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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν ISOMIX WATERPROOF SC 900 είλαη επαιεηθόκελν 

ζηεγαλσηηθό θνλίακα ελόο ζπζηαηηθνύ. Απνηειείηαη από πςειήο 

αληνρήο ηζηκέλην Portland, αδξαλή επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο, 

εηδηθά βειηησηηθά πξόζκηθηα θαη ξεηίλεο πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ 

άξηζηε πξόζζθπζε, ζηεγαλόηεηα, αληνρή θαη ειαζηηθόηεηα. Γελ 

ζπξξηθλώλεηαη θαη δελ ζθάεη. Δίλαη θαηάιιειν θαη γηα αξλεηηθέο 

πηέζεηο. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Αληέρεη θαη ζε αξλεηηθέο πδξνζηαηηθέο πηέζεηο  

 Έρεη ειαζηηθόηεηα 

 Πξνζθέξεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε κε ην ππόζηξσκα 

 Έρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ γήξαλζε 

 Δθαξκόδεηαη εύθνια  

 Λεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθό πιηθό κε ηα ηειηθά επηρξίζκαηα 

 Αληέρεη ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο 

 Δμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο ρξήζεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 ηεγάλσζε ππνγείσλ εμσηεξηθά πξηλ ηελ επηρσκάησζε ή 
εζσηεξηθά  γηα ηελ απνθπγή εηζρώξεζεο λεξνύ ζην ρώξν. 

 ηεγάλσζε θξεαηίσλ, δαξληηληέξσλ, δεμακελώλ λεξνύ, 
πηζίλσλ θιπ. 

 ηεγάλσζε δαπέδσλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηειηθήο 
επίζηξσζεο (από πιαθάθηα, κάξκαξα, μύιηλα παξθέηα θιπ). 

 ηεγάλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνηρνπνηίαο. 

 Καηάιιειν επίζεο γηα επηθάλεηεο από ηνύβια, 
ηζηκεληόιηζνπο, πνξνκπεηόλ, πέηξα θιπ. 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

1. Βεβαησζείηε όηη νη επηθάλεηεο είλαη θαζαξέο απαιιαγκέλεο 
από ιάδηα, ζαζξά, ζθόλεο, ζθνπξηά θαη ξύπνπο.  

2. Απνκαθξύλεηε ηπρόλ ιηκλάδνληα λεξά. 
3. Αθαηξέζηε ηα ηξππόμπια, θόςηε ηηο πξνεμνρέο ηνπ κεηαιιηθνύ 

νπιηζκνύ θαη θνπξθέηεο ζε βάζνο 2cm αζηαξώζηε κε 
επίρξηζκα ςπρξνύ γαιβαληζκνύ ZINC SHEEN ή κε ην 
αληηδηαβξσηηθό ηζηκεληνεηδέο θνλίακα ISOMIX FERRO 
PRIME θαη ζθξαγίζηε ηα θελά.  

4. θξαγίζηε ηα ζεκεία όπνπ ππάξρεη δηαξξνή λεξνύ κε 
ζθξαγηζηηθό ηζηκέλην ηαρείαο πήμεσο θαη επηζθεπάζηε ηηο ξσγκέο 
κεγάινπ πιάηνπο. 

5. Τγξάλεηε ηηο επηθάλεηεο κέρξη θνξεζκνύ, πξηλ ηε εθαξκνγή ρσξίο 
λα δεκηνπξγεζνύλ ιηκλάδνληα λεξά. 

 

Αλάκημε  

1. ε θαζαξό δνρείν πξνζζέζηε 8 – 8,5 kg λεξό θαη ππό αλάδεπζε 
ην πεξηερόκελν ελόο ζάθνπ 25 kg. 

2. Αλακίμηε κε αλαδεπηήξα ρακειώλ ζηξνθώλ, κέρξη λα ζρεκαηηζηεί 
κηα νκνηνγελήο περηή πάζηα ρσξίο ζβώινπο, πνπ λα απιώλεη 
εύθνια θαη λα κελ θξεκάεη.  

3. Αθήζηε ην κίγκα λα σξηκάζεη γηα 5 ιεπηά θαη αλαθαηέςηε μαλά. 
4. Σν κίγκα παξακέλεη εξγάζηκν γηα 45 ιεπηά πεξίπνπ κε πεξηνδηθή 

αλάδεπζε, ρσξίο ηελ πξνζζήθε επί πιένλ λεξνύ. 
 

ΠΡΟΟΥΖ: κελ πξνζζέηεηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα λεξνύ από ηελ 

αλαθεξόκελε γηαηί ζα κεησζεί ε δύλακε πξόζθπζεο θαη ε 

ζηεγαλόηεηα ηνπ θνληάκαηνο. 

