εφαρμόζεται αραιότερα ώστε να φεγγίζει το υπόβα-

θρο. Το πεταχτό πρέπει να είναι άγριο και να ξηρανθεί πλή-

ρως πριν ακολουθήσει η τσιμεντοκονία. Ανάλογα με την 

θερμοκρασία ίσως απαιτηθούν 1-4 ημέρες. 

«Βουρτσιστό» (ιλύς πρόσφυσης): Για να συγκολληθεί μια 

τσιμεντοκονία στα δάπεδα χωρίς να κουφώσει αντί για το 

γνωστό πεταχτό των κάθετων επιφανειών γίνεται μια ιλύς 

πρόσφυσης. Στην ουσία πρόκειται και πάλι για το ίδιο το 

πεταχτό στις ίδιες αναλογίες αλλά εδώ σε πιο υδαρή μορφή 

ώστε να επαλείφεται. H αναλογία είναι η εξής: Τα ξηρά 

συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 

όγκους άμμου (κατά προτίμηση άμμο μπετού). Προσθέτου-

με 3-6lit Haftemulsion-Konzentrat ανά 50kg τσιμέντου, 

ανάλογα με το πόσο άγρια ή λεία είναι η επιφάνεια Αναμι-

γνύουμε με νερό σε τέτοια αναλογία (με το μάτι) ώστε να 

προκύψει υδαρής υφή (αριάνι) που να εφαρμόζεται με 

βούρτσα ή σκούπα. Το βουρτσίζουμε στο δάπεδο, το οποίο 

έχουμε βρέξει προηγουμένως και διαστρώνουμε αμέσως 

επάνω της την τσιμεντοκονία προτού στεγνώσει η ιλύς 

(φρέσκο σε φρέσκο). 

 

Προδιαγραφές: Mείωση απαιτούμενου νερού ανάμιξης: 

12%. (βελτίωση Ν/Τ)Αύξηση εφελκυσμού κάμψης: 45%. 

Αύξηση εφελκυσμού πρόσφυσης: 300%. Γεμιστικά: 0% 

Επιμήκυνση θραύσης φιλμ: ≥ 1000  Αντοχή σε παγετό και 

κρισταλλοποίηση αλάτων: Δεδομένη. Περιεκτικότητα ενερ-

γητικού συστατικού: ≥ 47. GISCODE D 1 

 
Συσκευασία: Δοχεία 5, 10 ,30 lit 

Απαιτούμενες ποσότητες Haftemulsion Konzentrat σύμφωνα με την δοσολόγηση για την εκάστοτε εφαρμογή. Η σύνθεση του κονιάματος (τσιμέντο/
άμμο) είναι παράμετρος του πάχους του 

  Είδος εφαρμογής  Τσιμέντο 

(σε όγκους) 

 Άμμος 

(σε όγκους) 

Ιδανική κοκκομε-
τρία άμμου 

Νερό ανάμιξης (όγκοι) 

 Haftgrund             Νερό 

Κατανάλωση Haft-
emulsion Konzentrat 

Πεταχτό ή ιλύς πρόσφυσης 
1 2 

           
1 2 120 g/m2 

Πάχος του τελικού  κονιάματος 

    0 - 5 mm 

  6 - 15 mm 

16 - 30 mm 

31 - 50 mm 

  

          1 

1 

1 

1 

  

         2 

3 

3 

3 - 4 

  

       0 - 0,5 mm 

0 - 2 mm 

0 - 4 mm 

0 - 8 mm 

  

        1 

1 

1 

1 

  

       2 

3 

4 

6 

ανά mm στρώσης 

60 g/m2 

40 g/m2 

30 g/m2 

20 g/m2 

http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/k_11_schlaemme_grau


Ιδιότητες:  Πρόσμικτο μάζης σε υγρή μορφή για παρασκευ-

ή στεγανού μπετόν, στεγανών τσιμεντοκονιών και επιχρι-

σμάτων κατά DIN 934-2 Τ9. Πέραν της απολύτου στεγανο-

ποίησης, αυξάνει την δυνατότητα συμπίεσης του μπετόν, 

την αντίσταση σε βλαβερές ουσίες και προσδίδει ομοιόμορ-

φες κλειστές επιφάνειες. Αποτρέπει την απόμιξη των κονια-

μάτων, την εμφάνιση φωλεών και κάθε βλάβη υγρασιακής 

αιτίας, λόγω μείωσης της τριχοειδούς απορρόφησης νερού. 

Διακρίνεται για την δυνατότητα εφαρμογής πάνω και κάτω 

από την γραμμή εδάφους καλύπτοντας το υγρασιακό φά-

σμα από την βροχή μέχρι την εξάσκηση υδροστατικών 

πιέσεων.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανά τοιχία μπετόν υπογείων, αντι-

στηρίξεων, κολυμβητικών δεξαμενών, δεξαμενών ποσίμου 

ύδατος, στεγανές τσιμεντοκονίες υπογείων, στεγανοί θόλοι 

υποσκάφων Σαντορίνης, στεγανά δάπεδα και επιχρίσματα 

προσόψεων και υπογείων, στεγανή λάσπη κτισίματος και 

αρμολόγησης πέτρας.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το Α 603 προστίθενται στο νερό 

ανάμιξης σε αναλογία max. 1,3 lit ανά 100 kg τσιμέντο. Αν 

στο μίγμα υπάρχει ασβέστης τότε τον συνυπολογίζουμε και 

αυτόν σαν τσιμέντο. Κάτω από την γραμμή εδάφους, πά-

ντως δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ασβέστη. Ένας 

τρόπος δοσολόγησης του Α 603 είναι να προστεθεί στο 

νερό ανάμιξης σε αναλογία 1:60 δηλ. περίπου 300gr/τενεκέ 

νερού.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Μίγμα λιπαρών οξέων. Περιεκτικό-

τητα δραστικών ουσιών: 80%. Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση 

DoP-Nr. 934-2-15-01. Πανευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση 

χρήσης:  EN 934-2 : 2009 + A1: 2012:Τ9 Θερμοκρασία 

εφαρμογής: από + 5 ºC έως + 30ºC Ειδικό βάρος: 1 kg/lit 

 

Συσκευασία: Δοχεία 5 lit. 

 

Κατανάλωση: 1% ως προς το συνδετικό υλικό δηλ. 1-1,3 

lit / 100kg τσιμέντου. Στεγανός σοβάς 2cm: 100gr/m2. Στε-

γανή τσιμεντοκονία δαπέδου 4cm: 200 gr/m2. Στεγανό μπε-

τόν C16/20: 3-3,5 kg/m3.  
 

Ιδιότητες:  Το ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα βάσεως νε-

ρού Ardagrip Elastic χρησιμοποιείται σαν πρόσμικτο κο-

νιαμάτων πάνω σε προβληματικά υπόβαθρα (δονούμενα ή 

συστολοδιαστελλόμενα). Το υλικό προσδίδει ευκαμψία και 

ελαστικότητα αυξάνει την πρόσφυση και την στεγανότητα 

και αποτρέπει την δημιουργία ρωγμών. Πεδίο εφαρμογής: 

α) Ελαστικές συγκολλήσεις πλακιδίων και φυσικής πέτρας 

με κόλλα ή λασπωτά. Το Ardagrip Elastic σαν πρόσμικτο 

μη ελαστικής κόλλας ή της συγκολλητικής λάσπης δίνει, 

πέρα από την ελαστικότητα, και αυξημένη πρόσφυση πάνω 

σε επίφοβα λεία μη απορροφητικά υπόβαθρα (γυαλισμένα 

μωσαϊκά πχ). Η ιδιότητα αυτή είναι επίσης σημαντική όταν 

το προς συγκόλληση υλικό έχει λεία μη απορροφητική ράχη 

(πλακίδιο πισίνας).β) Ελαστική αρμολόγηση πλακιδίων ή 

φυσικής πέτρας: Το υλικό προσμίγνυται στον στόκο αρμο-

λόγησης και του προσδίδει, πέραν της ελαστικότητας, υψη-

λή πρόσφυση στις παρειές και στεγανότητα.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υλικό βελτιώνει την κόλλα Arda-

fix Pro σε δοσολογία 2,5 kg/σακί 25 kg και το κονίαμα δα-

πέδων σε δοσολογία 2,0 kg/σακί 25 kg. Η βελτίωση της 

κόλλας της δίνει παραμόρφωση άνω των 5mm και υπέρβα-

ση του DIN EN 12002-S 2. Με την ίδια δοσολογία βελτιώνο-

νται αντίστοιχα άλλα κονιάματα. Όλες οι εφαρμογές απο-

κτούν στεγανότητα και ισχυρή πρόσφυση.  

 

Συσκευασία: Δοχεία 5 kg 

 

Κατανάλωση: 2,0-2,5 kg ελαστικοποιητή ανά 25 kg κόλλας 

πλακιδίων ή τσιμεντοκονιαμάτων.  

Ιδιότητες:  Το πρόσμικτο αερακτικό A 601 δημιουργεί 

άπειρες ελαστικές μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα που βελ-

τιώνουν δραστικά την εργασιμότητα των κονιαμάτων απο-

τρέπουν την απόμιξη και αυξάνουν την πλαστικοποίηση και 

την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων και του μπετόν έναντι 

περιβαλλοντολογικών προσβολών . Το υλικό επιτρέπει την 

μείωση του νερού ανάμιξης πράγμα που επιδρά στην αύξη-

ση των αντοχών. Η πρόσφυση του κονιάματος στο υπόβα-

θρο αυξάνεται καθώς και η επιδεκτικότητα συμπίεσης ή 

δόνησης του. Η μάζα και επιφάνεια του σκληρυμένου κονιά-

ματος είναι κλειστές και ομοιογενείς. 

 

Πεδίο Εφαρμογής: Σαν πρόσμικτο σοβάδων το Α 601 

επιτρέπει την πλήρη κατάργηση ή την δραστικότατη μείωση 

του ασβέστη, δίνοντας όλα τα πλεονεκτήματα αλλά κανένα 

από τα μειονεκτήματα του. Προσμίγνυται σε σοβάδες και 

λάσπη κτισίματος, σε τσιμεντοκονίες τοίχων και δαπέδων. 

Σαν πρόσμικτο σκυροδέματος είναι ιδανικό για παρασκευή 

προκατασκευασμένων τμημάτων, δομικών στοιχείων από 

μπετόν, μπετόν διαδρόμων προσγείωσης, οδοποιίας, πλα-

κών πεζοδρομίων, κλπ. 

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το Α 601 προστίθεται στο νερό ανά-

μιξης του κονιάματος σε αναλογία τουλάχιστον 600 ml ανά 

200 lit νερού. Εφαρμογή με μηχανική ανάμιξη (αναμίκτη). Ο 

χρόνος ανάμιξης επιμηκύνεται διότι τα αερακτικά απαιτούν 

περισσότερη ενέργεια ανάμιξης. Να λαμβάνεται υπόψιν η 

μειωμένη απαίτηση νερού (μείον 10-20%) ανάλογα και με 

το συνδετικό υλικό και τα αδρανή.  Το μπετόν να είναι βάσει 

του DIN 206 

 

Προδιαγραφές: Χρώμα: καφέ. Θερμοκρασία εφαρμογής: 

άνω των +5°C Κατανάλωση: 60-330 g/50 kg τσιμέντο Ειδι-

κό βάρος: 1,0 kg/lit 

Συσκευασία: Δοχεία 5 lit. 

Κατανάλωση: Κονίες 60-330 gr/50 kg τσιμέντο 

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρο 

χωρίς παγετό 

  A 603 Πρόσμικτο μάζης για στεγανοποίηση κονιαμάτων και μπετόν. 

 A 601 
Πρόσμικτο αερακτικό για σοβάδες και μπετόν, που αντικαθιστά τον ασβέστη. Πλαστικοποιεί, βοηθά 

στην συμπίεση, μειώνει το απαιτούμενο νερό. 

ARDAGRIP ELASTIC Πρόσμικτο ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα κονιαμάτων και κόλλας πλακιδίων. 



Ιδιότητες:  To Velosit® CA 112 είναι ένα πρόσμικτο σε 

μορφή σκόνης που ενεργοποιεί μια κρυσταλλοποιητική 

αντίδραση στην μάζα του μπετόν. Το υλικό αντιδρά με την 

υδράσβεστο του μπετόν και μετατρέπει την μάζα του σε 

μόνιμα αδιαπέραστη από το νερό. Η διαφορά από τα γνω-

στά πρόσμικτα είναι ότι δημιουργεί αυτοεπουλώμενη μάζα. 

Μελλοντικές ρωγμές στο σκυρόδεμα αυτοσφραγίζονται από 

κρυστάλλους τους οποίους δημιουργεί το ίδιο το νερό που 

προσπαθεί να εισέλθει στις ρωγμές αυτές. Το Velos-

it® CA 112 πληροί την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΝ 

934-2 για πρόσμικτα  σκυροδέματος και έχει ταξινομηθεί 

σαν στεγανοποιητικό βάσει του πίνακα 9. Το υλικό μπορεί 

να προσμιχθεί στο μπετόν, είτε στην μονάδα παραγωγής, 

είτε στην οικοδομή με πρόσμιξη στην βαρέλα. Οι βασικές 

ιδιότητές του είναι οι κάτωθι: 

●  Αυτοεπούλωση μελλοντικών στατικών ρωγμών έως 0,4 

mm 

●  Στεγανοποίηση στα 13 bar για κάθε κανονικά παρασκευ-

ασμένο μπετόν 

●  Επιφέρει και επιφανειακή υδροφοβίωση 

● Επιβραδύνει την ενανθράκωση 

●  Εύκολο στην ανάμιξη 

● Αύξηση των τελικών αντοχών 

● Μειωμένη επίδραση στην κάθιση και ανάπτυξη των αντο-

χών 

● Αύξηση της αντοχής του μπετόν έναντι επιθετικών ουσιών 

στο εύρος 3-12 του pH καθώς και έναντι μαλακού νερού με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε ιόντα 

● Πιστοποίηση για επαφή με πόσιμο νερό 

 

Πεδίο Εφαρμογής: Στεγανό μπετόν τοιχίων και δαπέδων 

υπογείου, κεκλιμένων στεγών. δεξαμενών ποσίμου ύδατος, 

κολυμβητικών δεξαμενών, βιολογικών καθαρισμών, φρεατί-

ων ανελκυστήρων, γκαράζ μεγάλου βάθους. Στεγανό, αντι-

διαβρωτικό μπετόν, πύργων ελέγχου, πύργων εκπομπών, 

πυλώνων, γεφυρών κλπ. Ιδανικό σε δεξαμενές μεγάλου 

βάθους και μπετόν υδραυλικών έργων, φραγμάτων, στοών, 

καναλιών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Εφαρμόζεται και 

σε εκτοξευμένο σκυρόδεμα. Δυνατότητα εφαρμογής και εκ 

των υστέρων, σαν dry shake, πάνω σε οριζόντιες πλάκες 

σκυροδέματος.  

 

Τρόπος Εφαρμογής:  

 

1. Απαιτήσεις σκυροδέματος 

 Η επίτευξη στεγανού σκυροδέματος με πρόσμικτα απαιτεί 

από το σκυρόδεμα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτή-

σεις. 

Τσιμέντο: Το Velosit® CA 112 χρησιμοποιείται με το σύνο-

λο των τσιμέντων CEM 1-III R και N (ASTM τύποι Ι-V). Τα 

μόνα τσιμέντα που δεν ενδείκνυνται είναι εκείνα που περιέ-

χουν περισσότερο από 50% ποζολανικά συστατικά. Η πε-

ριεκτικότητα του μπετόν σε  τσιμέντο να μην είναι λιγότερη 

από 280 kg/m3. 

