
Μόλσζε 

ISOMIX WATERPROOF 2K SET 

Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ       Έθδνζε: 06.06.2015 

 

 

® 

EVOCHEM A.E.  
Θέζε Σδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα 
Tel.: 210 5590460, 210 5590155  Fax:  210 5590244 
E-mail: info@evochem.gr  Website: www.evochem.gr    


ει

. 
1
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν ISOMIX WATERPROOF 2K SET είλαη ειαζηηθό 

επαιεηθόκελν ζηεγαλσηηθό θνλίακα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, 2 

ζπζηαηηθώλ (12kg θνλία θαη 4kg γαιάθησκα). Πξνζθέξεη ηζρπξή 

πξόζθπζε, καθξνρξόληα ζηεγαλνπνίεζε θαη εμαηξεηηθή αληνρή 

ζηηο ππεξηώδεηο αθηίλεο. Απνηειείηαη από θνλίακα ηζηκεληνεηδνύο 

βάζεο κε επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο αδξαλή (ζπζηαηηθό Α) θαη 

ζπκππθλσκέλν ξεηηλνύρν γαιάθησκα (ζπζηαηηθό Β). 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Μεγάιε ειαζηηθόηεηα 

 Γεθύξσζε ξσγκώλ 

 Τςειή αληνρή ζε αξλεηηθέο πηέζεηο πξνζθέξνληαο 
ζηεγάλσζε αθόκε θαη ζε πίεζε έσο 7  atm (DIN 1048) 

 Yδξαηκν-δηαπεξαηόηεηα 

 Αληνρή ζηε γήξαλζε 

 Πξόζθπζε ζε πγξέο επηθάλεηεο ρσξίο πξνεγνύκελν 
αζηάξσκα 

 Δύθνιε θαη νηθνλνκηθή εθαξκνγή 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Μόλσζε θαη ζηεγαλνπνίεζε ηαξαηζώλ, κπαιθνληώλ. 

 Μόλσζε θαη ζηεγαλνπνίεζε ππνγείσλ εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά 
αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο αξλεηηθήο πίεζεο. 

 ηεγαλνπνίεζε επηθαλεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπζηνιν-
δηαζηνιέο θαη δνλήζεηο όπσο κπαιθόληα, ππέξγεηεο 
δεμακελέο, πηζίλεο, αλεζηξακκέλα δώκαηα θιπ. 

 Μόλσζε δύζθνισλ ζεκείσλ όπσο γσλίεο, ελώζεηο θαη 
αθάιππηα ζεκεία. 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ ππόζηξσκα γηα ζθξάγηζε ξσγκώλ ζε 
κπάληα, ηαξάηζεο ή κπαιθόληα πνπ πξόθεηηαη λα θνιιεζνύλ 
θεξακηθά πιαθίδηα. 

 ηεγάλσζε επηθαλεηώλ από ζθπξόδεκα, ζνβά, ηνύβιν, 
ηζηκεληόιηζν, πνξνκπεηόλ, κσζατθό, γπςνζαλίδα, μύιν, 
κέηαιιν, πνιπζηεξίλε, θειηδόι, θιπ.   

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία εθαξκνγήο 

1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο από ζθόλεο, 
άιαηα, ιηπαξέο νπζίεο θαη ζαζξά ππνιείκκαηα. 

2. εκεία δηαξξνώλ όπσο ξσγκέο, ηξηρνεηδή θιπ. πξέπεη λα 
ζθξαγίδνληαη κε ην ίδην πιηθό όηαλ δελ ππάξρεη ξνή λεξνύ ή κε 
ηζηκέλην ππεξηαρείαο πήμεο όηαλ ππάξρεη ξνή. 

3. Σξύπεο ή θνηιώκαηα ζην ζθπξόδεκα πξέπεη λα γεκίδνληαη θαη λα 
εμνκαιύλνληαη κε ISOMIX RAPID CEMENT  ή ISOMIX 
MECHANIC, αθνύ πξώηα απνκαθξπλζνύλ ηα ζαζξά θαη 
δηαβξαρεί ε επηθάλεηα. 