Δθαξκνγή 

1. Με κηα ζθιεξή βνύξηζα πεξάζηε ην πξώην ρέξη ζε πάρνο 1 mm, 
πξνζέρνληαο ώζηε λα θαιπθζνύλ όια ηα θελά.  

2. Όηαλ ην πιηθό ηξαβήμεη θαη ελώ είλαη αθόκε λσπό, εθαξκόδνπκε 
ζηαπξσηά ηελ δεύηεξε ζηξώζε θαη αλ επηβάιιεηαη κηα ηξίηε. 

3. Αλ ην πιηθό ηεο κίαο ζηξώζεο ηξαβήμεη αξθεηά, ην πγξαίλνπκε 
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο επόκελεο ζηξώζεο. 

4. Οη επηθάλεηεο είλαη έηνηκεο γηα ρξήζε κεηά από 24 ώξεο γηα 
δηαβξνρή, 48 ώξεο γηα λεξό ππό πίεζε θαη 10 εκέξεο αλ 
πξόθεηηαη λα κπαδσζνύλ. 

 

νβάηηζκα 

Αλ ε επηθάλεηα πξόθεηηαη λα ζνβαηηζηεί, ζπληζηάηαη λα πξνεγεζεί 

πεηαρηόο ζνβάο εληζρπκέλνο κε ξεηίλε. ηε ζπλέρεηα εθαξκόζηε 

παξαδνζηαθό ή βηνκεραληθό ζνβά. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σν πξντόλ πξέπεη λα δνπιεύεηαη ζε ζεξκνθξαζία από +5°C έσο 

+35°C. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από γξήγνξν 

ζηέγλσκα, ηνλ παγεηό, ή ηελ έληνλε αθηηλνβνιία. ε πεξηόδνπο 

θαύζσλα πγξαίλνπκε πεξηνδηθά. Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο 

εθαξκνγήο δελ πξέπεη λα πεξλάεη ηα όξηα +5°C έσο +35°C. Πνιιέο 

θνξέο ε ειηαθή αθηηλνβνιία ππξώλεη ην κπεηό πάλσ από 40°C έσο 

50°C θαη πξέπεη λα πεξάζεη πνιύ ώξα γηα λα θηάζεη ηελ θαηάιιειε 

ζεξκνθξαζία. 

 
  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 
2,5 – 3 Kg θνληάκαηνο / m

2  
γηα ζηξώζε πάρνπο 2 mm, αλάινγα κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππόβαζξνπ. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Γθξη 

5kg 05113  5204094051084 

25kg 05107  5204094051077 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Σζηκεληνεηδήο θνλία 
Υξώκα: Γθξη 
Κνθθνκεηξία: 0 – 0,5mm 
Δηδηθό βάξνο λσπνύ θνληάκαηνο: 1910 kg/m

3
 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C έσο +35°C 
Αληνρή ζε ζιίςε κεηά 28 εκέξεο: 25  Mpa  (ΔΝ 1015-11)

 

Αληνρή ζε θάκςε κεηά 28 εκέξεο: 6,5 Mpa  (ΔΝ 1015-11) 
 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σν πξντόλ πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
-30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα ζαθηά από ηελ 

πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα ζαθηά, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Γθξη 5kg, 25kg 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Ζ315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Ζ317 Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε Η318 Πξνθαιεί 

ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε Ζ335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό 

ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ P102 Μαθξηά από παηδηά P271: Να 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν P280 

Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα /  πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / 

κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξόζσπν 

P305+P351+P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: 

Ξεπιύλεηε πξνζερηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Απνκαθξύλεηε 

ηνπο θαθνύο επαθήο, αλ ππάξρνπλ θαη είλαη εύθνιν λα γίλεη. 

πλερίζηε λα μεπιέλεηε. P310 Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ 

ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό P302+P352 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό 

P333+P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή 

εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξό 

P261 Απνθύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε / αλαζπκηάζεηο / αέξηα / 

ζηαγνλίδηα / αηκνύο / εθλεθώκαηα 

 P304+P340 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ 

αζζελή ζε εμσηεξηθό ρώξν κε θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα 

εξεκήζεη ζε ζέζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή  

P312 Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλαλ γηαηξό εάλ 

αηζζαλζείηε αδηαζεζία P362 + P364 Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη 

πιύλεηε ηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε P501 Γηαζέζεηε ην 

πεξηερόκελν /  πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

EUH208: Πεξηέρεη  ηζηκέλην  portland, ρεκηθά. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 

ηζηκέλην portland, ρεκηθά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.    