Πτητική τέφρα: Να μην υπερβαίνει στο τσιμέντο το 50% 

Νερό: Κανονικό πόσιμο νερό, όχι περισσότερο από το 55% 

του τσιμέντου κ. β. (Ν/Τ < 0,55) 

Ποζολανικά: Τα ποζολανικά πρόσμικτα όπως Microsilica 

κλπ. καλό είναι να αποφεύγονται διότι ανταγωνίζονται το 

πρόσμικτο ως προς την διαθέσιμη υδράσβεστο. 

Αδρανή και άμμος: Να τηρούνται οι καμπύλες αδρανών 

όπως απαιτεί η πρακτική και οι προδιαγραφές του σκυροδέ-

ματος. 

Άλλα πρόσμικτα: Το Velosit® CA 112 είναι συμβατό  με 

όλα τα πιστοπιημένα πρόσμικτα του εμπορίου. Αν υπάρχει 

αμφιβολία για κάποιο από εκείνα, να διενεργείται μια πειρα-

ματική μίξη. 

Οπλισμός:  Ο σχεδιασμός του οπλισμού δεν επηρεάζεται 

από την χρήση ή την μη χρήση του Το Velosit® CA 112 

 

2. Δοσολόγηση του Velosit® CA 112 

Γενικά: Η δοσολόγηση του υλικού εξαρτάται από την ποσό-

τητα του νερού, συνυπολογιζομένης και της υγρασίας των 

αδρανών του μπετόν. Προσθέτουμε 1,8% Velos-

it® CA 112 δηλαδή 1,8 kg /100 lit νερού. Σε ένα τυπικό 

μπετόν με  300 kg τσιμέντο ανά m3 και με μια σχέση νερού/

τσιμέντου 0,45 αυτό αντιστοιχεί σε μια δοσολόγηση 0,8% 

στο βάρος του τσιμέντου. 

Δοσολόγηση στην μονάδα παραγωγής: Προσθέτουμε 

το Velosit® CA 112 Μαζί με τα αδρανή. Αναμιγνύουμε κα-

νονικά. Δοσολόγηση στην βαρέλα: Προσθέτουμε 

το Velosit® CA 112 στην βαρέλα όταν το φορτηγό αφιχθεί 

στο έργο. Αναμιγνύουμε για 8 λεπτά στις γρήγορες στρο-

φές. Συστήνεται η δοκιμαστική παραγωγή μίγματος για αυτό 

το είδος της εφαρμογής. 

Δοσολόγηση σε μπετονιέρες:  Επειδή σε αυτές η ανάμιξη 

δεν είναι ισχυρή καλό είναι να μην προσθέτουμε 

το Velosit® CA 112 αυτούσιο αλλά σαν μια λάσπη από το 

υλικό με ίσο έως διπλάσιο νερό ώστε να αναμιχθεί εύκολα 

με το μίγμα. 

 

3. Σκυροδέτηση 

Η σκυροδέτηση γίνεται κανονικά. Το ίδιο και η δόνηση. Σε 

κατασκευαστικούς αρμούς υπάρχουν κατάλληλα κορδόνια 

της Velosit. 

 

4. Ωρίμανση 

Η ωρίμανση και η μετέπειτα φροντίδα της ακολουθούν κα-

νονικά 

 

5. Καθαρισμός 

Καθαρίζουμε το  Velosit® CA 112 όσο είναι ακόμη φρέσκο 

με νερό. 

 

Παρατήρηση 

Σκυρόδεμα με Velosit® CA 112 είναι δυνατόν να επηρεα-

σθεί χρωματικά όταν προσβληθεί από νερό, λόγω της αντί-

δρασης κρισταλλοποίησης. Σε τοιχία υπογείων, υπόγεια 

έργα, δεξαμενές κλπ. αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αν κά-

που αυτό δεν είναι επιθυμητό (εμφανές μπετόν π.χ.) τότε 

χρησιμοποιήστε το Velosit® CA 113. 

 

Προδιαγραφές: Χρώμα: γκρι Πυκνότητα: 1,1 kg/lit Αδιαπε-

ρατότητα από νερό βάσει ΕΝ 12390-8 (σε σκυρόδεμα με 

310 kg OPC/m3 με σχέση Ν/Τ 0,45 Θετικές υδροστατικές 

πιέσεις:13 bar (190 psi) Αρνητικές υδροστατικές πιέσεις: 13 

bar (190 psi) Αντοχή σε θλίψη ως προς το σκυρόδεμα χω-

ρίς πρόσμικτο: Μετά 7 ημέρες: +2% Μετά 28 ημέρες  +3% 

Αυτοεπούλωση στατικών ρωγμών: έως 0,14 mm (16 mils) 

Κλάση ευφλεκτότητας κατά ΕΝ13501-1: Class 1 

 

Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία 20 kg 

 

Κατανάλωση: 2,5 kg ανά m3 για το σκυρόδεμα C20/25. Το 

μπετόν πρέπει να περιέχει από 280 kg τσιμέντο/m3 και άνω.  
 

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες στους 5°
C έως 35 °C σε ξηρό χώρο και χωρίς έκθεση σε ηλιακή 
ακτινοβολία. 

      CA 112 Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετόν. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE (ΕΝ934-2) 



Ιδιότητες:  Έτοιμο προς χρήση (ψεκασμό) υλικό για τέλεια 

αδιαβροχοποίηση προσόψεων. Το υλικό είναι χάρις στις 

βραχείες αλυσίδες σιλοξανίου του, τόσο λεπτόρρευστο 

ώστε να μην δημιουργεί φιλμ αλλά να εμποτίζει το υπόβα-

θρο. Ως εκ τούτου δεν παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο δεν 

γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. Η αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνε-

ται χωρίς να κλείσουν καθόλου οι πόροι. Η δυνατότητα 

διαπνοής του τοίχου μένει ανεπηρέαστη. Εδώ πρέπει να 

σημειωθεί ότι ένας τοίχος με μόλις 5% υγρασία έχει μειωμέ-

νη ικανότητα θερμομόνωσης 50%. Η ενέργεια που παράγει 

το σύστημα θέρμανσης καταναλώνεται για την διαρκή εξά-

τμιση του τριχοειδώς δεσμευμένου νερού. Χωρίς αδιαβρο-

χοποίηση το νερό αυτό ανανεώνεται διαρκώς διατηρώντας 

τον τοίχο αγώγιμο. Ψεκάζοντας το υλικό Siloxan παρατη-

ρούμε μια άμεση βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και 

μείωση των εξόδων θέρμανσης. Το υλικό μειώνει την εναν-

θράκωση (φράγμα CΟ2 και SΟ2) την απόθεση υδατοδιαλυ-

τού ρύπου (καυσαέρια) και αλάτων. Ακόμα και ρηγματωμέ-

νες προσόψεις (τριχοειδώς έως 0,2 mm) μπορούν να αδια-

βροχοποιηθούν. Το υλικό αποτρέπει τα συμπτώματα που 

εμφανίζονται δευτερευόντως σε ένα υπόβαθρο στο οποίο 

εισχωρεί νερό, όπως έξοδος αλάτων, εμφάνιση μούχλας, 

αποκολλήσεις παγετού, απώλεια των τιμών θερμομόνω-

σης.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Αδιαβροχοποίηση με ψεκασμό προσό-

ψεων από σοβά, τούβλο, παλαιό μπετόν, πέτρα. Αδιαβρο-

χοποίηση κεραμιδιών και κεραμικών μη βατών υλικών.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να 

είναι καθαρή στεγνή και να μην είναι. την ώρα της εφαρμο-

γής εκτεθειμένη στον ήλιο. Καλύπτουμε παρακείμενες επι-

φάνειες και φυτά. Το υλικό ψεκάζεται άπαξ με έναν συνηθι-

σμένο ψεκαστήρα κήπου ή με πιστόλι βαφής από κοντινή 

απόσταση ώσπου να τρέξει το πρώτο δάκρυ (κορεσμός). 

Αν η επιφάνεια είναι άκρως απορροφητική είναι σκόπιμο να 

επακολουθήσει αμέσως (φρέσκο σε φρέσκο) ένας δεύτερος 

ψεκασμός. Αν η επιφάνεια είναι λίγο απορροφητική αρκεί 

ένα χέρι. Προνοούμε να μην βρέξει τις επόμενες 3 ώρες.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Αντιδρώντα σιλοξάνια 

Κατηγορία καταπόνησης βροχής: 1 Συντελεστής απορρό-

φησης νερού: W < 0,5 Kg/m2 Αντίσταση διαπίδυσης υδρα-

τμών: 0 ( μη μετρήσιμη) Θερμοκρασία εφαρμογής : + 5o C 

έως + 35o C Στεγανό :Μετά 2 ώρες 

 

Συσκευασία: Δοχεία 5, 10lit.  

 

Κατανάλωση: 0,2-0,7 lit/m2 ανάλογα με την απορροφητι-

κότητα του υποβάθρου.  

SILOXAN                  Αδιαβροχοποιητικός ψεκαζόμενος διαπνέων εμποτισμός προσόψεων, μη ορατός, ανθεκτικός σε UV 

Ιδιότητες:  Έτοιμο προς χρήση υλικό για διαπνέουσα αό-

ρατη αδιαβροχοποίηση δαπέδων βεραντών και ταρατσών 

και γενικά οριζοντίων επιφανειών εξωτερικά και υγρών 

χώρων (ντουζιέρες, λουτρά) εσωτερικά. Το υλικό είναι τόσο 

λεπτόρρευστο ώστε να μην δημιουργεί φιλμ αλλά να εμπο-

τίζει. Ως εκ τούτου δεν παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο δεν 

γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. Η αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνε-

ται χωρίς να κλείσουν καθόλου οι πόροι. Η δυνατότητα 

διαπνοής του τοίχου και των δαπέδων μένει ανεπηρέαστη. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ένας τοίχος με μόλις 5% υ-

γρασία έχει μειωμένη ικανότητα θερμομόνωσης 50%. Η 

ενέργεια που παράγει το σύστημα θέρμανσης καταναλώνε-

ται για την διαρκή εξάτμιση του τριχοειδώς δεσμευμένου 

νερού. Χωρίς αδιαβροχοποίηση το νερό αυτό ανανεώνεται 

διαρκώς διατηρώντας τον τοίχο αγώγιμο. Ψεκάζοντας την 

πρόσοψη με το υλικό F 504 παρατηρούμε μια άμεση βελτί-

ωση του εσωτερικού κλίματος και μείωση των εξόδων θέρ-

μανσης. Το υλικό μειώνει την απόθεση υδατοδιαλυτού ρύ-

που (καυσαέρια) και αλάτων.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Αδιαβροχοποίηση δαπέδων με πλακί-

δια, πέτρα, Cotto, αρμολόγηση πέτρας. Αδιαβροχοποίηση 

κεραμιδιών και κεραμικών βατών και μη υλικών, ντουζιερών 

κλπ. Ακόμα και ρηγματωμένα υπόβαθρα (τριχοειδώς έως 

0,2 mm) μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να 

είναι καθαρή στεγνή και να μην είναι την ώρα της εφαρμο-

γής εκτεθειμένη στον ήλιο. Καλύπτουμε παρακείμενες επι-

φάνειες από γυαλί, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά καθώς και τα 

παρακείμενα φυτά. Η εφαρμογή μπορεί βέβαια να γίνει με 

βούρτσα, ρολό, ή μαλακό πινέλο. Στα δάπεδα ρίχνουμε το 

υλικό κατευθείαν από το δοχείο και το απλώνουμε παντού 

με ένα λάστιχο τζαμιών. Όπου λιμνάσει το σπογγίζουμε 

άμεσα, εντός 5-10 λεπτών, πριν πήξει. Το αφήνουμε να 

πήξει για μια ώρα. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες ή 

αρμούς ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε με δεύτερο ή και 

τρίτο χέρι. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως με νερό. Προ-

στατεύουμε το υλικό μέχρι να πήξει από τον ήλιο ή παγετό.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: γαλάκτωμα σιλικόνης βάσεως νε-

ρού Θερμοκρασία εφαρμογής : +5o C έως +30o C, σε καμία 

περίπτωση με παγετό ή σε πυρωμένη από τον ήλιο επιφά-

νεια. Στεγανό: μετά 1 ώρα  

 

Συσκευασία: Δοχεία 1, 5lit.  

 

Κατανάλωση: 0.2-0.4 lit/ m2 ανάλογα με το πορώδες  

 

F 504    Αδιαβροχοποιητικός διαπνέων εμποτισμός δαπέδων μη ορατός για εσωτερική, εξωτερική χρήση βάσεως νερού  

http://www.renovat.gr/technical/taratsa/adiabroxopoiisi_dapedon


Ιδιότητες:  Το Ardagrip Classic είναι ένα υλικό προεπάλει-

ψης, που αναπνέει, χωρίς διαλύτες, άοσμο, άφλεκτο, εσω-

τερικής & εξωτερικής χρήσης. Η επιφάνεια, πάνω στην 

οποία εφαρμόζεται το υλικό, σταθεροποιείται, γίνεται λιγότε-

ρο απορροφητική ανθίσταται στην σαπωνοποίηση και απο-

κτά έτσι τις προϋποθέσεις για εφαρμογή πάνω της χρωμά-

των, κονιαμάτων, συγκολλητικών υλικών κλπ.. Το Ardagrip 

Classic μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε κάθε επιφάνεια 

ανοικτών πόρων κάθετη ή οριζόντια βατή ή μή. Η ισχυρή 

ικανότης εμποτισμού του τού επιτρέπει να ακυρώνεται και 

να πολυμερίζεται μέσα στους πόρους του υποβάθρου και 

όχι σαν φιλμ επιφανείας. Το Ardagrip Classic μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε κλειστούς χώρους.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Προεπάλειψη σαθρών ή απορροφητι-

κών επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων, συ-

γκολλητικών υλικών, μονωτικών  ή ταπετσαρίας. Τέτοιες 

επιφάνειες μπορεί να είναι, σοβάδες, μπετόν, γυψοσανίδες, 

ξύλινες πλάκες, στοιχεία ελαφρομπετόν. Προεπάλειψη προ-

βληματικών επιφανειών πάνω στις οποίες θα συγκολλη-

θούν πλακίδια ή θα εφαρμοσθούν κονιάματα επισκευής. 

Τέτοιες επιφάνειες μπορεί να είναι όλα τα ανωτέρω σαν 

τοίχοι ή ακόμα και σαν δάπεδα. Προεπάλειψη ελικοπτερο-

μένου μπετόν χωρίς πόρους. Δέσμευση σκόνης σε αποσα-

θρούμενα δάπεδα και τοίχους.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθα-

ρό και στεγνό. Πριν από την εφαρμογή της προεπάλειψης 

απομακρύνουμε την σκόνη. Το υλικό εφαρμόζεται ως έχει 

αφού αναταραχθεί καλά στο δοχείο. Όπως όλες οι προεπα-

λείψεις εφαρμόζεται ιδανικά με βούρτσα ή πινέλο και όχι με 

ρολό ή πιστόλι. Η ποσότητα εφαρμογής εξαρτάται από το 

πορώδες του υποβάθρου. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια 

δεν πρέπει να χαράσσεται Σε αντίθετη περίπτωση περνάμε 

και δεύτερο χέρι μετά 3-4 ώρες το νωρίτερο. Οι εργασίες 

που πρόκειται να ακολουθήσουν μπορούν να γίνουν μετά 2 

μόλις ώρες. Δεν εφαρμόζουμε το υλικό όταν η θερμοκρασία 

είναι κάτω από + 3o C ούτε σε επιφάνειες που έχουν θερ-

μανθεί από ηλιακή ακτινοβολία. Τα εργαλεία καθαρίζονται 

αμέσως με νερό.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Ακρυλική ρητίνη Ειδικό βάρος 1,0 

kg/lit Χρώμα: ανοικτό γκρι Κατανάλωση: 80-150 gr/m2 

 

Συσκευασία: Δοχεία 1,0 kg 5,0 kg , 10 kg, 150 kg  

 

Κατανάλωση: Ανάλογα με την απορροφητικότητα από 80 -

150 gr/m2  

ARDAGRIP CLASSIC    Αντιαποσαθρωτική προεπάλειψη (αστάρι) βάσεως νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. 

