
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής κατασκευής ακρυλική μονωτική μεμβράνη η οποία δημιουργεί εύκαμπτη και ελαστομερή
επιστρώση για αποτελεσματική στεγανοποίηση μακράς διαρκείας. Το Antigoteras σχηματίζει αδιάβροχη
μεμβράνη χωρίς ραφές η οποία αδιαβροχοποιεί και παράλληλα καλύπτει ρωγμές (1mm) σε εξωτερικές
επιφάνειες.  Με  εξαιρετική  πρόσφυση  σε  όλες  τις  επιφάνειες  όπως  τσιμέντο,  σοβά,  ξύλο,  σίδερο.
Διαθέτει θερμομονωτικές ιδιότητες καθώς αντέχει στις ακτίνες UV και παραμένει λευκό.
Οικονομικό  προϊόν  σε  συγκρίση  με  μονωτικά  χρώματα  με  παρόμοια  χαρακτηριστικά.  Εύκολο  στη
χρήση, προσφέρει στεγανοποιήση σε ταράτσες καθώς επίσης και σε τοίχους. Η συμπαγής και ελαστική
του σύνθεση με μέχρι και 665% ελαστικότητα, το καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό στις διαστολές
και συστολές.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για ταράτσες, επίπεδες σκεπές, μεσοτοιχίες κτλ. Ιδανικό για κάλυψη σχισμών έως 1mm σε
τοίχους, οροφές κτλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση Ακρυλική.
Απόχρωση Λευκό, γκρι, πορτοκαλί, κεραμιδί και πράσινο.
Φινίρισμα Σατινέ.
Πυκνότητα 1,28 - 1,33kg/l
Πηγμέντα Διοξείδιο τιτανίου, οξείδιο σιδήρου, smoke black ανάλογα με το χρώμα.
Χρόνος στεγνώματος 6-8 ώρες. 
Επαναβαφή 18-24 ώρες. 
Αραίωση Νερό.
Χρωματισμός Tinte Universal. Μέγιστο 3%.
Καλυπτικότητα 0,5 - 3 τ.μ./L ανάλογα την επιφάνεια
Συσκευασίες 1L, 4L και 15L.

Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. VOCs 39g/L

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

UNE-EN ISO1798: 2001: Αντοχή σε εφελκυσμό: ô: 0,98MPa / Επιμήκυνση κατά τη διάσπαση ɛ: 665%

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό

Προετοιμασία επιφανειών:
Νέες επιφάνειες: Καθαρίστε πολύ καλά πριν την εφαρμογή.
Βαμμένες επιφάνειες: Αν η επιφάνεια είναι σε καλή κατάσταση καθαρίστε την και εφαρμόστε όπως
σε νέα επιφάνεια. Αν δεν είναι, πρέπει να αφαιρέστε τα σαθρά και αποκολλημένα υπολείμματα. 

Ανακατέψτε προσεκτικά στο δοχείο. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Σε τσιμεντένιες
ή αδιάβροχες επιφάνειες, εφαρμόστε απευθείας. Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες, αραιώστε την πρώτη
στρώση 50% με νερό και ολοκληρώστε με 2-3 σταυρωτές στρώσεις χωρίς αραίωση. 
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Κωδικός    12_275
Τ/Τ   Α-8

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Revestimiento Antigoteras
Ακρυλική Μονωτική Μεμβράνη 



Εφαρμόστε  αρκετές  στρώσεις  ώστε  να  επιτύχετε  το  απαιτούμενο  πάχος  των  1-1,2  mm για
αποτελεσματική προστασία κατά της υγρασίας. 
Σε επεκτάσεις ενώσεων ή ρωγμών άνω του 1   mm  , συνίσταται η ενίσχυσή τους με γάζα ή πλέγμα, πριν
εφαρμόσετε την τελική στρώση. 
- Μην εφαρμόζετε σε παγωμένες επιφάνειες, σε επίπεδα υγρασίας άνω του 80% και αν υπάρχει

πιθανότητα βροχής μέσα σε 48 ώρες. 
- Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασίες άνω των 0οC. 
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7 οC. 

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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