4. Ο νπιηζκόο πνπ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα πξέπεη λα θόβεηαη ζε 
βάζνο πεξίπνπ 20-30 mm κέζα ζην ζθπξόδεκα θαη νη ηξύπεο λα 
γεκίδνληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν. 

5. Οη αξκνί εξγαζίαο αλνίγνληαη ζε όιν ην κήθνο ηνπο, ζε βάζνο 
πεξίπνπ 35 mm ζε ζρήκα V θαη γεκίδνληαη. 

6. ε πεξηπηώζεηο ζηεγαλνπνίεζεο ππνγείσλ παιηώλ θαηαζθεπώλ-
θηηξίσλ, πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ν πθηζηάκελνο ζνβάο 
ηνπιάρηζηνλ 50 cm πςειόηεξα από ηε ζηάζκε ηνπ ππόγεηνπ 
λεξνύ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκόδνπκε ISOMIX WATERPROOF 
2K SET. 

7. Γσλίεο όπσο ζε πεξηπηώζεηο ζπκβνιήο δαπέδνπ κε ηνίρν ζα 
πξέπεη λα ζηξνγγπιεύνληαη κε ISOMIX RAPID CEMENT  ή 
ηζηκεληνθνλίακα εληζρπκέλν κε ISOMIX LATEX SBR 400, ζε 
κνξθή ηξηγώλνπ. 

8. Όπνπ απαηηείηαη δηακόξθσζε επίπεδσλ επηθαλεηώλ 
(εμνκάιπλζε, δεκηνπξγία θιίζεσλ θιπ.) ζπληζηάηαη ε ρξήζε 
απηνεπηπεδνύκελνπ θνληάκαηνο. 

9. Βξέρνπκε ηελ ζηεγλή επηθάλεηα νκνηνγελώο ιίγν πξηλ ηελ 
εθαξκνγή, θαηά πξνηίκεζε κε ISOMIX ACR-300 αξαησκέλν κε 
λεξό ζε αλαινγία 1:6 – 1:8. 

 

Δθαξκνγή 

1. ε θαζαξό δνρείν αδεηάδνπκε ην κηζό θνλίακα 6Kg (Α ζπζηαηηθό) 
ζε 2Kg γαιάθησκα (Β ζπζηαηηθό) πξνζζέηνληαο 1Kg/lt λεξνύ ππό 
ζπλερή αλάδεπζε. Υξεζηκνπνηνύκε ειεθηξηθό αλαδεπηήξα κέρξη 
λα δεκηνπξγεζεί έλα νκνηόκνξθν παρύξξεπζην θνλίακα πνπ λα 
κπνξεί λα επαιείθεηαη ζε ιεπηέο ζηξώζεηο ρσξίο λα ηξέρεη. 

2. Σν κίγκα παξακέλεη εξγάζηκν γηα 30 – 40 ιεπηά πεξίπνπ 
αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία. 

3. Πεξλάκε ην πξώην ρέξη κε ζθιεξή βνύξηζα ζε πάρνο 
1mm,πξνζέρνληαο ώζηε ην πξντόλ λα θαιύςεη όια ηα θελά. 

4. Όηαλ ην πξώην ρέξη ζηεγλώζεη (8-12 ώξεο.) πεξλάκε ην δεύηεξν   
ρέξη ζηαπξσηά. Γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζπλίζηαηαη ή εθαξκνγή  
θαη ηξίηνπ ρεξηνύ. 

5. Η επηθάλεηα εθαξκνγήο πξέπεη λα δηαβξέρεηαη πξηλ από θάζε 
ζηξώζε ρσξίο όκσο λα ζρεκαηίδνληαη ιηκλάδνληα λεξά. 

6. Μεηά ηε δεύηεξε ή ηξίηε ζηξώζε ε επηθάλεηα κπνξεί λα 
ζνβαηηζηεί όζν είλαη αθόκα λσπή ή ελαιιαθηηθά κπνξνύκε λα 
ηελ εμνκαιύλνπκε κε ζπάηνπια. 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε λεξό θαη 

ζαπνύλη. Σν πνιπκεξηζκέλν πιηθό κπνξεί λα απνκαθξπλζεί κόλν κε 

κεραληθά κέζα. 