Ιδιότητες:  Το Ardagrip Multi είναι ένα συμπύκνωμα υψη-

λής ποιότητας που διαλύεται σε ίση έως 3-πλάσια ποσότη-

τα νερού ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποβά-

θρου. Το διάλυμα αυτό επαλείφεται σε προβληματικές επι-

φάνειες εσωτερικά κυρίως πίσω από πλακάκια, τις σταθε-

ροποιεί, μειώνει την απορροφητικότητα τους και την διαρκή 

δημιουργία σκόνης και τις καθιστά ικανές να δεχτούν κόλλες 

πλακιδίων. Δεν περιέχει διαλύτες και μπορεί να εφαρμοσθεί 

σε δωμάτια χωρίς αερισμό.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Προεπάλειψη επιφανειών μεγάλης 

απορροφητικότητας που πρόκειται να χρωματισθούν ή να 

επιχρισθούν (νέοι σοβάδες, στοιχεία ελαφρομπετόν, τσιμε-

ντόλιθοι κλπ.). Προεπάλειψη επιφανειών από γύψο, γυψο-

σανίδες, τσιμεντοσανίδες, κόντρα πλακέ, πλάκες V100, 

MDF, ή γυψόπλακες με χαρτόνι, που θα επικαλυφθούν με 

πλακάκια, ταπετσαρία κλπ. επενδύσεις. Παρεμπόδιση της 

δημιουργίας ρωγμών συρρίκνωσης των σοβάδων 

(σκάσιμο) πάνω σε απορροφητικά υπόβαθρα 

(τσιμεντόλιθοι, ελαφρομπετόν). Παρεμπόδιση της αποσά-

θρωσης και της δημιουργίας σκόνης των δαπέδων από 

μπετόν ή τσιμεντοκονία. Δυνατότης συγκόλλησης πλακιδί-

ων πάνω σε εξαιρετικά απορροφητικά υπόβαθρα (π.χ. 

στοιχεία ελαφρομπετόν, αμιαντοτσιμέντο κλπ.)  Για συγκόλ-

ληση πλακιδίων πάνω σε παλαιά πλακίδια χρησιμοποιούμε 

το αστάρι Ardagrip Xpress ή το Ardagrip Special.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Προσθέτουμε σε ένα μέρος 

Ardagrip Multi 1-3 μέρη νερό ανάλογα με την απορροφητι-

κότητα του υποβάθρου. Η μέγιστη διάλυση αφορά ως επί το 

πλείστον ορυκτά απορροφητικά υπόβαθρα (βάσεως τσιμέ-

ντου) Αν πρόκειται να ακολουθήσουν τσιμεντοκονίες δαπέ-

δου η επίστρωση τους μπορεί να γίνει εν νωπώ. Στις υπό-

λοιπες εφαρμογές ο χρόνος στεγνώματος είναι 24 ώρες 

στις μοριοσανίδες 48 ώρες. Οι κόλλες πλακιδίων ακολου-

θούν σε στεγνωμένο πάντα αστάρι (3-4 ώρες).  

 

Προδιαγραφές: Υφή/ χρώμα : Λεπτόρρευστο, λευκού χρώ-

ματος που μετατρέπεται σε διαφανές στην πήξη του. 

Ειδ. βάρος 1,0 kg/lit. Θερμοκρασία εφαρμογής: άνω των 

+10oC Στεγνό μετά από 3-4 ώρες στους 20 oC  και σε 60% 

υγρασία 

 

Συσκευασία: Δοχεία 10 kg, 20 kg, 150 kg  
 

Κατανάλωση: 0,075 έως 0,1 lit/m2 ανάλογα με την απαι-

τούμενη διάλυση.  

ARDAGRIP MULTI 
Διαφανές υδατοδιαλυτό υλικό προεπάλειψης και σταθεροποίησης υποβάθρων, πολλαπλών   

χρήσεων, εσωτερικής χρήσης.  

http://www.renovat.gr/products/proergasies/ardagrip_xpress


Ιδιότητες: Το υλικό Bostik Kalklöser είναι ένα οργανικό 

οξύ το οποίο πρακτικά εφαρμόζεται όπου και το ακουαφόρ-

τε (υδροχλωρικό οξύ) με μια όμως σημαντική διαφορά: Δεν 

περιέχει ανόργανα οξέα τα οποία παράγουν και αποθέτουν 

στην επιφάνεια επιθετικά υποπροϊόντα χημικών αντιδράσε-

ων όπως χλωρίδια, θειώδη κλπ. Έτσι έχουμε όλα τα πλεο-

νεκτήματα του ακουαφόρτε χωρίς κανένα από τα βλαβερά 

μειονεκτήματα. Κατάλληλο έτσι και για ασβεστολιθικά υπό-

βαθρα, όπως μάρμαρα και πέτρες, γυαλισμένα ή μη.   

Πεδίο Εφαρμογής: Το Bostik Kalklöser έχει την ιδιότητα 

να διαλύει τα αλκαλικά κατάλοιπα (τσιμέντου, ασβέστη), 

που τόσο συχνά ρυπαίνουν τον οικοδομικό χώρο 

(κατάλοιπα συνεργείων). Χρησιμοποιείται για καθαρισμό 

μπετόν, εμφανούς τούβλου, κεραμιδιών, δαπέδων εσωτερι-

κά ή εξωτερικά, σμάλτου ειδών υγιεινής, πλακιδίων λου-

τρών και πισίνας κλπ. από υπολείμματα τσιμέντου, ασβέ-

στη, ανθρακικού ασβεστίου (θάμπωμα) σε φιλμ, κρούστα ή 

τεμάχια. Ετήσιος καθαρισμός κολυμβητικών δεξαμενών, 

καθαρισμός λεβήτων και καυστήρων από πέτρα (πουρί) και 

ελαφριά σκουριά. Κατάλληλο για μάρμαρα ή φυσική πέτρα 

που περιέχει ασβεστόλιθο.  

Τρόπος Εφαρμογής: Διαβρέχουμε την επιφάνεια εφαρμο-

γής. Διαλύουμε το Bostik Kalklöser σε καυτό νερό σε 

αναλογία από 1:3 (1 υλικό προς 3 νερό). Απλώνουμε το 

καθαριστικό διάλυμα στην προς καθαρισμό επιφάνεια με 

μια σκληρή βούρτσα, δυνατά και το αφήνουμε να επιδράσει. 

Ακολούθως απομακρύνουμε τον διαλυμένο ρύπο βουρτσί-

ζοντας με πίεση. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό τα υπολείμ-

ματα. Σε κάθετες επιφάνειες ο καθαρισμός και η έκπλυση 

γίνονται από κάτω προς τα πάνω. Αν πρόκειται να ακολου-

θήσει βαφή αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί μετά το τέλος της 

Παρατήρηση: Το υλικό είναι ελαφρά όξινο. Είναι σκόπιμο να 

φοράμε προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά την διάρκεια 

της εφαρμογής και της έκπλυσης. Αν έρθει σε επαφή με τα 

μάτια ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Αφαιρούμε τα ρούχα 

που έχουν εμποτιστεί με το υλικό κατά την εφαρμογή.  

Προδιαγραφές: Βάση: Οργανικό οξύ. Θερμοκρασία εφαρ-

μογής: + 5oC και άνω.  

Συσκευασία: Δοχεία 5lit.  

Κατανάλωση: 60 έως 100 gr/m2  

Ιδιότητες: Επαλειφόμενο διάλυμα με την ιδιότητα να αντι-

δρά χημικά με τα άλατα του υποβάθρου και να τους αλλάζει 

την δομή μετατρέποντας τα σε δυσδιάλυτες ενώσεις που 

λειτουργούν σαν φραγή αλάτων. Είναι υποστηρικτικό υλικό 

των υδραυλικών κονιαμάτων που έπονται.   

Πεδίο Εφαρμογής: Το υλικό Antisulfat χρησιμεύει για την 

επεξεργασία υποβάθρων που έχουν προσβληθεί λόγω 

υγρασίας από άλατα, με σκοπό να μην παρεμποδισθεί η 

υδραυλική πήξη των κονιαμάτων αποκατάστασης που 

έπονται, όπως τα τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά, οι τσιμε-

ντοκονίες, οι σοβάδες, τα υλικά αρμολόγησης  κλπ. Το ίδιο 

το υλικό δεν αποτελεί την στεγανοποίηση αλλά την προϋ-

πόθεση ώστε να καταστεί δυνατή η υδραυλική πήξη της.  

Τρόπος Εφαρμογής: Το ορυκτό υπόβαθρο οφείλει να είναι 

σταθερό, ξηρό και απορροφητικό. Δεν πρέπει να περιέχει 

γύψο, άσφαλτο, λίπη και έλαια, σκόνη και χρώματα. Υπάρ-

χων σοβάς που έχει προσβληθεί και αποδιοργανωθεί από 

άλατα να απομακρύνεται πλήρως. Σαθρά αρμοκονιάματα 

να ξύνονται μέχρι να φτάσουμε σε σταθερή υφή. Ακολού-

θως με μια ατσάλινη βούρτσα απομακρύνουμε κάθε ασταθή 

σημεία. Το υλικό εφαρμόζεται σε 2 χέρια με βούρτσα ή 

πιστόλι. Το πρώτο χέρι είναι σε διάλυση με νερό 1 : 1, μέχρι 

κορεσμού του υποβάθρου. Αφού στεγνώσει το χέρι αυτό 

( μετά 6 έως 18 ώρες) ακολουθεί ένα σκέτο χέρι χωρίς καμί-

α αραίωση μέχρι κορεσμού του υποβάθρου.  Το νωρίτερο 

24 ώρες μετά την εφαρμογή μπορούν να ακολουθήσουν τα 

καθ’ εαυτό στεγανοποιητικά υλικά όπως το K11 Flex 

Schlämme κλπ. Το Antisulfat δεν ενδείκνυται οπτικά για 

την εξωτερική πλευρά εμφανούς τούβλου ή εμφανούς πέ-

τρας όταν δεν πρόκειται να ακολουθήσουν υδραυλικά στε-

γανοποιητικά ή επιχρίσματα. Το υλικό νοείται σαν υποστη-

ρικτική προεργασία υδραυλικών κονιαμάτων και στεγανο-

ποιήσεων, Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.  

Προδιαγραφές: Χρώμα : Διαφανές. Ειδικό βάρος : 1 

Θερμοκρασία εφαρμογής : + 5°C έως + 25°C 

Συσκευασία: Δοχεία 5kg, 10 kg  

Κατανάλωση: 0,5 έως 1 kg/m2 ανάλογα με την απορροφη-

τικότητα του υποβάθρου.  

Καθαριστικό συμπύκνωμα για απομάκρυνση οικοδομικών αλκαλικών λεκέδων από άλατα,      

τσιμέντο, ασβέστη. KALKLÖSER  

Υλικό φραγής αλάτων που έρχονται από το υπόβαθρο. Μετατρέπει τα υδατοδιάλυτα άλατα σε 

αδιάλυτες ενώσεις. Υψηλή διεισδυτικότης.  ANTISULFAT 

Ιδιότητες:  Χρήση εσωτερική και εξωτερική. Για επίφοβα 

υπόβαθρα ακόμα και για σκληρό PVC. Πολύ υψηλή πρό-

σφυση, δημιουργία αδρής επιφάνειας. Για απορροφητικά 

και μη υπόβαθρα. Γρήγορη πήξη εντός 30- 180 λεπτών. 

Εφαρμόζεται και πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση 

(πιστοποιημένο στους +50ºC)  

Πεδίο Εφαρμογής: Για την υψηλή πρόσφυση πλακιδίων, 

πέτρας, υλικών επίστρωσης δαπέδων και σπατουλαρίσμα-

τος τοίχων πάνω σε επίφοβα και ασυνήθη υπόβαθρα. Για 

επίτευξη πρόσφυσης κόλλας πλακιδίων, τσιμεντοειδών 

στεγανοποιητικών (K11 Dichtungsschlämme), υλικών 

σπατουλαρίσματος, κάθε κονιάματος δαπέδου, καθώς και 

επιχρισμάτων πάνω σε: παλαιά πλακίδια, παλαιά χρώματα, 

παλαιά δάπεδα από χυτή άσφαλτο, τσιμεντοκονία, μπετόν, 

ξύλο και μοριοσανίδες (άκαμπτα), φυσικές και τεχνητές 

πέτρες, εποξειδικά υλικά, σοβάδες κάθε είδους, γυψοσανί-

δες, στοιχεία ελαφρομπετόν, δάπεδα PVC, (όχι λαστιχένια ή 

linoleum) παλαιά δάπεδα με σταθερά υπολείμματα κόλλας 

κλπ. Αντοχή και σε υγρούς χώρους όπως λουτρά και κουζί-

νες αλλά και σε καταπόνηση εξωτερικών χώρων όπως 

βεράντες, αυλές κλπ. ιδίως σε συνδυασμό εκεί  με ελαστικά 

τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά ή κόλλες. Δεν χρησιμοποιεί-

ται κάτω από πίεση νερού (πισίνες, δεξαμενές).  

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο να είναι καθαρό και 

στεγνό. Απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα από κόλλες 

βάσεως νερού. Πριν από την εφαρμογή αναδεύουμε το 

υλικό πολύ καλά. κοντότριχο ρολό, σε λεπτή στρώση χωρίς 

κενά. Αφού στεγνώσει δεν πρέπει να χαράσσεται ή να κολ-

λάει. Πλένουμε τα εργαλεία αμέσως με νερό. Θερμοκρασία 

εφαρμογής +5 ºC  έως +30 ºC 

Προδιαγραφές: Βάση: Ακρυλική ρητίνη Ειδικό βάρος 1,0 

kg/lit Χρώμα: ανοικτό γκρι Κατανάλωση: 80-150 gr/m2 

Συσκευασία: Δοχεία 4 kg 

Κατανάλωση: 100 gr/m2 σε μη απορροφητικά. 

Ταχύπηκτο, έτοιμο προς χρήση, εξειδικευμένο ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι βάσεως νερού. ARDAGRIP XPRESS 

http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/flex_schlaemme_k11_grau
http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/flex_schlaemme_k11_grau


Ιδιότητες:  Αναστολέας διάβρωσης 2 συστατικών, εποξειδι-

κής βάσης. Το υλικό προστατεύει τον χάλυβα, ιδίως όπου 

απαιτούνται υψηλές μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. 

Το υλικό έχει παράλληλα και αυξητικές της πρόσφυ-

σης  ιδιότητες όταν εφαρμόζεται και σαν προεπάλειψη βα-

φής μετάλλων (ειδικό μίνιο). Σαν προεπάλειψη μετάλλων 

είναι ταχυστέγνωτο, ματ, ανθεκτικό σε λίπη, έλαια, ορυκτέ-

λαια, ασθενή οξέα και βάσεις. Εύκολη εφαρμογή. Ακολου-

θούν όλα τα είδη βαφών (αλκυδικές ,ακρυλικές , εποξειδι-

κές , πολυουρεθανικές κλπ.). Το υλικό δρα σαν προεπάλει-

ψη και αυξητικό της πρόσφυσης πάνω σε ψευδάργυρο, 

επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, αλουμίνιο & ανοδιωμένο 

αλουμίνιο , πλαστικό (σκληρό PVC), Glasal® ,μελαμίνη, 

κεραμικά υλικά , πλακίδια, χαλύβδινα στοιχεία υψηλών 

μηχανικών και χημικών καταπονήσεων, βαφές 2 συστατι-

κών κλπ. 

 

Τρόπος Εφαρμογής: Υπόβαθρο : Οφείλει να είναι καθα-

ρό, ξηρό, σταθερό και ελεύθερο διαχωριστικών ουσιών. 

