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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν ISOCRYL CLIMA PROOF Roof είλαη αθξπιηθό επαιεηθόκελν 

κνλσηηθό επίρξηζκα νιηθήο πξνζηαζίαο κε βάζε 100% αθξπιηθέο 

ξεηίλεο θαη εηδηθά πξόζζεηα ηερλνινγίαο κηθξνζθαηξηδίσλ πνπ 

πξνζδίδνπλ εμαηξεηηθέο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηόηεηεο θαη ζπλνιηθή 

πξνζηαζία ησλ επηθαλεηώλ.   Είλαη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία από   δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθόηεξα ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζηαθέο 

δηαθνξέο, ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ζηε βξνρή, ζην θξύν θαη 

ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.  Έρεη πςειή αλαθιαζηηθόηεηα θαη 

αληνρή ζηε γήξαλζε. Η θπςειηθή δνκή ηνπ δεκηνπξγεί έλα 

θξάγκα κε πνιύ πςειή αληίζηαζε ζηε κεηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 

δεκηνπξγώληαο έλα πξαγκαηηθό κεραληζκό δηαηήξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιάζην ηνπ πάρνπο ηεο κεκβξάλεο. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Τςειή ελεξγεηαθή απόδνζε 

 Πνιύ ρακειόο ζπληειεζηήο αγσγηκόηεηαο 

 Τςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε παινζθαηξίδηα θαη πξόζζεηα 
ηερλνινγίαο κηθξνζθαηξηδίσλ  

 Άξηζηε θάιπςε κηθξώλ ξσγκώλ θαη ηξηρνεηδώλ 

 Εμαηξεηηθή πξνζηαζία από ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην 
λεξό, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία  θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. 

 Άξηζηε αλαθιαζηηθόηεηα 

 Πνιύ κεγάιε δηάξθεηα δσήο 

 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε 

 Εύθνιε εθαξκνγή 

 Πξνζθέξεη πξνζηαζία από ηελ ελαλζξάθσζε 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 ηεγαλνπνηήζεηο ηαξαηζώλ, δσκάησλ, ζηεγώλ θαη 
ηνηρνπνηίαο 

 ηεγαλνπνηήζεηο αζθαιηηθώλ επηθαλεηώλ θαη ζθιεξνύ αθξνύ 
πνιπνπξεζάλεο (κε εηδηθό αζηάξη) 

 Είλαη θαηάιιειν γηα ζπλήζεηο δνκηθέο επηθάλεηεο, 
ηζηκεληνεηδείο επηθάλεηεο, αζθαιηηθά πιηθά, μύιν, πέηξα, 
ηνύβια, PVC, αθξό πνιπνπξεζάλεο, γπςνζαλίδα, ζνβά, 
κεηαιιηθέο επηθάλεηεο θιπ.  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ  

Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα 

λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Οη  

 

επηθάλεηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο από ζθόλεο, ιηπαξέο 

νπζίεο, ζαζξά ππνιείκκαηα θαη πγξαζία πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ηελ πξόζθπζε. 

Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά ηκήκαηα. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα 

σξηκάζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, ιίπε, 

θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα 

ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ) ή θαη ρεκηθά κέζα. Αλσκαιίεο ηεο 

επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. αζξά ηκήκαηα ή ζθόλεο από ηελ 

ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 

Δπηζθεπή ξσγκώλ  

Ζ πξνζεθηηθή επηζθεπή ησλ ξσγκώλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

γηα λα πεηύρνπκε καθξνρξόληα ζηεγαλνπνίεζε.  

1. Καζαξίζηε πξνζεθηηθά ξσγκέο θαη αξκνύο από ζθόλεο, ιηπαξέο 
νπζίεο, ζαζξά ππνιείκκαηα. 

2. Ρσγκέο ή αλνίγκαηα κεγαιύηεξα από 2-3mm ζα πξέπεη λα 
αζηαξσζνύλ κε αζηάξη δηαιύηνπ ISOCRYL PRIMER DUR ή 
αζηάξη λεξνύ ISOCRYL PRIMER DUR AQUA θαη λα ζθξαγηζηνύλ 
κε ειαζηνκεξή αθξπιηθό ζηόθν FLEX.  