ΑΠΟΓΟΖ 

2-3 kg/m
2 
εθαξκνζκέλν ζε 3 ζηξώζεηο αλάινγα κε ηελ πθή θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ππνζηώκαηνο 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Α πζηαηηθό 

Βάζε: Σζηκεληνθνλίακα κε εηδηθά πξόζζεηα-Γελ πεξηέρεη ακίαλην 

Μνξθή: θόλε  

Υξώκα: Λεπθό, Γθξη          

πξξίθλσζε: Διάρηζηε   
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Λεπθό ΔΣ 16kg 05110  5204094051107 

Λεπθό ΔΣ 35kg 5175  5204094051756 

Γθξη ΔΣ 35kg 5176  5204094051763 

 

Φαηλόκελν εηδηθό βάξνο: 1,6+0,2 gr/ml    

 

Β πζηαηηθό 

Βάζε:Γαιάθησκα αθξπιηθνύ πνιπκεξνύο   

Μνξθή: Τδαξέο γαιάθησκα  

Υξώκα: Γαιαθηόρξνπλ  

Δηδηθό βάξνο: 1,02 ± 0,03 gr/ml 

 

Σειηθό πξντόλ 

Αλαινγία αλάκημεο: 3:1 (12kg θνληάκαηνο κε 4 kg γαιάθησκα 

θαη κέρξη 2kg λεξό) 

Υξόλνο αλάκημεο: 3 ιεπηά 

Υξόλνο δσήο ζην δνρείν: 60 ιεπηά ζηνπο + 20
ν
C 

Αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία: -30
 ν
C έσο + 70

ν
C 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: Από +5
 ν
C έσο + 35

ν
C. 

Πξέπεη λα απνθεύγεηαη όηαλ πξνβιέπεηαη βξνρή ή παγεηόο 

Αληνρή ζε ζξαύζε: 140 kg/cm
2 
κεηά 28  εκέξεο. 

Αληνρή ζε θάκςε: 40 kg/cm
2 
 

Αληνρή ζε απνθόιιεζε: 10 kg/cm
2 
κεηά 28  εκέξεο.

 
 

Αληνρή ζε γήξαλζε: Άξηζηε.
  

Τπνβνιή ζε θαηαπόλεζε:  

Βξνρή: κεηά από 6 ώξεο. 

Κπθινθνξία: κεηά από 24-48 ώξεο. 

Νεξό ππό πίεζε: κεηά από 7 εκέξεο. 

Δπηρσκάησζε: κεηά από 3 εκέξεο. 

Σνπνζέηεζε πιαθηδίσλ: κεηά από 1 εκέξα. 

Βαηόηεηα: Μεηά από 24 ώξεο
  

Δπθιεθηηθόηεο: Με εύθιεθην. 

     

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν ζε ζεξκνθξαζία +5°C - 

+25
0
C. Να πξνθπιάζζεηαη από ηελ πγξαζία, ηνλ παγεηό θαη ηελ 

άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Λεπθό εη 16kg, 35kg, Γθξη 35kg 

 
 
 
 
 
 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
πζηαηηθό Α 

 

 

Eye Dam. 1: H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε Skin Irrit. 2: 

H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT SE 3: 

H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ 

P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε 

ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103: 

Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P280: Να θνξάηε 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα / πξόζσπν P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

ΔΠΑΦΗ  ΜΔ  ΣΟ  ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε  κε  άθζνλν λεξό P304+P340: 

Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό 

αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ 

αλαπλνή P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME TA 

ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ 

ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. 

πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε 

ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο 

θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, YPEKΑ -Ν. 

4042/2012) EUH208: Πεξηέρεη Cement, portland, chemicals. Μπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηαμηλόκεζε: Cement, portland, chemicals (CAS: 65997-15-1) 

πζηαηηθό Β 

P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε 

ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103: 

Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P501: Γηάζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / 

πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο(Οδεγία 

2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, 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.    