Προεργασίες : Σε σκουριασμένο οπλισμό μπετόν παθητι-

κοποεί την κρυμμένη σκουριά. Στην περίπτωση αυτή απο-

καλύπτουμε τον οπλισμό ξεσκουριάζουμε την εμπρός όψη 

και επαλείφουμε το σίδερο καθώς και 5-10mm εκατέρωθεν 

αυτού, ώστε το υλικό να διαποτίσει από τις δύο πλευρές την 

κρυμμένη σκουριά. Πετάμε άγρια χοντρόκοκκη χαλαζιακή 

άμμο στο φρέσκο ακόμη υλικό ώστε να έχουν πρόσφυση τα 

κονιάματα επούλωσης επάνω του. Οι αποκαταστάσεις 

ενανθράκωσης δεν θεωρούνται στατικές αποκαταστάσεις 

αν έχουν αποκολληθεί σημαντικά πάχη του σκυροδέματος. 

Στέγνωμα: Επόμενο χέρι ή υλικό μετά 6 ώρες. Αν παρέλ-

θουν άνω των 48 ωρών απαιτείται γυαλοχάρτισμα.  

Προδιαγραφές: Λάμψη: ματ 

 

Συσκευασία: 1 kg  

 

Κατανάλωση: 12-15 τρέχοντα μέτρα οπλισμού 

2K EPOXI HAFTGRUND 855 

Αντιοξειδωτική προστασία 2 συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Παθητι-

κοποεί την σκουριά. Ιδανικό για χάλυβα με μεγάλες μηχανικές και χημικές καταπονή-

σεις. Προεπάλειψη ανοδιωμένου αλουμινίου.  

Ιδιότητες: Τσιμεντοειδές υλικό αντιοξειδωτικής προστασίας 

του οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης των κονιαμάτων που 

ακολουθούν. Ορυκτή βάση. Δύο συστατικών. Υψηλή πρό-

σφυση στον χάλυβα και το μπετόν. Περιέχει υψηλής συγκέ-

ντρωσης αντιοξειδωτικά και πολυμερή μικροσυστατικά. 

Αδιάβροχο και αντιπαγετικό. Σαν γέφυρα πρόσφυσης εξα-

σφαλίζει την απόλυτη συγκόλληση των ινοπλισμένων κονια-

μάτων ανάπλασης Quellmoertel Extra ή Quellmoertel 

Express στην επιφάνεια του μπετόν. Χρήση εσωτερική & 

εξωτερική, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Διαπνέον. 

Ανθεκτικό σε άλατα και σε αντιπαγετικά χημικά οδοστρωμά-

των.  

Πεδίο Εφαρμογής: Το Korrohaft Plus χρησιμοποιείται για 

την αντιοξειδωτική προστασία του οπλισμού του μπετόν 

καθώς και σαν γέφυρα πρόσφυσης για τα κονιάματα απο-

κατάστασης που ακολουθούν. Το υλικό επιτυγχάνει υψηλές 

τιμές πρόσφυσης τόσο στον χάλυβα όσο και στο μπετόν. Η 

παρεμβολή του σαν γέφυρα πρόσφυσης εξασφαλίζει υψηλή 

συνοχή και συνεργασία μεταξύ των κονιαμάτων επισκευής 

και του μπετόν. Ελάχιστη κλάση του μπετόν C12/15 και 

άνω. Τα εμπεριεχόμενα μικροσυστατικά του παθητικοποι-

ούν και αποκλείουν την μελλοντική οξείδωση του οπλισμού. 

Το Korrohaft Plus αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και είναι 

το αρχικό υλικό εφαρμογής του συστήματος αποκατάστα-

σης ενανθρακωμένου μπετόν. Το σύστημα αποκατάστασης 

ενανθράκωσης  εφαρμόζεται σε κάθε είδους κατασκευή, σε 

προσόψεις, γέφυρες, μονολιθικές κατασκευές, πισίνες, 

βιολογικούς καθαρισμούς, εξώστες, καμινάδες, ψυκτικούς 

θαλάμους κλπ. Δεν χρησιμοποιείται σε στοιχεία ελαφρομπε-

τόν.  

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθα-

ρό, σταθερό, χωρίς ρωγμές και τόσο υγρό, ώστε να μην 

έχει απορροφητικότητα χωρίς όμως και να λιμνάζει νερό 

επάνω του. Απομακρύνουμε κάθε διαβρωμένο ή αποκολλη-

μένο στοιχείο του ενανθρακωμένου μπετόν. Η επιφάνεια 

γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει 

πρόσφυση. Σε μεγάλα έργα η αμμοβολή είναι η πιο δόκιμη 

μέθοδος προετοιμασίας. Αντιοξειδωτική προστασία και 

γέφυρα πρόσφυσης: Στο οπλισμένο μπετόν αφαιρούμε 

πλήρως και περιμετρικά την σκουριά έως ότου ο οπλισμός 

αποκτήσει μεταλλική όψη (βαθμός καθαρότητας Sa 2 fi DIN 

55 928). Μηχανικός καθαρισμός και ακολούθως φύσημα με 

πεπιεσμένο αέρα χωρίς λάδι. Ακολούθος και εντός 3 ωρών 

το πολύ, επαλείφουμε περιμετρικά τον οπλισμό και την 

γειτνιάζουσα αποκαλυφθείσα επιφάνεια του μπετόν με 

το Korrohaft Plus. Αναμιγνύουμε το συστατικό Α (κονία) με 

το συστατικό Β χρησιμοποιώντας μίξερ με αργές στροφές, 

μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη εργάσιμη μάζα. Για 

μερική χρήση της συσκευασίας η σχέση Α:Β  είναι 2,5 : 1 

κατ’ όγκο. Η διάστρωση του μίγματος να γίνεται μέσα στον 

χρόνο ζωής του (~ 120 λεπτά) με μια βούρτσα. Η εφαρμογή 

της αντιοξειδωτικής αυτής στρώσης γίνεται σε 2 χέ-

ρια πάχους 2mm με χρονική διαφορά 3 ωρών. Η εφαρμογή 

της γέφυρας πρόσφυσης που θα ακολουθήσει να γίνεται 

επίσης 3 ώρες μετά το 2ο αυτό χέρι. Αν αναγκαστικά χρεια-

στεί να διακοπεί η εργασία, για μεγάλο διάστημα μπορούμε 

να παρεμβάλουμε μια γέφυρα πρόσφυσης με το υλι-

κό Haftemulsion – Konzentrat και να επαλείψουμε αμέ-

σως (φρέσκο σε φρέσκο) επάνω της το δεύτερο χέ-

ρι Korrohaft- Plus. Το Korrohaft Plus που έχει επαλειφθεί 

πλήρως στην επιφάνεια του μπετόν αφήνεται να σκληρυν-

θεί. Η ανάπλαση της πληγής του σκυροδέματος εκεί γίνεται 

με ινοπλισμένα κονιάματα Quellmoertel Extra ή Quell-

moertel Express, σε μία στρώση έως 10 cm. Μεγαλύτερα 

πάχη απαιτούν περισσότερες στρώσεις. Φροντίζουμε πά-

ντως να επικαλύπτουμε τα σημεία πάνω στον χάλυβα οπλι-

σμού με στρώση τουλάχιστον 1 cm. Αν επιθυμούμε ένα 

τελικό λεπτό σπατουλάρισμα του μπετόν (1-5 mm) αυτό 

γίνεται με την λεπτή πολυμερική κονία Feinspachtel. 

Προδιαγραφές: Tσιμεντοειδής βάση PCC (πολυμερική) 

δύο συστατικών Χρώμα : γκρι Αναλογία πρόσμιξης: 2,5 : 1 

Ειδικό βάρος: 1,11 Διαθέσιμος χρόνος: 120 min. (20ºC ) 

Θερμοκρασία εφαρμογής : +5º C έως + 30º  C Giscode ZP 

1 (Komponente A) Giscode D 1 (Komponente B) 

Συσκευασία: Δοχείο 2 συστατικών 3,5 kg (άθροισμα Α + Β)  

Κατανάλωση: Σαν αντιοξειδωτικό: 100 gr/τρέχον μέτρο 

οπλισμού (πρακτικά μια συσκευασία αρκεί για 35 τρέχοντα 

μέτρα οπλισμού Φ12 mm) Σαν γέφυρα πρόσφυσης: 1kg/m2  

KORROHAFT PLUS 
Πολυμερική αντιοξειδωτική επάλειψη και γέφυρα πρόσφυσης «2 σε 1», για επισκευή του εναν-

θρακωμένου μπετόν και του οπλισμού. 



Ιδιότητες: Αδιάβροχη αντιπαγετική ινοπλισμένη τσιμεντοει-

δής πολυμερική κονία ενός συστατικού κατηγορίας Μ30 

βάσει DINEN998-2 που αναμιγνύεται απλώς με νερό 

δίνoντας μία επισκευαστική αντιπαγετική μη συρρικνούμενη 

μάζα για την αποκατάσταση του σκυροδέματος. Εφαρμογή 

σε πάχη από 5-100mm σε μία στρώση. Μικρή συρρίκνωση 

πήξεως. Ταχεία ανάπτυξη πρωίμων και τελικών αντοχών. 

Χρήση εσωτερική και εξωτερική, κάθετη και οριζόντια. Δια-

πνέουσα. Ανθεκτική σε άλατα και σε αντιπαγετικά χημικά 

οδοστρωμάτων. Απρόσβλητη από ενανθράκωση. Ταχύπη-

κτη. Υδρόφοβη ινοπλισμένη ακαυστη κλάσεως Α1 βάσει 

DIN4102/EN13501-1. Ενδείκνυται για πυρίμαχη κατασκευή. 

 

Πεδίο Εφαρμογής: Αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος 

αποκατάστασης ενανθρακωμένου μπετόν σε συνδυασμό με 

το αντιοξειδωτικό Korrohaft Plus. Το υλικό εφαρμόζεται σε 

μπετόν άοπλο ή μη. Σφραγίζει ρωγμές, επαναφέρει την 

γεωμετρία σε αποκολλήσεις, είναι κατάλληλο για κάθε απλή 

ή σύνθετη επισκευή σε κάθε τύπο μπετόν κλάσεως C12/15 

και άνω. Αποκαθιστά κάθε είδος βλάβης, οποιασδήποτε 

σοβαρότητας, είτε αυτή έχει μηχανικά είτε χημικά αίτια. 

Αποκατάσταση ενανθρακωμένου μπετόν. Ιδανικό για επι-

σκευές σε εξώστες, πλάκες σκυροδέματος, μονολιθικές 

κατασκευές, δεξαμενές, πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, 

καμινάδες, καταψύξεις κλπ. Επισκευή τσιμεντοκονιών, στοι-

χείων προκατασκευασμένου μπετόν, τοιχοποιίας κλπ. Δεν 

χρησιμοποιείται σε στοιχεία ελαφρομπετόν. 

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθα-

ρό, σταθερό, και βρεγμένο ώστε να μην έχει απορροφητικό-

τητα. Απομακρύνουμε κάθε διαβρωμένο ή αποκολλημένο 

στοιχείο του ενανθρακωμένου μπετόν. Η επιφάνεια γενικά 

οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει πρόσφυ-

ση. Για τον σκοπό αυτό απομακρύνουμε κάθε διαχωριστική 

στρώση όπως γύψο, ασφαλτικά υπολείμματα, λίπη, έλαια, 

σκόνη, χρώματα κλπ. Η έτοιμη πλέον επιφάνεια μπετόν 

διαβρέχεται με νερό ώστε να χάσει την απορροφητικότητά 

της. Προσέχουμε να μην λιμνάσει νερό. Αναμιγνύουμε το 25 

kg σακί του Quellmörtel Extra με 4,0 lit νερό, χρησιμο-

ποιώντας μίξερ με αργές στροφές, μέχρι να προκύψει μια 

ομοιόμορφη πλαστική μάζα. Αφήνουμε το μίγμα να ωριμά-

σει και μετά 1 λεπτό αναμιγνύουμε εκ νέου, χωρίς προσθή-

κη άλλου νερού, μέχρι να προκύψει ξανά πλαστική υφή. 

Μετά την δεύτερη ανάμιξη προκύπτει ο χρόνος ζωής μίγμα-

τος (30 λεπτά στους 20º C). Η διάστρωση του μίγματος να 

γίνεται μέσα στον χρόνο ζωής του με μια σπάτουλα ή μηχα-

νικά. Για επίτευξη υψηλής πρόσφυσης σε μεγάλα πάχη, 

διαστρώνουμε πρώτα ένα «πεταχτό» χρησιμοποιώντας για 

τον σκοπό αυτόν το ίδιο το υλικό, πάνω σε διαβρεγμένη 

επιφάνεια. Το υλικό μπορεί να αποτελέσει την τελική στρώ-

ση. Αν επιθυμούμε απόλυτα λείες επιφάνειες χρησιμοποι-

ούμε την λεπτή κονία Feinspachtel. Δεν εφαρμόζουμε 

υλικά σε πυρωμένα από τον ήλιο υπόβαθρα, υπό βροχήν, ή 

σε συνθήκες παγετού. 

 

Προδιαγραφές: Βάση: τσιμεντοειδής PCC (πολυμερική) 

Χρώμα: γκρι, Κόκκος: έως 2mm, Αναλογία πρόσμιξης: 4,0 

lit νερού ανά 25kg υλικού, Διαθέσιμος χρόνος: 30 min

(20ºC ), Θερμοκρασία εφαρμογής : +5ºC έως + 30ºC Αντο-

χή σε βροχή και βατότητα : μετά 12 ώρες, Επόμενα υλικά: 

μετά 2 ημέρες (20ºC ), Αρχή πήξης: μετά 45 λεπτά (20ºC ), 

Συρρίκνωση (28 μέρες) :  0,1 mm/m, Αντοχή σε θλίψη: μετά 

28 μέρες  > 40,0 MPa, Εφελκυσμός κάμψης > 7,0 MPa 

 

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg  

Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 ανά mm2 

QUELLMÖRTEL EXTRA Επισκευαστική ινοπλισμένη μη συρρικνούμενη κονία, στρώσης 5-100 mm. 

Ιδιότητες:  Τσιμεντοειδές υλικό που αναμιγνύεται απλώς με 

νερό δίνοντας μια εξομαλυντική ή επισκευαστική μάζα στε-

γανή, αντιπαγετική μη συρρικνούμενη. Κατάλληλο για κάθε 

ορυκτή επιφάνεια και μπετόν. Κατάλληλο για κάθε υγρό 

χώρο. Βατό σε 24 ώρες. Χρόνος πήξης 5 ώρες. Τελικές 

αντοχές σε 4 ημέρες.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Το Sperrmörtel είναι ένα επισκευαστι-

κό κονίαμα ευρέως φάσματος. Είναι ιδανικό για δημιουργία 

«λουκιών» (στρογγύλεμα ορθών γωνιών, με εργαλείο μια 

γυάλινη φιάλη) σαν επισκευαστικό ατελειών και αστοχιών 

σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα σοβάδες, τοιχοποιία κλπ. 

καθώς και σαν επίχρισμα στην ζώνη της ανερχόμενης υ-

γρασίας. Διατίθεται και σε λεπτόκοκκη εκδοχή (Sperrmörtel 

fein) σαν υλικό σπατουλαρίσματος εμφανούς μπετόν π.χ. 

Είναι ιδανικό και σαν συμπλήρωμα σε αρμούς πέτρας ή 

τούβλου που έχασαν το πάχος τους, καθώς και για πλήρω-

ση αρμών που δεν υπόκεινται σε κινητικότητα. Το υλικό 

δέχεται επάνω του ασφαλτικής ή τσιμεντοειδούς βάσεως 

στεγανοποιήσεις (K11, K11 flex, Bitflex)  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο να είναι σταθερό κα-

θαρό και χωρίς διαχωριστικές στρώσεις όπως σκόνη π.χ. 

