
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ I12 MEMBRANA CON
POLIURETANO

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΜΑΤ ΚΩΔΙΚΟΣ: 12274
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΣΧΥΡΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ HYBRID ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΗΜΙ-ΜΑΤ

ΧΡΩΜΑ (UNE EN ISO 11664-4) ΛΕΥΚΟ / ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ .

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (UNE EN ISO 2811-1) 1,30 - 1,34 kg/l

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (UNE 48282) 0,7 kg/m2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 23 ο C 60 % HR (UNE 48301) 6 - 8 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΣΤΟΥΣ 23 ο C 60% HR (UNE 48283) 18 -24 ώρες  (Για χρήση: 2 - 3 μέρες)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πινέλο, ρολό

ΙΞΩΔΕΣ (UNE 48076) 95 - 105 KU

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Νερό

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ (UNE EN ISO 2808) 0,6 - 1,0 mm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, HR<80% +10 ο C - +30 ο C

ΣΤΕΡΕΟΣ ΟΓΚΟΣ (UNE EN ISO 3233-3) 39,5 - 40,5 %

COV (UNE EN ISO 11890-2) 2.004/42IIA (c) (75/40) M�x. COV 15 g/l.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 kg και 5 kg

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

Νέας τεχνολογίας μεμβράνη ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, για αποτελεσματική στεγάνωση 
και την επισκευή ταρατσών και επιφανειών με ρωγμές ή με τάση σχηματισμού ρωγμών. 
Ελαστικό προϊόν με βατότητα στην ήπια κυκλοφορία και άριστη πρόσφυση στα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. 

Η στεγανωτική μεμβράνη I12 MEMBRANA CON POLIURETANO περιέχει αντι-μούχλικά 
συστατικά, δημιουργώντας προστατευτικό φράγμα για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας σε 
βαμμένες επιφάνειες. Είναι ανθεκτική στα αλκάλια και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Λόγω της έξτρα ανθεκτικότητας και ελαστικότητας του είναι ιδανικό για την προστασία και την 
ανακαίνιση παντός τύπου εξωτερικών επιφανειών που υπόκεινται σε απαιτητικές κλιματολογι-
κές συνθήκες. 

Το σύστημα βαφής του προϊόντος προστατεύει έως και 12 χρόνια ανάλογα με τον τρόπο 
εφαρμογής. 

ΑΡΑΙΩΣΗ Νερό



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

:

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανακατέψτε καλά το δοχείο χειροκίνητα ή με αναδευτήρα χαμηλής ταχύτητας. Οι επιφάνειες που βάφονται πρέπει 
να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σαθρά σημεία. Μην το εφαρμόζετε σε θερμές επιφάνειες ή υπό ισχυρούς 
ανέμους. Η σωστή προετοιμασία των επιφανειών είναι απαραίτητη για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ: 
Σε θερμοκρασίες κάτω από 7º C.
Με σχετική υγρασία μεγαλύτερη ή ίση με 80%.
Με πρόβλεψη βροχής τις επόμενες ώρες.

Εάν δεν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες, το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό. 
Εάν υπάρχουν ρωγμές μεγαλύτερες από 1 m / m, συνιστάται να τις καλύψετε προηγουμένως ή / και να τις 
ενισχύσετε με ταινία τοποθετημένη μεταξύ των στρωμάτων του I12  που εφαρμόζεται.

Για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα της ταράτσας είναι καλό να εφαρμόσετε το I12 και έως ένα ορισμένο ύψος των 
κάθετων τοιχωμάτων, ενισχύοντας εάν είναι απαραίτητο τη γωνία ένωσης των δύο επιφανειών. Εφόσον το χρώμα 
δεν είναι στεγνό είναι ευαίσθητο στο νερό.

Οδηγίες Χρήσης:
Θερμοκρασία: + 8ºC - + 30ºC   /   RH <6% περιεκτικότητα σε υγρασία
Καθαρίστε, αφαιρέστε τα σαθρά υπολείμματα και αποκαταστήστε την ανομοιομορφία της επιφάνειας που πρόκειται 
να βάψετε. 

Εφαρμογή:
1) Τσιμεντοειδή υποστρώματα, τούβλα, κεραμικά πλακίδια (χωρίς σμάλτο).
Οταν δεν υπάρχει πρόβλημα ρωγμών ή λιμνάζοντα ύδατα εφαρμόστε μια αραιωμένη στρώση I12 MEMBRANA 
CON POLIURETANO με 10% νερό (0,4 kg / m²). Αφήστε το να στεγνώσει για 2 ώρες. Συνεχίστε εφαρμόζοντας δύο 
στρώσεις αδιάλυτες I12 MEMBRANA CON POLIURETANO με πάχος περίπου 0,8 mm (συνολική κατανάλωση: 2,1 
kg / m²)

2) Όταν υπάρχει πρόβλημα ρωγμών εφαρμόστε αραιωμένη στρώση I12 MEMBRANA CON POLIURETANO με 
10% νερό (0,4 kg / m²). Αφήστε το να στεγνώσει για 2 ώρες. 
α) Στη συνέχεια εφαρμόστε σε επιφάνεια 1 m² το 1ο στρώμα (περίπου 0,7 kg / m²).
β) Τοποθετήστε το πλέγμα ενώ το 1ο στρώμα είναι φρέσκο.
γ) Εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα στο πλέγμα (περίπου 0,7 kg / m²)
δ) Επαναλάβετε τα τρια πρώτα βήματα έως ότου ολοκληρωθεί η συνολική επιφάνεια της οροφής.
γ)  Όταν στεγνώσουν οι επιφάνειες, ολοκληρώστε τη στεγανοποίηση με 1 ή 2 στρώσεις I12 ανάλογα με την 
επιθυμητή ανθεκτικότητα. Επιθυμητό (0,7 kg / m² ανά στρώση)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Απλώστε το προϊόν αμέσως μετά τον καθαρισμό και το πλύσιμο της επιφάνειας, αραιώνοντας την πρώτη στρώση 
με 10% νερό και μετά εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση ως έχει.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Αφαιρέστε πλήρως τα παλιά χρώματα και συνεχίστε όπως σε μη προετοιμασμένες επιφάνειες.
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