3. Μεγάιεο ξσγκέο θαη αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη λα αζηαξσζνύλ κε 
πνιπνπξεζαληθό αζηάξη PRIMER PU 900 θαη λα ζθξαγηζζνύλ κε 
πνιπνπξεζαληθή καζηίρε BONDFLEX.  

4. Μηθξέο ξσγκέο έσο 2 - 3mm θαη ηα ηξηρνεηδή πξέπεη λα 
αζηαξσζνύλ κε αζηάξη δηαιύηνπ ISOCRYL PRIMER DUR ή 
αζηάξη λεξνύ ISOCRYL PRIMER DUR AQUA. Εθαξκόζηε κία 
ζηξώζε ISOCRYL CLIMA PROOF Roof θαη όζν είλαη αθόκα 
λσπή  ηνπνζεηήζηε πνιπεζηεξηθό ύθαζκα (πεξίπνπ 30gr/m

2
) ή 

ηαηλία παινπιέγκαηνο (πεξίπνπ 60gr/m
2
) θάξδνπο κέρξη 4 - 10cm 

θαη ζηε ζπλέρεηα κία αθόκα ζηξώζε ISOCRYL CLIMA PROOF 
Roof.  

 

Αζηάξσκα 

1. Αζηαξώζηε απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα όπσο ζθπξόδεκα, 
ηζηκεληνθνληάκαηα θαη μύιν κε αζηάξη πδαηηθήο βάζεο ISOCRYL 
PRIMER DUR AQUA ή αζηάξη δηαιύηνπ ISOCRYL PRIMER 
DUR. Αθήζηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 – 4 
ώξεο. 

2. ε κε πνξώδεηο, γπαιηζηεξέο, ε δύζθνιεο επηθάλεηεο (κέηαιια, 
θεξακηθά πιαθίδηα, πιαζηηθά θιπ.) ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ 
ADHESIL PRIMER. 

 

Δθαξκνγή 

1. Αλαθαηέςηε θαιά ην ISOCRYL CLIMA PROOF Roof πξηλ ηελ 
ρξήζε.  

2. Αδεηάζηε αξθεηό ISOCRYL CLIMA PROOF Roof αξαησκέλν έσο 
10% κε θαζαξό λεξό πάλσ ζηελ πξνεηνηκαζκέλε θαη 
αζηαξσκέλε επηθάλεηα θαη απιώζηε ην κε ξνιό ή βνύξηζα. 
πλερίζηε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κέρξη λα θαιπθζεί πιήξσο ε 
πξνο ζηεγάλσζε επηθάλεηα. Γηα κεγάιεο επηθάλεηεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ςεθαζηηθό airless spray. 

3. Εθαξκόζηε έλα δεύηεξν ρέξη ISOCRYL CLIMA PROOF Roof 
ρσξίο αξαίσζε ή κε ειάρηζηε αξαίσζε κέρξη 5% ζηαπξσηά ζηελ 
πξώηε ζηξώζε κεηά από 8 – 18 ώξεο. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Λεπθό 

3 Lt 5172  5204094051725 

10 Lt 5173  5204094051732 

 

4. Γηα λα επηηεπρζεί κέγηζηε απόδνζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ κνλσηηθνύ 
ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηξηώλ ζηξώζεσλ γηα ηε ζσζηή απόδνζε 
ησλ ηδηνηήησλ ηνπ.  
5. Οη επηθάλεηεο κπνξνύλ λα παηεζνύλ  κεηά από 48 ώξεο. 

ηελ αξρή ε επηθάλεηα έρεη κηα θνιιεηηθόηεηα ε νπνία 
εμαθαλίδεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.  

6. Γηα εμαηξεηηθή καθξνδσία εθαξκόζηε έλα ρέξη 
πνιπνπξεζαληθό βεξλίθη λεξνύ TOP COAT AQUA. 