Διαβρέχουμε το υπόβαθρο  με νερό, τόσο, ώστε να χάσει 

την απορροφητικότητα του (νότισμα). Αν το υπόβαθρο δεν 

ευνοεί την πρόσφυση (πολύ λείο) ενισχύουμε το νερό της 

διαβροχής αυτής με ρητίνη πρόσφυσης Haftemulsion-

Konzentrat. Αν το υλικό χρησιμοποιηθεί σαν επίχρισμα 

επιφανειών να προηγηθεί ένα πεταχτό ενισχυμένο με 

το Haftemulsion-Konzentrat. To πεταχτό διατίθεται και 

σαν έτοιμο υλικό, το Spritzbewurf WTA. Αναμιγνύουμε το 

υλικό με νερό σε αναλογία 3,0 λίτρων ανά 25 kg σκόνης. 

Προσθέτουμε πάντα την σκόνη στο νερό. Εφαρμογή με 

μυστρί ή σπάτουλα σε βρεγμένη επιφάνεια. Δυνατότης 

αντικατάστασης μέρους του νερού πρόσμιξης με βελτιωτική 

ρητίνη Haftemulsion Konzentrat (έως 30% του νερού 

ανάμιξης) για βελτίωση πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες, 

βελτίωση των αντοχών, της ελαστικότητας κλπ. Προστατεύ-

ουμε για λίγες ώρες το εφαρμοσμένο υλικό από έντονη 

ηλιακή ακτινοβολία, άνεμους κλπ. Αν απαιτείται το διαβρέ-

χουμε για να μην ξηραθεί βίαια. 

 

Προδιαγραφές: Βάση: Αντιπαγετική τσιμεντοειδής κονία, 

μέγιστου κόκκου 2 mm. Θερμοκρασία εφαρμογής : + 5o C 

έως + 35o C. Αναλογία ανάμιξης: 25 kg κονία με 3,0 lit νερό. 

Διαθέσιμος χρόνος μίγματος: 2,0 ώρες Πήξη: μετά 5 ώρες. 

Βατότητα: μετά 24 ώρες 

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg  

Κατανάλωση: 1,8 kg/m2 για κάθε mm πάχους ή για 1 lit 

όγκου πλήρωσης.  

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες. 

SPERRMÖRTEL 

Επισκευαστική τσιμεντοειδής κονία, για επισκευή σε στοιχεία μπετόν, εσωτερικά και εξωτερικά. Ε-

φαρμόζεται για διαμόρφωση «λουκιών» και σαν επίχρισμα στην ζώνη ανερχόμενης υγρασίας. Αν-

θεκτικό σε θαλασσινό νερό και σε βατές επιφάνειες. Αντιπαγετική. GISCODE ZP1  

http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/k_11_schlaemme_grau
http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/flex_schlaemme_k11_grau
http://www.renovat.gr/products/epaleifomeno/bitflex
http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat
http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat
http://www.renovat.gr/products/beltiotika_prosmikta/haftemulsion_konzentrat


Ιδιότητες:  Τσιμεντοειδής υπερελαστική γκρι κόλλα για 

κάθε είδος κεραμικής επένδυσης, πέτρας και θερμομονωτι-

κών πλακών πάνω σε ορυκτά υπόβαθρα (μπετόν, τσιμεντο-

κονίες, μάρμαρο, μωσαϊκά, παλαιά πλακίδια, γυψοσανίδες, 

προσόψεις, ταράτσες, μπαλκόνια) αλλά και σε ξύλινα 

(κόντρα πλακέ θαλάσσης, πλάκες V 100). Εξειδικευμένη για 

πισίνες, για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης, για συ-

γκόλληση πάνω σε υπάρχοντα παλαιά πλακίδια και για 

κάθε επίφοβο, δονούμενο ή συστολοδιαστελλόμενο ή συρ-

ρικνούμενο υπόβαθρο. Αντιπαγετική και βελτιωτική της 

στεγανότητας. Πληροί την νόρμα EN 12004-C2 TE και την 

απαίτηση DIN EN 12002-S1 (Flexmörtel). Πληροί την απαί-

τηση περιεκτικότητας χρωμίου EU-VO 1907/2006 (REACH)  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Συγκόλληση πλακιδίων, ψηφίδας, πέ-

τρας θερμοηχομωνωτικών πλακών κλπ. σε τοίχους και 

δάπεδα. Συγκόλληση πάνω σε ενδoδαπέδια συστήματα 

θέρμανσης. Συγκόλληση πλακιδίων πισίνας. Ανακαίνιση 

άμεσα πάνω σε παλαιά πλακίδια. Συγκόλληση μαρμάρων 

και φυσικής πέτρας που δεν φεγγίζουν. Σε διαφανή ανοι-

χτόχρωμα μάρμαρα προτιμούμε την κόλλα μαρμά-

ρου Ardaflex Marmor.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Τρόπος εφαρμογής : Τα υπόβαθρα 

να είναι σταθερά, ξηρά, χωρίς λίπη και έλαια. Σε απορρο-

φητικά, σαθρά ή γύψινα υπόβαθρα σταθεροποιούμε με 

το αστάρι Ardagrip Classic. Διαλύουμε αργά την κόλλα 

στο νερό σε αναλογία 7 lit νερού ανά 25-κιλο σακί. Αφήνου-

με το μίγμα 3 λεπτά να «ωριμάσει» και αναμιγνύουμε σύ-

ντομα εκ νέου. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο έως 3-4 ώρες 

ανάλογα με την θερμοκρασία. Το διαστρωμένο μίγμα πρέ-

πει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε 30 λεπτά. Η τοποθέ-

τηση γίνεται με τον συνήθη τρόπο (διάστρωση κόλλας, 

κτένισμα, συγκόλληση). Κάτω από την επιφάνεια του νερού 

(πισίνες, δεξαμενές) φροντίζουμε να μην υπάρχουν φωλιές 

και διάκενα από «κτενιές» στην στρώση της κόλλας. Για τον 

σκοπό αυτό επαλείφουμε κόλλα και στο υπόβαθρο και στην 

ράχη του πλακιδίου («βουτύρωμα)  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Τσιμεντοειδής γκρι κονία C2 TE S1 

βάσει DIN EN 12004 – C2 TE S1, χωρίς ενώσεις χρωμίου 

βάσει απαίτησης EU-VO 1907/2006 Διαθέσιμος χρόνος 

μίγματος : 3-4 ώρες Θερμοκρασία εφαρμογής : + 5oC έως + 

25oC Ολίσθηση : < 0,0 mm Εφελκυσμός πρόσφυσης : > 1,0 

N/mm2 Βατό μετά 12 ώρες. Αρμολόγηση μετά : 12 ώρες 

Θερμοκρασιακή αντοχή: -30° C έως +80° C. Απαίτηση S1 

(Flexmörtel) > 2,5 mm (EN 12002)  

 

Συσκευασία: Σάκοι 5 kg 25 kg 

 

Κατανάλωση: Βάσει DIN EN  1,5 – 3,0 kg / m2 ανάλογα με 

την ακμή του πλακιδίου και την επιλεγείσα κτένα.  

ARDAFLEX TOP  Υπερελαστική κόλλα πλακιδίων, θερμομονωτικών πλακών κλπ. Eσωτερικής καί εξωτερικής χρήσης.  

Ιδιότητες:  Η υπερελαστική κόλλα ARDAFLEX XXL παρά-

γεται με νανοτεχνολογία όπου τα συμβατικά αδρανή 

(άμμος) και τα γεμιστικά αντικαθίστανται από υπερελαφρά 

κοίλα σφαιρίδια υάλου. Έτσι ενώ ο όγκος του σάκου διατη-

ρείται ίδιος (ακριβώς σαν τον όγκο 25-κιλου σάκο συμβατι-

κής κόλλας), το βάρος του πέφτει στα 18 κιλά, η απόδοση 

επιφανείας αυξάνεται έως 30% και η ευκολία ανάδευσης - 

διάστρωσης-απόδοσης λόγω της ελαφριάς μάζας και του 

σφαιρικού αντί αδρού αδρανούς, αλλάζει δραστικά λόγω 

κρεμώδους υφής. Αρμολόγηση σε 24 ώρες.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, 

πλακών, θερμομονωτικών κλπ. πάνω σε κάθε υπόβαθρο 

(εσωτερικά και εξωτερικά). Συγκόλληση πάνω σε ενδοδα-

πέδια θέρμανση. Συγκόλληση πάνω σε δονούμενα, ταλα-

ντευόμενα και προβληματικά υπόβαθρα ( γυαλιστερά μω-

σαϊκά, παλαιά πλακίδια, γυψόπλακες ) όπως και σε κολυμ-

βητικές δεξαμενές. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

σαν σπατουλάρισμα επιφανειών σε πάχη έως 20mm. 

Πληροί την νόρμα EN 12004-C2 TE και την απαίτηση DIN 

EN 12002-S1 (Flexmörtel). Πληροί την απαίτηση περιεκτι-

κότητας χρωμίου EU-VO 1907/2006 (REACH) 

 

Τρόπος Εφαρμογής: Τρόπος εφαρμογής : Τα υπόβαθρα 

να είναι σταθερά, ξηρά, χωρίς λίπη και έλαια. Σε απορρο-

φητικά, σαθρά ή γύψινα υπόβαθρα σταθεροποιούμε με 

το αστάρι Ardagrip Classic. Σε πολύ λεία διόλου απορρο-

φητικά υπόβαθρα -ιδίως αν πρόκειται να κολληθούν βαριά 

πλακάκια- μπορούμε να αυξήσουμε την πρόσφυση με τα 

αστάρια Ardagrip Special (εσωτερικοί χώροι) 

ή Ardagrip Xpress (μέσα και έξω). Η συγκόλληση μπορεί 

να γίνει μετά από 30 λεπτά έως 3 ώρες. Αν επιθυμούμε 

αποσύμπλεξη από επίφοβα υπόβαθρα διαστρώνουμε ελεύ-

θερα το ρολό Nibolay Renofleece και κολλάμε πάνω του 

τα πλακίδια.  Διαλύουμε αργά την κόλλα σε νερό σε αναλο-

γία 8,3 lit νερού ανά 18-κιλο σακί, για κάθετες επιφάνειες, ή 

με 9,0 lit νερό για δάπεδα. Αφήνουμε το μίγμα 3-4 λεπτά να 

«ωριμάσει» και αναμιγνύουμε σύντομα εκ νέου. Το μίγμα 

παραμένει εργάσιμο έως 3-4 ώρες ανάλογα με την θερμο-

κρασία. Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλα-

κίδια μέσα σε 30 λεπτά. Η τοποθέτηση γίνεται με τον συνή-

θη τρόπο (διάστρωση κόλλας, κτένισμα, συγκόλληση). 

Κάτω από την επιφάνεια του νερού (πισίνες, δεξαμενές) 

φροντίζουμε να μην υπάρχουν φωλιές και διάκενα από 

«κτενιές» στην στρώση της κόλλας. Για τον σκοπό αυτό 

επαλείφουμε κόλλα και στο υπόβαθρο και στην ράχη του 

πλακιδίου («βουτύρωμα»). Η αρμολόγηση μπορεί να γίνει 

σε 24 ώρες. Οι πλήρεις αντοχές αναπτύσσονται σε 7 ημέ-

ρες.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Τσιμεντοειδής γκρι κόλλα C2 TE 

βάσει DIN/EN 12004 και S1 βάσει DIN EN 12002 χωρίς 

ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης EU-VO 1907/2006 

(REACH). Gisecode ZP 1. Χρόνος ζωής μίγματος : 90-120 

λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής : + 5o C έως + 25oC. Δια-

θέσιμος χρόνος στρώσης : > 30 λεπτά. Αρμολόγηση: μόλις 

μετά 24 ώρες. Θερμοκρασιακή αντοχή: - 30oC έως + 80oC. 

Εφελκυσμός πρόσφυσης: > 1,0 N / mm2.  

 

Συσκευασία: Σάκοι 18kg 

 

Κατανάλωση: Από 1,2 kg / m2 (κτένα 4 mm) έως 2,2 kg / 

m2 (κτένα 10 mm) Ένα σακί αποδίδει 16,4 m2 (4 mm κτένα), 

12,9 m2 (6 mm κτένα), 10,0 m2 (10mm κτένα) 

ARDAFLEX XXL Υπερελαστική υπερελαφριά γκρι κόλλα C2TES1 πάσης χρήσεως κρεμώδους υφής νέας τεχνολογίας  



Ιδιότητες: Η λευκή ελαστική, αντιπαγετική, κόλλα Arda-

Flex Marmor κολλά μάρμαρο και φυσική πέτρα χωρίς να 

επιδρά χρωματικά (οξειδωτικός χρωματισμός) στα υλικά 

αυτά αλλά και παρεμποδίζοντας την διέλευση οξειδίων τού 

σιδήρου ,οξέων εδάφους (από την άμμο ή το υπόβαθρο). Η 

χρησιμοποίηση συμβατικών υλικών για συγκόλληση μαρμά-

ρου έχει συχνά σαν αποτέλεσμα την χρωματική και μη ανα-

στρέψιμη καταστροφή των υλικών αυτών με αφετηρία τους 

αρμούς. Η κόλλα Ardaflex Marmor είναι μέρος του 

«συστήματος μαρμάρου» της Bostik μαζί με την σιλικό-

νη Marmorsilicon και τον στόκο μαρμά-

ρου Ardacolor Premium. Η κόλλα είναι κατάλληλη για 

εσωτερική και εξωτερική χρήση καθώς και κάτω από το 

νερό. Εφαρμογή σε ενδοδαπέδιες θερμάνσεις. Αρμολόγηση 

δυνατή σε 24 ώρες. Χάρις στους επιμηκυμένους χρόνους 

πήξης είναι ιδανική για συγκόλληση υαλοψηφίδων. Η πηγ-

μένη κόλλα είναι ανθεκτική σε μόνιμη καταπόνηση νερού, 

παγετό και παραμορφώσεις. Πληροί την νόρμα EN 12004-

C2 TE και την απαίτηση DIN EN 12002-S1 (Flexmörtel). 

Πληροί την απαίτηση περιεκτικότητας χρωμίου EU-VO 

1907/2006 (REACH)  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Συγκόλληση μαρμάρου φυσικής πέ-

τρας, υαλοψηφίδας και κεραμικών πλακιδίων πάνω σε κάθε 

υπόβαθρο (εσωτερικά και εξωτερικά). Συγκόλληση πάνω σε 

ενδοδαπέδια θέρμανση. Για υπερελαστική συγκόλληση 

ευαίσθητων σε παραμόρφωση μαρμάρων, πάνω σε δονού-

μενα, ταλαντούμενα και προβληματικά υπόβαθρα, χρησιμο-

ποιούμε την υπερελαστική κόλλα Ardaflex Marmor Fast 

που πληροί το DIN EN 12004-C2FT.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Τα υπόβαθρα να είναι σταθερά, 

ξηρά, χωρίς λίπη και έλαια. Σε απορροφητικά, σαθρά ή 

γύψινα υπόβαθρα σταθεροποιούμε με το αστά-

ρι Ardagrip Classic. Αναμιγνύουμε 1 σάκο (25 

kg) Ardaflex Marmor με 7,0 lit νερό. Προσθέτουμε πάντα 

την σκόνη στο νερό αναμιγνύοντας καλά. Αφήνουμε το 

μίγμα 3 λεπτά να ωριμάσει και ανακατεύουμε ξανά για λίγο. 

Διαστρώνουμε χωρίς χτένισμα μια λεπτή στρώση κόλλας 

στο υπόβαθρο και όσο αυτή είναι ακόμη φρέσκια προσθέ-

τουμε επάνω της ξανά κολλά και την κτενίζουμε με οδόντω-

ση κτένας πάντα αντίστοιχη με την ακμή του προς συγκόλ-

ληση υλικού. Όπου οι κτενιές δεν είναι επιθυμητές (κάτω 

από νερό π.χ.) «βουτυρώνουμε» κόλλα στην ράχη του 

μαρμάρου ή πέτρας. Τοποθετούμε το προς συγκόλληση 

υλικό όσο οι δύο αυτές στρώσεις είναι φρέσκιες το πολύ 

εντός 30 λεπτών. Την επόμενη ημέρα μπορούμε να αρμο-

λογήσουμε με τους κατάλληλους στόκους Ardacolor, είτε 

ειδικούς για φυσική πέτρα, είτε για κεραμικά πλακίδια.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Τσιμεντοειδής λευκή κονία χωρίς 

ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης EU-VO 1907/2006 

(REACH). Χρόνος ζωής μίγματος: 30 λεπτά. Θερμοκρασία 

εφαρμογής: +5oC έως +25oC. Διαθέσιμος χρόνος στρώσης: 

30 λεπτά. Αρμολόγηση: μετά 24 ώρες. Εφελκυσμός πρό-

σφυσης: >1,0 N/mm2. Πληροί την νόρμα EN 12004-C2 TE 

και την απαίτηση DIN EN 12002-S1 (Flexmörtel > 2,5mm 

παραμόρφωση).  

 

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg 

 

Κατανάλωση: Από 1,5 kg/m22 (κτένα 6 mm) έως 3,0 kg/

m2 (κτένα 10 mm)  

ARDAFLEX MARMOR 
Κόλλα μαρμάρου, φυσικής πέτρας, κεραμικών πλακιδίων και υαλοψηφίδας, λευκή, ελαστική, 

αντιπαγετική, για εσωτερική και εξωτερική χρήση καθώς και κάτω από το νερό. 

http://www.renovat.gr/products/silikones/marmor_silicon
http://www.renovat.gr/products/stokoi_plakidion/ardacolor_premium
http://www.renovat.gr/products/proergasies/ardagrip_classic


Ιδιότητες:  Τσιμεντοειδής υπερελαστική λευκή κόλλα για 

κάθε είδος κεραμικής επένδυσης, πέτρας, μαρμάρου, υαλο-

ψηφίδας κλπ. πάνω σε ορυκτά υπόβαθρα (μπετόν, τσιμε-

ντοκονίες, μάρμαρο, μωσαϊκά, παλαιά πλακίδια, γυψοσανί-

δες, προσόψεις, ταράτσες, μπαλκόνια) αλλά και σε ξύλινα 

(κόντρα πλακέ θαλάσσης, πλάκες V 100). Χρήση εξωτερική 

και εσωτερική, σε τοίχο και δάπεδο, καθώς και κάτω από το 

νερό. Ιδανική για πισίνες, για ενδοδαπέδια συστήματα θέρ-

μανσης, για συγκόλληση πάνω σε υπάρχοντα παλαιά πλα-

κίδια και για κάθε επίφοβο, δονούμενο ή συστολοδιαστελλό-

μενο ή συρρικνούμενο υπόβαθρο. Πολύ υψηλή ελαστικότη-

τα ( > 5mm) βάσει DIN EN 12002-S2. Αντιπαγετική και 

βελτιωτική της στεγανότητας. Κρεμώδης υφή, γρήγορη 

ανάπτυξη αντοχών με παράλληλο όμως μεγάλο ανοιχτό 

χρόνο.,  Πληροί την νόρμα DIN EN 12004-C2FTE και την 

απαίτηση DIN EN 12002-S2 (Flexmörtel). Πληροί την απαί-

τηση περιεκτικότητας χρωμίου EU-VO 1907/2006 (REACH) 

και την απαίτηση εκπομπών GEV-Emicode EC1R.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Η κόλλα Ardaflex S2 Premium χρησι-

μοποιείται για την συγκόλληση κεραμικών επενδύσεων σε 

τοίχους και δάπεδα, για συγκόλληση υαλοψηφίδας και πορ-

σελάνινης ψηφίδας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους 

και δάπεδα καθώς και κάτω από το νερό. Η κόλλα χρησιμο-

ποιείται για την συγκόλληση φυσικής πέτρας και διαφανών, 

ανοικτόχρωμων μαρμάρων ευαίσθητων σε αποχρωματι-

σμό, καθώς και για θερμομονωτικές πλάκες. Σαν κόλλα S2 

είναι ιδανική για μεγάλων διαστάσεων υλικά. Η χρήση της 

κόλλας Ardaflex S2 Premium προτείνεται ιδιαίτερα στις 

εξής περιπτώσεις: Τοποθέτηση σε υπόβαθρα τα οποία 

έχουν επιφάνειες που δεν ευνοούν την πρόσφυση όπως 

εμφανές μπετόν, παλαιά πλακίδια, ασφαλτικά δάπεδα, 

γυψοσανίδες, γυψοσοβάδες κλπ. Σε υπόβαθρα που υπόκει-

νται σε μεγάλη αλλαγή μήκους και διαστάσεων γενικά, 

όπως εκείνα στα οποία εξασκούνται μεγάλες θερμοκρασια-

κές μεταβολές από ήλιο, χιόνι, παγετό, βροχή όπως δάπε-

δα βεραντών και ταρατσών, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρ-

μανση, προσόψεις κλπ. Σε επιφάνειες οι οποίες υπόκεινται 

σε συρρίκνωση πήξεως, όπως στοιχεία από μπετόν που 

παράξαμε επιτόπου και  δεν έχει πήξει πλήρως, μπετόν 

προκατασκευής κλπ. Σε εξωτερικές επιφάνειες και επιφά-

νειες κάτω από το νερό σε συνδυασμό με στεγανοποιήσεις 

Ardatec της Bostik. Όπως π.χ. σε κολυμβητικές δεξαμενές. 

Σε συγκόλληση μαρμάρων κάθε διάστασης και είδους, μέσα 

και έξω. 

 

Τρόπος Εφαρμογής: Τρόπος εφαρμογής : Τα υπόβαθρα 

να είναι σταθερά, ξηρά, χωρίς λίπη και έλαια. Σε απορρο-

φητικά, σαθρά ή γύψινα υπόβαθρα σταθεροποιούμε με 

το αστάρι Ardagrip Classic. Σε λεία μη απορροφητικά 

υπόβαθρα προεπαλείφονται με το Ardagrip Special 

(εσωτερικά)  ή με το Ardagrip Xpress (εξωτερικά). Εναλλα-

κτικά μπορούμε να διαστρώσουμε μια λεπτή στρώση της 

ίδιας της κόλλας σαν προεπάλειψη. Στις τσιμεντοκονίες 

δαπέδου ελέγχουμε να μην περιέχεται περισσότερη από 

2,0% CM υγρασία. Πάνω σε πλάκες δαπέδου συνθετικής 

ξυλείας διατίθενται κατάλληλες μεμβράνες αποσύμπλεξης 

της Bostik. Σε φρέσκες μη θερμαινόμενες τσιμεντοκονίες 

δαπέδου μπορούμε με την κόλλα αυτήν να διαστρώσουμε 

πλακίδια και πλάκες αμέσως μετά την επίτευξη βατότητας. 

Για συγκόλληση πάνω σε παλαιά πλακάκια δεν απαιτείται 

καμία προεπάλειψη παρά μόνον μια διάστρωση ενός λε-

πτού φιλμ από την ίδια την κόλλα,. Διαλύουμε αργά την 

κόλλα στο νερό σε αναλογία 5,2 lit νερού ανά 20-κιλο σακί. 

Αφήνουμε το μίγμα 3 λεπτά να «ωριμάσει» και αναμιγνύου-

με σύντομα εκ νέου. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο έως 60 

λεπτά ανάλογα με την θερμοκρασία. Το διαστρωμένο μίγμα 

πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε 30 λεπτά. Η τοπο-

θέτηση γίνεται διαστρώνοντας την κόλλα με την λεία πλευ-

ρά της σπάτουλας σε λεπτή στρώση. Ακολούθως διαστρώ-

νουμε  πάνω στην στρώση αυτή μια νέα ποσότητα κόλλας 

την οποία και κτενίζουμε με την κατάλληλη οδόντωση και 

τοποθετούμε όσο η κόλλα είναι νωπή. Κάτω από την επιφά-

νεια του νερού(πισίνες, δεξαμενές) φροντίζουμε να μην 

υπάρχουν φωλιές και διάκενα από «κτενιές» στην στρώση 

της κόλλας. Για τον σκοπό αυτό επαλείφουμε κόλλα και στο 

υπόβαθρο και στην ράχη του πλακιδίου («βουτύρωμα»). 

Οδόντωση(mm)      Κατανάλωση (kg/m2) 

4                                     ca. 1,2 

6                                     ca. 1,5 

8                                     ca. 1,8 

10                                   ca. 2,3 

 

Αρμολόγηση: 5-6 ώρες μετά την τοποθέτηση οι επιφάνειες 

είναι βατές και μπορούν να αρμολογηθούν με στόκους Bos-

tik. 

 

Προδιαγραφές: Βάση: Τσιμεντοειδής υπερελαστική λευκή 

κονία, με ελαφρά συστατικά, βάσει DIN EN 12004 – C2 TE 

S2, χωρίς ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης EU-VO 

1907/2006. Διαθέσιμος χρόνος μίγματος : 60 λεπτά. Θερμο-

κρασία εφαρμογής: +5oC έως +25oC Ολίσθηση : < 0,0 mm 

Εφελκυσμός πρόσφυσης: > 1,0 N/mm2 βάσει DIN EN 1348 

αλλά  και 0,5 N/mm2 ήδη μετά μόλις 6 ώρες. Βατή μετά 5-6 

ώρες. Αρμολόγηση μετά 5-6 ώρες. Θερμοκρασιακή αντοχή: 

-30° C έως +80° C. Απαίτηση S2 (Flexmörtel) > 5 mm (EN 

12002-S2). Απαίτηση εκπομπών GEV-Emicode EC1R.  

 

Συσκευασία: Σάκοι 20kg 

 

Κατανάλωση: Βάσει DIN EN  1,2 – 2,4 kg / m2 ανάλογα με 

την ακμή του πλακιδίου και την επιλεγείσα κτένα. 

 

Αποθήκευση:Τουλάχιστον 6 μήνες σε ξηρό,δροσερό χώρο 

ARDAFLEX S2 PREMIUM 
Υπερελαστική, ελαφριά, λευκή κόλλα πλακιδίων, φυσικής πέτρας με απεριόριστες       

εφαρμογές. 



Ιδιότητες:  Λευκός & έγχρωμος στόκος και κόλλα για κάθε 

είδος κεραμικής επένδυσης, πλακών, μαρμάρου, πέτρας, 

πορσελάνης, υαλοψηφίδας, οξυμάχων κεραμικών (Klinker) 

κλπ. Χρήση εσωτερική & εξωτερική. Συγκόλληση πάνω σε 

κάθε υπόβαθρο απορροφητικό (ορυκτό) ή μη (μέταλλα). 

Ανθεκτικό σε ακραίες χημικές καταπονήσεις. Πιστοποιημένο 

για πόσιμο νερό. Ιδανικό για πισίνες, δεξαμενές ποσίμου 

ύδατος. Κατάλληλο για συμπλήρωση παλαιών φθαρμένων 

αρμών ακόμη και σε λεπτή στρώση λίγων mm, ακόμη και 

σε καταπόνηση πισίνας. Διατίθεται πίνακας χημικών αντο-

χών.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Έγχρωμη αρμολόγηση & συγκόλληση 

κάθε είδους κεραμικών ή υάλινων πλακιδίων και ψηφίδας 

σε ορυκτά υπόβαθρα (τοίχους και δάπεδα) εσωτερικά και 

εξωτερικά. Αρμολόγηση & συγκόλληση πλακιδίων σε χημι-

κά καταπονούμενους μόνιμα υγρούς χώρους όπως πισί-

νες, μαγειρεία, σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας ποτών και 

τροφίμων, στην χημική βιομηχανία, χώρους συσσωρευτών, 

SPA, πλυντήρια, ιαματικά λουτρά, χαμάμ, βιομηχανίες γά-

λακτος, μπύρας & τροφίμων γενικά, υδραγωγεία ποσίμου, 

εργαστήρια κλπ. Εφαρμογή πάνω σε μέταλλα. Λόγω του ότι 

πήζει χωρίς να δημιουργούνται τριχοειδείς ρωγμές αποτελεί 

στεγανοποίηση των αρμών και εφαρμόζεται σε ευπαθή στο 

νερό υπόβαθρα για να τα προστατεύει (γυψοσανίδες, MDF, 

έπιπλα κουζίνας από τέτοια υλικά κλπ.) Πιστοποιημένο 

βάσει XL 47 (σύσταση των ομοσπονδιακών αρχών Υγείας) 

για επαφή με τρόφιμα.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι σταθε-

ρό, καθαρό και ξηρό. Το υλικό αποτελείται από 2 συστατικά 

που βρίσκονται χωρισμένα στο ίδιο δοχείο. Προσθέτουμε 

όλο το συστατικό Β (σκληρυντής) στο συστατικό Α (ή 1:3 

κατά βάρος για μερική εφαρμογή). Αναμιγνύουμε καλά σε 

χαμηλές στροφές (400/λεπτό) μέχρι να προκύψει ομοιόμορ-

φο μίγμα. Αναμιγνύουμε ξανά μέχρι να προκύψει ομοιοχρω-

μία. Το υλικό είναι τότε έτοιμο για διάστρωση, κτένισμα, 

αρμολόγηση ή και συγκόλληση με την τεχνική και τα εργα-

λεία των εποξειδικών συστημάτων. Η ζωή του μίγματος 

είναι 50 λεπτά στους 20 ºC και 40 λεπτά στους 30 ºC. Το 

βάθος αρμολόγησης να είναι άνω των 2-3 mm. Απομακρύ-

νουμε λίπη και ρύπους και στεγνώνουμε τον αρμό με πεπιε-

σμένο ή θερμό αέρα. Θερμοκρασίες αρμολόγησης : Τουλά-

χιστον 10 ºC θερμοκρασία επιφανειών αλλά και να μην είναι 

πυρωμένες από τον ήλιο, ούτε να αρμολογούνται κάτω από 

άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασίες συγκόλλησης: Οι 

θερμοκρασίες του αέρα, του υποβάθρου και των προς συ-

γκόλλησιν υλικών να μην είναι κάτω των 15 ºC αλλά και να 

μην πέσει κάτω από   τους 12 ºC  για 48 ώρες τουλάχιστον 

μετά την συγκόλληση. Εφαρμόζουμε το έτοιμο μίγμα με 

σπάτουλα εποξειδικού στόκου. Σε υπερβολικά μεγάλα πλά-

τη αρμών σε κάθετες επιφάνειες μπορούμε να προσθέσου-

με το σταθεροποιητικό αδρανές Ardal Stellmittel 222. 

Απομακρύνουμε με διαγώνιες κινήσεις το πλεονάζον υλικό 

από την επιφάνεια των πλακιδίων. Το εναπομείναν υλικό, 

πάνω στο πλακάκι, να «αποδυναμώνεται» και να απομα-

κρύνεται αμέσως, με κυκλικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας 

μαλακό σφουγγάρι ελαφρά βρεγμένο. Αμέσως μετά ακο-

λουθεί δεύτερος καθαρισμός με λεπτό σφουγγάρι ελάχιστα 

βρεγμένο. Ξεπλένουμε συνεχώς το σφουγγάρι αυτό σε 

καθαρό χλιαρό νερό. Μετά την πρώτη αυτή φάση καθαρι-

σμού συνεχίζουμε μέχρι να αρχίζει να πήζει το υλικό. Για 

τον τελικό καθαρισμό αφήνουμε να περάσουν 3 ώρες (αλλά 

όχι περισσότερες από 6) και απομακρύνουμε με λεπτό 

σφουγγάρι τα τελευταία υπολείμματα από την επιφάνεια 

των πλακιδίων. Οι εργασίες καθαρισμού διευκολύνονται αν 

διαθέτουμε ζεστό νερό. Επιδιώκουμε την εφαρμογή του 

υλικού σε θερμοκρασίες που αναφέραμε. To καλοκαίρι 

εργαζόμαστε τις πολύ πρωινές ώρες. Για μηχανική εφαρμο-

γή ζητήσατε να σας συστήσουμε το κατάλληλο τύπο μηχα-

νήματος και υλικού. Η πίεση του να είναι άνω των 10 bar 

και η παροχή της σωλήνας του 140-160 lit/min. 