7. Η εθαξκνγή ηνπ ISOCRYL CLIMA PROOF Roof δελ πξέπεη 
λα γίλεηαη ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο(< 8

0
C), ζε πνιύ 

πςειέο (>35 °C), ή όηαλ πξνβιέπεηαη βξνρή ή παγεηόο.  
 

ΤΣΑΖ: πληζηνύκε ελίζρπζε ηνπ ISOCRYL CLIMA PROOF 

Roof κε γεσύθαζκα ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα πξνο 

ζηεγάλσζε, κε αιιεινεπηθάιπςε 5 – 10cm. Εάλ γίλεη εθαξκνγή 

ρσξίο γεσύθαζκα ζπληζηνύκε εθαξκνγή ηνπ ISOCRYL CLIMA 

PROOF Roof ζε 3 ρέξηα. 

ΠΡΟΟΥΖ: Μελ απιώλεηε ην ISOCRYL CLIMA PROOF Roof 

ζε πάρνο κεγαιύηεξν ησλ 0.5mm αλά ζηξώζε. Γηα άξηζηα 

απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ 

ζθιήξπλζε πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5
0
C θαη 35

0
C. Οη ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ ζθιήξπλζε, ελώ νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η πςειή πγξαζία κπνξεί λα 

επεξεάζεη ην ηειείσκα. Μελ εθαξκόδεηε ην ISOCRYL CLIMA 

PROOF Roof ζε αξλεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ή όηαλ επίθεηηαη βξνρή 

ή παγεηόο θαηά ηηο επόκελεο 48 ώξεο. 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία 

πξηλ ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά 

ηελ ρξήζε ηνπο κε έλα δηάιπκα λεξνύ θαη απνξξππαληηθνύ. 

ΑΠΟΓΟΖ 

1 - 3 m
2
/Lt γηα 2 ρέξηα ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Τδαηνδηαιπηό ζηεγαλσηηθό κε βάζε 100% θαζαξή 

αθξπιηθή ξεηίλε, παινζθαηξίδηα θαη πξόζζεηα ηερλνινγίαο 

κηθξνζθαηξηδίσλ 

Μνξθή: Πνιηόο 

Υξώκα: Λεπθό  

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή  

Δηδηθό βάξνο: 0,63 ± 0,05 gr/ml ASTM D-1475 

Ημώδεο: 20000 ± 5 mpas 23
 ν
C  

Θεξκηθή αγσγηκόηεηα (W/mK): 0,1693 

Θεξκηθή Γηάρπζε (mm
2
/s): 0,3910 

Δηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα (MJ/m
3
K): 0,4330 

Μέζνδνο εθαξκνγήο: Ρνιό, βνύξηζα, spay  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
 C - 35

0
C 

Αξαίσζε: 0 - 10% κε θαζαξό λεξό  

Απόδνζε: 1 - 3 m
2
/Lt γηα 2 ρέξηα ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο 

επηθάλεηεο 

ηέγλσκα: πεξίπνπ 1 - 2 ώξεο ζηελ αθή θαη πεξίπνπ 8 ώξεο γηα 

επαλαβαθή. Οη ρξόλνη απηνί επηκεθύλνληαη θάησ από θξύεο / 

πγξέο ζπλζήθεο.  

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) 

Οξηαθή ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην  

ζπγθεθξηκέλν πξντόλ (θαηεγνξία Α/γ(Τ) “Εμσηεξηθώλ ηνίρσλ νξπθηώλ 

ππνζηξσκάησλ”) : 40 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 28 

gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε). 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0 
- 35

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ 

πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 18 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-

αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Λεπθό: 3Lt, 10Lt  

 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ 

πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά 

P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P501: Δηάζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο 

/ εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, 

YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH208: Πεξηέρεη κίγκα ησλ : 5-ρισξν-2-

κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-όλε [EC no. 247-500-7] θαη 2-κεζπιν-2H-

ηζνζεηαδνι-3-όλε[EC no. 220-239-6] (3:1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    