 

Προδιαγραφές: Ειδ. βάρος 1,6 kg/lit. Σχέση μερικής ανάμι-

ξης : 3/1 (Α/Β) Διαθέσιμος χρόνος: 30-40 λεπτά. Αντοχή σε 

θλίψη: 60 N/mm2 Μέτρο ελαστικότητας: 4200 N/mm2 

Εφελκυσμός πρόσφυσης: ³ 25 N/mm2 

Εφελκυσμός διάτμησης: ³ 14 N/mm2(DIN EN 12003) 

Θερμοκρασιακή αντοχή: -30° C έως + 100° C 

Βατότητα: μετά 16 ώρες Χημικές αντοχές : μετά 7 ημέρες 

( βάσει πίνακα /διατίθεται) 

 

Συσκευασία: Δοχεία 5,0 kg (Α+Β) για εφαρμογή σπάτου-

λας σε αποχρώσεις υπόλευκο, beige, mittelgrau, anthrazit, 

silbergrau Δοχεία 5,0 kg (Α+Β) για εφαρμογή με πιστόλι σε 

απόχρωση mittelgrau. A= Εποξεική μάζα. Β= Σκληρυντής  

 

Κατανάλωση: Βάσει DIN 18 157 ανάλογα με την ακμή του 

πλακιδίου και την επιλεγείσα κτένα για την συγκόλληση. Για 

την αρμολόγηση σημασία έχει βέβαια ο προς πλήρωσιν 

όγκος αρμού. Μπορούμε να έχουμε την κατανάλωση χρησι-

μοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: Βάθος αρμού (σε mm) X 

πλάτος αρμού (σε mm) X μήκος αρμών ανά τετραγωνικό 

μέτρο (σε τρέχοντα m) X ειδικόν βάρος (1,6) = Ενδεικτική 

κατανάλωση σε g/m2  
 

ARDACOLOR XTREM EASY 

Εποξεικός στόκος και κόλλα 2 συστατικών για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, αν-

θεκτικός σε χημικές καταπονήσεις, για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-

ρους καθώς και κάτω από το νερό. 



Ιδιότητες:  Ο στόκος αρμών Ardacolor Power αναμιγνύε-

ται απλώς με νερό και είναι έτοιμος προς χρήση. Μεγάλη 

αντοχή σε καθαριστικά υλικά και χημικά πισίνας. Επιδέχεται 

ακραίες χημικές, μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. 

Αντέχει σε καθαρισμό με πιεστικά έως 100 bar. Βατός εντός 

6 ωρών. Αντιμικροβιακή αντοχή που εμποδίζει την αποδό-

μηση του υλικού και την μετατροπή της επιφάνειας του σε 

γόνιμο έδαφος για μικρόβια και μύκητες. Ο στόκος είναι 

αδιαπέραστος από το νερό, αντιπαγετικός, με υψηλή πρό-

σφυση στις παρειές των πλακιδίων. Εφαρμόζεται σε πλάτη 

3-20mm. Πληροί την απαιτηση χρωμίου EU-VO 1907/2006 

(REACH) και την απαίτηση CG 2 WA βάσει DIN EN 13888. 

Giscode ZP 1.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Αρμολόγηση πλακιδίων και φυσικής 

πέτρας (που δεν έχει τάση να ξεβάφει) σε τοίχους και δάπε-

δα, εσωτερικά και εξωτερικά, σε ιδιωτική και δημόσια κατα-

πόνηση. Ιδανικό για πισίνες, πλυντήρια αυτοκινήτων, απο-

θήκες, Super Market, πάγκους κουζίνας, λουτρά, χώρους 

επεξεργασίας κρέατος, ουρητήρια, κτηνιατρεία, και γενικά 

για χώρους που χρησιμοποιούνται πολύ ισχυρά καθαριστι-

κά. Αντικαθιστά τα εποξεικά υλικά 2 συστατικών σε πολλές 

από τις γνωστές εφαρμογές τους, χωρίς να έχει τον περιορι-

σμένο χρόνο εφαρμογής και την δυσκολία καθαρισμού 

εκείνων. Εφαρμογή εξωτερικά σε ταράτσες, βεράντες, δά-

πεδα με άλατα, υπόγειες διαβάσεις. Λόγω της ελαστικότη-

τας του ιδανικό για παραμορφούμενα δάπεδα, και επαγγελ-

ματικούς χώρους ψύξης, ενδοδαπέδιες θερμάνσεις κλπ. 

Λόγω της ακραίας του αντοχής σε χημικά και απότριψη 

είναι ιδανικό για χώρους που καθαρίζονται με υψηλή πίεση 

και ατμό ή με μεθόδους έντονης τριβής.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Φροντίζουμε ώστε να υπάρχει υγρα-

σιακή ομογένεια στο υπόβαθρο ώστε να μην προκύψουν 

διχρωμίες. Οι κόλλες να έχουν πήξει. Ρίχνουμε το υλικό 

(σκόνη) σε καθαρό νερό και αναμιγνύουμε καλά για του-

λάχιστον 3 λεπτά, ώστε να δημιουργηθεί μια ομογενής 

μάζα χωρίς κόμπους με υφή «ζυμαριού». Ο χρόνος αυτός 

της ανάμιξης πρέπει να τηρηθεί στην συγκεκριμένη κόλ-

λα. Μετά από αυτό να τηρηθεί και ένας χρόνος ωρίμαν-

σης 3 λεπτών και μια σύντομη νέα ανάμιξη στο τέλος. Χρό-

νος ζωής μίγματος 90 λεπτά στους 20 ºC. Η σωστή αναλο-

γία είναι 3,9 lit νερού ανά 25 kg σακί. Φροντίζουμε ώστε να 

τηρηθεί από τον τεχνίτη η ανωτέρω αναλογία πρόσμιξης για 

να μην επηρεασθεί η σχέση W/Ζ. Το έτοιμο μίγμα εφαρμό-

ζεται με την συνήθη τεχνική (λάστιχο ή σφουγγάρι αρμολό-

γησης). Το πλεονάζον υλικό απομακρύνεται χωρίς χρονο-

τριβή, μετά από 15-45 λεπτά ανάλογα με την θερμοκρασία, 

από το πλακάκι με ένα υγρό σφουγγάρι και καθαρό νερό. Η 

έτοιμη επιφάνεια πρέπει να προφυλάσσεται από ηλιακή 

ακτινοβολία, αυξημένες θερμοκρασίες, έντονο ρεύμα αέρος 

και γενικά από παράγοντες που προκαλούν πρόωρη εξά-

τμιση. Η επιφάνεια είναι βατή σε 6 ώρες, αρχικά καταπο-

νούμενη σε 24 ώρες και πλήρως σε 7 ημέρες.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Τσιμεντοειδής κονία χωρίς ενώσεις 

χρωμίου βάσει απαίτησης EU-VO 1907/2006 (REACH) 

Πληροί την απαίτηση CG 2 WA βάσει DIN EN 

13888. Giscode ZP 1. Αποχρώσεις: Zementgra 

Αντοχή σε θλίψη: 45 N/mm2 βάσει DIN EN 12808-2 

Αντοχή σε πλύση με πιεστικό:  100 bar 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ 

 

Ανθεκτικό σε καταπόνηση τουλ. 3 μηνών 

Μπύρα, Μέλι, Διαιθυλικός αιθέρας, Οξικό οξύ 2%, Γαλακτι-

κό οξύ 2%, Γαλακτικό οξύ 5%, Οξαλικό οξύ 5%, Βορικό οξύ 

3%,  Διάλυμα ανθρ. Αμμωνίας/χλωριδίου 50%, Χλωρίδιο 

μαγνησίου 100%, Διάλυμα χλωρίου 28%, Διάλυμα καλίου 

2%, Διάλυμα νατρίου 2%, Βενζίνη, Ασετόν, Βουτανόλη, 

Αιθανόλη, Μεθανόλη 100%, n-Hexan, Ισοπροπανόλη, Το-

λουόλη, Ξυλόλη, Αντιμικροβιακό MS υγρό, Αντιμικροβιακό 

SX, υγρό Pref-καθαριστικό, Cillit Bang, Ecolab Bendurol 

forte, Ecolab Into, Ecolab Segil 2000, Ecoline καθαριστι-

κό 1%, Frosch (καθαριστικό), Sakrotan (καθαριστικό), Χλω-

ριωμένο νερό ZDB, Νερό θερμών πηγών, Όξινη βροχή, 

Ουρα ανθρώπου, Ούρα κτηνοτροφίας, Λάσπη χοίρων, 

Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%, Θαλασσινό νερό, Νερό, 5 

dH, Νερό, 15°dH,   

 

Ανθεκτικό σε καταπόνηση τουλ. 72h 

Οξικό οξύ 5%, Διάλυμα αμμωνίας 25%, Πετρέλαιο θέρμαν-

σης, Έλαιο κινητήρων, Ελαιόλαδο, Παραφινέλαιο, Έλαιο 

σιλικόνης, Ηλιέλαιο, Νέφτι, Ecolab, Helotil, Ορός γάλα-

κτος, Αντιμικροβιακό Nepurin HD, 

 

Μη ανθεκτικό                                        

Μυρμηκικό οξύ 5%, Γαλακτικό οξύ >10%, Φωσφορικό οξύ 

2%, Οξέα οίνου 5%, Κιτρικό οξύ 5%, Διάλυμα καλίου 30%, 

Διάλυμα νατρίου 30%, Αντιμικροβιακό SVM υγρό 

 

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg 

 

Κατανάλωση: 0,6-5,0 kg/m2  

ARDACOLOR POWER  Ελαστικό γκρι αρμοκονίαμα (στόκος) πλακιδίων με υψηλή χημική και μηχανική αντοχή. 



Ιδιότητες:  Ο χονδρός στόκος αρμών Ardacolor 

Maxi αναμιγνύεται απλώς με νερό και καλύπτει το εύρος 

αρμών 4-20 mm. Διακρίνεται για την εξαιρετικά κρεμώδη 

υφή του, την αντιπαγετικότητα του, την διαπνοή του, την 

ανθεκτικότητα σε εξωτερικές συνθήκες, την πρόσφυση του 

στις παρειές και την ασφαλή πήξη του στα μεγάλα εύρη, 

χωρίς να προκύπτουν τριχοειδείς ρωγμές. Το Ardacolor 

Maxi είναι πτωχό σε χρωμιούχες ενώσεις βάσει EU-VO 

1907/2006 (REACH) και πληροί την απαίτηση CG 1 κατά 

DIN EN 13888.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Αρμολόγηση (στοκάρισμα) κεραμικών 

πλακιδίων τοίχου και δαπέδου εσωτερικά και εξωτερικά, για 

εύρος αρμού από 4-20 mm. Κατάλληλο επίσης για πλακίδια 

Klinker, Cotto, φυσική πέτρα (μη χρωμοευαίσθητη). Εφαρ-

μογή σε συστήματα ενδοδαπεδίου θέρμανσης.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Φροντίζουμε ώστε να υπάρχει υγρα-

σιακή ομογένεια στο υπόβαθρο ώστε να μην προκύψουν 

διχρωμίες. Οι κόλλες να έχουν πήξει. Ρίχνουμε το υλικό 

(σκόνη) σε καθαρό νερό και αναμιγνύουμε ώστε να δη-

μιουργηθεί μια ομογενής μάζα χωρίς κόμπους με υφή 

«ζυμαριού». Η σωστή αναλογία είναι 4,5-5,0 lit νερού ανά 

25 kg σακί ή 0,9-1,1 lit νερό ανά 5 kg σακί. Φροντίζουμε 

ώστε να τηρηθεί από τον τεχνίτη η ανωτέρω αναλογία πρό-

σμιξης για να μην επηρεασθεί η σχέση W/Ζ.  Αφήνουμε το 

μίγμα 4 λεπτά να ωριμάσει και αναμιγνύουμε για λίγο εκ 

νέου. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 2 ώρες.  Το έτοιμο 

μίγμα εφαρμόζεται με την συνήθη τεχνική (λάστιχο ή 

σφουγγάρι αρμολόγησης). Το πλεονάζον υλικό απομακρύ-

νεται χωρίς χρονοτριβή από το πλακάκι με ένα υγρό σφουγ-

γάρι και καθαρό νερό. Η έτοιμη επιφάνεια πρέπει να προ-

φυλάσσεται από ηλιακή ακτινοβολία, αυξημένες θερμοκρα-

σίες, έντονο ρεύμα αέρος και γενικά από παράγοντες που 

προκαλούν πρόωρη εξάτμιση.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: Τσιμεντοειδείς κονίες χωρίς ενώσεις 

χρωμίου βάσει απαίτησης TRGS 613. Διαθέσιμος χρόνος: 2 

ώρες στους 20 ºC Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 ºC έως + 

25 ºC Βατότης: μετά 12 ώρες Καταπόνηση: μετά 24 ώρες 

 

Συσκευασία: Σάκοι 5 kg στις αποχρώσεις hellgrau, ze-

mentgrau, anthrazit. Σάκοι 25 kg στις αποχρώσεις hellgrau, 

zementgrau, dunkelgrau, anthrazit.  

 

Κατανάλωση: Βάσει DIN EN  1,5 – 3,0 kg / m2 ανάλογα με 

την ακμή του πλακιδίου και την επιλεγείσα κτένα.  

ARDACOLOR MAXI  Έγχρωμος χονδρόκοκκος στόκος πλακιδίων για αρμούς τοίχου και δαπέδου από 4-20 mm. 

Ιδιότητες:  Ο ελαστικός αντιπαγετικός στόκος αρ-

μών Ardacolor Premium αναμιγνύεται απλώς με νερό και 

είναι έτοιμος προς χρήση. Ιδιαίτερα λαμπερά χρώματα. 

Αδιαπέραστος από νερό και διαπνέων. Υψηλή πρόσφυση 

στις παρειές του πλακιδίου και σκλήρυνση χωρίς τριχοειδείς 

ρωγμές συρρίκνωσης χάρις στην υψηλή κρυσταλλική δέ-

σμευση του νερού ανάμιξης. Κατάλληλος και για φυσική 

πέτρα και μάρμαρο. Άμεση βατότητα σε 90΄. Αντιμικροβιακή 

αντοχή που εμποδίζει την αποδόμηση του υλικού και την 

μετατροπή της επιφάνειας του σε γόνιμο έδαφος για μικρό-

βια και μύκητες. Οι σταγόνες νερού δημιουργούν «πέρλες» 

επάνω του (pearl effect) και αδυνατούν να αποθέσουν ρύ-

πους. Εφαρμογή σε ενδοδαπέδια θέρμανση. 

Το Ardacolor Premium πληροί τις απαιτήσεις GGVS και 

την απαίτηση μη εκπομπών GEV-Emicode EC1 PLUS. 

Πληροί την απαίτηση CG2 WA (υψηλή αντοχή σε απότρι-

ψη, μη απορρόφηση νερού βάσει DIN 13888)  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Πολλαπλά πεδία εφαρμογής: Αρμολό-

γηση κεραμικών πλακιδίων κάθε είδους, ψηφίδας και υαλο-

ψηφίδας. Κατάλληλο και για φυσική πέτρα που έχει τάση να 

προσβάλλεται χρωματικά από τα υλικά αρμολόγησης και 

συγκόλλησης, όπως τα ανοιχτόχρωμα μάρμαρα κλπ. . Ε-

φαρμογή σε τοίχους και δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά, 

σε ιδιωτική και δημόσια καταπόνηση. Εφαρμογή σε ενδοδα-

πέδιες θερμάνσεις, λουτρά κλπ..  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Το υπόβαθρο εφαρμογής οφείλει να 

έχει ομοιόμορφη περιεκτικότητα σε υγρασία διότι τυχόν 

διακυμάνσεις θα επιφέρουν διαφορετικούς χρωματικούς 

τόνους ή λεκέδες στο πηγμένο υλικό αρμολόγησης. Για το 

ίδιο λόγο και η κόλλα που χρησιμοποιήθηκε πρέπει να έχει 

στεγνώσει με βάση τους εκάστοτε χρόνους της. Σε απορρο-

φητικά κεραμικά πλακίδια (Cotto, gres κλπ.) διαβρέχουμε 

ώστε να μην απορροφηθεί το νερό του στόκου από αυτά. 

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να χρησιμοποιούμε υλικό με 

τον ίδιο αριθμό παρτίδας. Ρίχνουμε το υλικό (σκόνη) σε 

καθαρό νερό και αναμιγνύουμε με δράπανο στις 600 στρο-

φές ώστε να δημιουργηθεί μια ομογενής μάζα χωρίς κό-

μπους και διχρωμία . Η σωστή αναλογία είναι 5,75-7,0 λί-

τρα νερό ανά 25 kg σακί στόκου ή 1,2-1,4 lit νερό ανά 5 kg 

στόκο ή 0,5-0,6 λίτρα στην μικρή συσκευασία των 2 kg. 

Αφού αναμίξουμε, αφήνουμε το μίγμα 2 λεπτά να 

«ωριμάσει» και το αναμιγνύουμε σύντομα εκ νέου. Το 

έτοιμο μίγμα έχει ζωή 30 λεπτά. Εφαρμόζεται με την συνή-

θη τεχνική των ακρυλικών στόκων. Το πλεονάζον υλικό 

απομακρύνεται απλά από το πλακάκι με ένα υγρό πορώδες 

σφουγγάρι που ξεπλένεται συχνά σε σκέτο καθαρό νερό. Σε 

εξωτερικούς χώρους καλύπτουμε την επιφάνεια αν υπάρ-

χουν έντονες καιρικές καταπονήσεις. Όταν αρχίζει να στε-

γνώνει περνάμε όλη την επιφάνεια με ένα υγρό σφουγγάρι 

ή με την σπογγώδη σπάτουλα. Δάπεδα βατά μετά 90΄. 

Φαινόμενο πέρλας μετά λίγες ημέρες. Τα εργαλεία καθαρί-

ζονται αμέσως με νερό.  

 

Προδιαγραφές: Στόκος ελαστικός υψηλών καταπονήσεων 

κλάσης CG2/W & CG2/A Βάση: Τσιμεντοειδής κονία ενισχυ-

μένη με δραστικά πρόσμικτα υδροφοβισμού και επιθετικής 

σύνθεσης κατά μυκήτων. Ταξινόμηση κατά DIN 13888 : CG 

2 WA Κλάση εκπομπών (GEV) : EC1 Plus 

Pot life: 30 λεπτά (στους + 20 ºC) Θερμοκρασία εφαρμογής: 

Ιδανικά στους  +5° C έως +25°C. Βατότητα: σε 90΄ 

Πλήρης μηχανική καταπόνηση: 24 ώρες Αποχρώσεις: Λευ-

κό, γκρι, & πολλές άλλες αποχρώσεις. 

 

Συσκευασία: Σάκοι 2kg 5kg 18kg 

 

Κατανάλωση: Μικρή ψηφίδα (20 Χ 20)  0,7 kg/m2 για 

3 mm αρμό. Πλακίδια (150 Χ 150) 0,3 kg/m2 για 3mm αρμό 

Πλάκες (300Χ 600) 0,2 kg/m2 για 4mm αρμό 

ARDACOLOR PREMIUM Υδρόφοβος ελαστικός στόκος πλακιδίων και φυσικής πέτρας για αρμούς 1-10 mm. 



Ιδιότητες:  Οι μαστίχες Profisil Premium αποτελούνται 

από 100% σιλικόνη (καμία πρόσμιξη ακρυλικού) και διαθέ-

τουν ευρύ πακέτο δυνατοτήτων μεγάλο απόθεμα ασφαλείας 

υψηλή αντοχή στην γήρανση και ακραίες τιμές ελαστικότη-

τας, εφελκυσμού πρόσφυσης, διαρκούς επιμήκυνσης και 

θερμοκρασιακής αντοχής. επιπλέον είναι βακτηριo- μυκητο-

στατικές (δεν μουχλιάζει) και ανθεκτικές σε χημικές καταπο-

νήσεις υγρών χώρων.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Αρμοί εξωτερικών & εσωτερικών χώ-

ρων (βεράντες, ταράτσες, κουφώματα ξύλο , μέταλλο, πλα-

στικό , γυψοσανίδα) συγκόλληση υαλοπινάκων, στεγανο-

ποίηση υαλότουβλων. Σφράγιση σε πισίνες, λουτρά, κουζί-

νες, βιομηχανίες τροφίμων, υγρούς χώρους.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή: Οι παρειές του αρμού 

πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, σταθερές χωρίς λίπη και 

έλαια. Αν χρειάζεται καθαρισμό καθαρίζουμε με ασετόν. Σε 

εσωτερικούς χώρους το πλάτος αρμού δεν πρέπει να είναι 

λιγότερο των 5mm σε δε εξωτερικούς 10mm. Η προσφύεται 

χωρίς Primer σε παρειές κεραμικών πλακιδίων, ξύλου 

(βερνικωμένου ή χρωματισμένου) πολυεστέρα, και πορσε-

λάνης. Σε κάθε άλλη επιφάνεια όπως π.χ. μπετόν, μάρμα-

ρο, φυσική πέτρα, σοβάς ή για  εφαρμογές σε υγρούς, χώ-

ρους προεπαλείφουμε με Primer. Επαλείφουμε το Primer 

στις παρειές του αρμού και όχι στον πυθμένα Η εφαρμογή 

της σιλικόνης ακολουθεί το νωρίτερο μετά 30 λεπτά το αρ-

γότερο πριν από 3 ώρες. Η λείανση γίνεται με βρεγμένη 

σπάτουλα με λίγο (1-2%) απορρυπαντικό πιάτων εντός 10 

λεπτών το πολύ. Προεπάλειψη με το primer απαιτείται σε 

παρειές αρμών από μπετόν, σοβά, αλουμίνιο, ανοξείδωτο 

χάλυβα, ξύλο, ανυάλωτα πλακίδια. Οι σιλικόνες δεν προ-

σφύενται σε πολυαιθυλένιο, άσφαλτο. Σημείωση: Τα υλικά 

όπως και κάθε σιλικόνη του εμπορίου δεν πρέπει να εφαρ-

μόζονται χωρίς το αντίστοιχο Primer (διατίθεται) σε παρειές 

αρμών υψηλής αλκαλικότητας όπως, μπετόν, αμιαντοτσιμέ-

ντο, φρέσκους σοβάδες, και καθόλου σε επαφή με χάλυβα, 

ψευδάργυρο, χαλκό και μάρμαρο. Αν χρησιμοποιηθεί Pri-

mer η τοποθέτηση της σιλικόνης γίνεται μετά 20 λεπτά το 

νωρίτερο, 3 ώρες το αργότερο. Η λείανση γίνεται εντός 10 

λεπτών με σπάτουλα, εμβαπτίζοντας σε νερό με απορρυ-

παντικό. Σε γωνίες πάγκων κουζίνας ή μπανιέρας πρέπει 

να διαμορφώνουμε την σιλικόνη έτσι ώστε να μην παραμέ-

νει και να λιμνάζει πάνω της νερό.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: σιλικονούχος μαστίχη χωρίς βλαβε-

ρά μαλακτικά. Τόνοι: Διαφανές, φυσικό άσπρο, μπεζ, silber-

grau, hellgrau, mittelgrau, anthrazit grauweiss Σκληρότης 

Shore-Α: 25 (DIN 53 505, 4 εβδομάδες στους 23 °C/50 % 

σχετ. υγρασία) Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση: 25% 

Τάση διαστολής σε 100% επιμήκυνση: 0.3 N mm2 

(DI 52455-NWT-I-A2-100-23) Επανασυστολή: τουλάχιστον 

98% (DIN 52 458-BR-I-V4) Θερμοκρασία εφαρμογής: +5o C 

έως +40o C Θερμοκρασιακή αντοχή: -60o C έως +150o C 

Μυκητοστατική: ναι 

 

Συσκευασία: Φυσίγγια 300 ml  

 

Κατανάλωση: 25 ml/m για 5Χ5 mm αρμό. 
 

PROFISIL PREMIUM 
Ελαστική βακτηριο-και μυκητοστατική μαστίχη αρμών υγρών χώρων 5-30 mm από σιλικόνη 

100% εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.  

Ιδιότητες:  Η μυκητοστατική σιλικόνη μαρμάρου Marmor 

Silicon δίνει λύση στην ελαστική στεγανή σφράγιση αρμών 

κάθε είδους φυσικής πέτρας, πράγμα που ως τώρα δεν 

ήταν δυνατόν να επιτευχθεί με κοινή σιλικόνη χωρίς να 

ρυπανθεί χρωματικά το μάρμαρο. Το μάρμαρο απορροφά 

στις παρειές των αρμών του ουσίες (μαλακτικά έλαια) από 

τις γνωστές σιλικόνες πλακιδίων και χρωματίζεται ανεξίτη-

λα. Σαν δεύτερο φαινόμενο ακολουθεί η αποκόλληση της 

σιλικόνης. Η σιλικόνη είναι μέρος του «συστήματος μαρμά-

ρου» της Bostik που ξεκινά από την κόλλα μαρμά-

ρου Ardaflex Marmor και τον στόκο μαρμάρου Ardacolor 

Premium ή Ardacolor Classic που δεν εμποτίζουν με 

οξείδια το μάρμαρο, όπως τα αντίστοιχα συμβατικά ακρυλι-

κά που είναι κατάλληλα μόνον για κεραμικά υλικά.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Ελαστική μυκητοστατική σφράγιση 

αρμών μαρμάρου και φυσικής πέτρας εσωτερικά και εξωτε-

ρικά. Προσφύεται στον πολυεστέρα, ξύλο (βερνικωμένο ή 

χρωματισμένο) κεραμικά, μπετόν, σοβά κ.λπ.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Οι παρειές του αρμού πρέπει να 

είναι στεγνές, καθαρές, σταθερές χωρίς λίπη και έλαια. Αν 

χρειάζεται καθαρισμό καθαρίζουμε με ασετόν. Σε εσωτερι-

κούς χώρους το πλάτος αρμού δεν πρέπει να είναι λιγότερο 

των 5mm σε δε εξωτερικούς 10mm. Η Marmor Silicon 

προσφύεται χωρίς Primer σε παρειές κεραμικών πλακιδίων, 

ξύλου (βερνικωμένου ή χρωματισμένου) πολυεστέρα, και 

πορσελάνης. Σε κάθε άλλη επιφάνεια όπως π.χ. μπετόν, 

μάρμαρο, φυσική πέτρα, σοβάς ή για  εφαρμογές σε υ-

γρούς, χώρους προεπαλείφουμε με Primer 5005 MS/ST. 

Επαλείφουμε το Primer στις παρειές του αρμού και όχι στον 

πυθμένα Η εφαρμογή της σιλικόνης ακολουθεί το νωρίτερο 

μετά 30 λεπτά το αργότερο πριν από 3 ώρες. Η λείανση 

γίνεται με βρεγμένη σπάτουλα χωρίς απορρυπαντικά εντός 

10 λεπτών το πολύ.  

 

Προδιαγραφές: Βάση: σιλικονούχος μαστίχη χωρίς βλαβε-

ρά μαλακτικά. Τόνοι: Διαφανές, φυσικό άσπρο, μπεζ, silber-

grau, hellgrau mittelgrau, anthrazit grauweiss 

Σκληρότης Shore-Α: 25 Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση: 25% 

Επανασυστολή: τουλάχιστον 90% (σε επιμήκυνση 100% 

βάσει DIN 52 458) 

Επιμήκυνση θραύσης: 170% (βάσει DIN 52455) NWT-I 

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5o C έως +40o C 

Θερμοκρασιακή αντοχή: -40o C έως +140o C 

Πολυμερισμός: 1 -2mm/24h 

Μυκητοστατική: ναι 

Συσκευασία: Φυσίγγια 300 ml 20 φυσίγγια στο κιβώτιο 

 

Κατανάλωση: 25ml/m για αρμό 5 Χ5 mm (12 τρέχοντα 

μέτρα απόδοση)  

MARMOR SILICON 

Ελαστική σιλικόνη μαρμάρου και φυσικής πέτρας (χωρίς ρυπογόνα μαλακτικά έλαια) για αρμούς 

5-20 mm εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Μυκητοστατική. Δεν χρωματίζει το μάρμαρο. Ανθεκτι-

κή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και ακτινοβολία UV.  

http://www.renovat.gr/products/kolles_plakidion/ardaflex_marmor
http://www.renovat.gr/products/stokoi_plakidion/ardacolor_premium
http://www.renovat.gr/products/stokoi_plakidion/ardacolor_premium
http://www.renovat.gr/products/silikones/marmor_silicon


Ιδιότητες:  Εύκολη εφαρμογή. Βαφόμενη με χρώματα, 

λάκες, βερνίκια. Ανθεκτική σε γήρανση και κλιματολογικές 

καταπονήσεις. Προσφύεται σε κάθε δομικό υπόβαθρο, 

όπως σοβά, ξύλο, πέτρα, μπετόν τούβλο κλπ. όταν δεν 

απαιτείται υψηλή καταπόνηση επιμήκυνσης.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: Για στεγανοποιήσεις αρμών επαφής 

εσωτερικά και εξωτερικά σε τοίχους και οροφές. Για στεγα-

νοποιήσεις του περιγράμματος των κουφωμάτων, πορτών, 

κιβωτίου ρολών. Για σφραγίσεις ρωγμών σε σοβά και τοιχο-

ποιία.  

 

Τρόπος Εφαρμογής: Σε πλάτη αρμών μεταξύ 5-10mm 

φροντίζουμε για τετράγωνη διατομή αρμού. Σε 10-20mm 

τηρούμε ελάχιστο βάθος 10mm. Από 20mm πλάτος και 

άνω τηρούμε βάθος ίσο με το ήμισυ του πλάτους του αρμού 

τοποθετώντας κορδόνι αρμού. Οι παρειές του αρμού να 

είναι καθαρές στεγνές, χωρίς σκόνη, λίπη, έλαια κλπ. Πολύ 

απορροφητικές ή εύθρυπτες παρειές να προεπαλείφονται 

με το ίδιο το υλικό αραιωμένο με νερό 1:1. Η προεπάλειψη 

αυτή να αφήνεται να στεγνώσει για 15 λεπτά. Δεν χρησιμο-

ποιούμε το υλικό σε αρμούς διαστολής. 

 

Προδιαγραφές:  Βάση: ΑκρυλικήΧρώμα : λευκό, γκρι, καφέ 

Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5 oC έως + 40 oC 

Θερμοκρασιακή αντοχή: -20 oC έως + 70 oC 

Χρόνος δημιουργίας δέρματος: ~ 20 λεπτά στους + 23 oC 

Πήξη: 10 ημέρες ανά 5 mm στους + 23oC 

Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση 10 % 

Σκληρότης Shore-Α DIN 53 505 / 8 εβδομάδες) : 25 

Συρρίκνωση πήξεως (DIN 52 45I-PY): -12% 

Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση: 10% 

Επανασυστολή: τουλάχιστον 90% (σε επιμήκυνση 100% 

βάσει DIN 52 458) 

Επιμήκυνση θραύσης: 170% (βάσει DIN 52455) NWT-I 

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5o C έως +40o C 

Θερμοκρασιακή αντοχή: -20o C έως + 70o C 

Συσκευασία: Φυσίγγια 300 ml 

 

Κατανάλωση: 25 ml/m για 5Χ5 mm αρμό. 

ACRYLAT DICHTSTOFF 
Ακρυλική πλαστοελαστική μαστίχη για στεγανοποιητικές σφραγίσεις αρμών επαφής και 

ρωγμών, εσωτερικά & εξωτερικά. Χωρίς διαλύτες.  


