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SUMMER

ΕπαλΕιφόμΕνα ΣτΕγανωτικα ταρατΣων

Η ταράτσα σας προστατεύει, εσείς; 
η ταράτσα σας είναι το σημείο του κτιρίου σας που επηρεάζεται περισσότερο από τις βροχές, την έντονη ηλιοφάνεια, τον παγετό 
και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. η συχνότερη αιτία εισχώρησης υγρασίας στο εσωτερικό των κτιρίων είναι η διαρροή από τις 

ταράτσες. η χρήση των σωστών και ποιοτικών στεγανοποιητικών υλικών μπορεί να προστατεύσει ένα νέο κτίριο από τις διαρροές καθ’ 
όλη τη διάρκεια ζωής του. οι ταράτσες παλιών κτιρίων που χρήζουν επισκευής μπορούν με εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους να 
στεγανοποιηθούν με εξαιρετικά αποτελέσματα για μακροχρόνια διάρκεια.  
Έμείς στην eVOCHeM έχουμε αναπτύξει μία ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων προϊόντων που αφορούν τη στεγάνωση, τη μόνωση και 
την προστασία παλαιών και νέων οικοδομικών επιφανειών από τις καιρικές συνθήκες και το χρόνο. Έχουμε καταφέρει τα προϊόντα μας να 
καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών του κλάδου, όσο και των ιδιωτών που επισκευάζουν μόνοι τους, χάρη στο συνδυασμό 
εξαιρετικής ποιότητας και ευκολίας εφαρμογής. 
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Πολυουρεθανική ελαστομερής επαλειφόμενη 
στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική 
μεμβράνη ταρατσών ενισχυμένη με ίνες

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη  
στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

αφιΕρωμα

Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ  
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ

ΤΑΡΑΤΣΑ

Εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών επαλειφόμε-
νο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συ-
στατικού που προσφέρει μακροχρόνια στεγάνωση ακόμη 
και σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Προστατεύει 
παλιές και νέες επιφάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρό-
φοβη εξαιρετικά ελαστική και βατή μεμβράνη που ακολου-
θεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος μέχρι και 
400% χωρίς αρμούς και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντο-
χή στην υγρασία, στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 
και στις ακτίνες UV.

Εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών υβριδικό 
ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτι-
κό υλικό ενός συστατικού, με βάση πολυουρεθανικές και 
συνθετικές ακρυλικές ρητίνες. Προστατεύει παλιές και νέες 
επιφάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρόφοβη εξαιρετικά 
ελαστική και βατή μεμβράνη που ακολουθεί τις συστολοδι-
αστολές του υποστρώματος μέχρι και 400% χωρίς αρμούς 
και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις 
υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV. Η υβριδική του 
τεχνολογία το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές 
με μακροχρόνια αποτελέσματα.

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο, 
υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, κα-
θαρής ακρυλικής βάσης, με νέα ενισχυμένη σύνθεση με 
ίνες για υψηλότερη αντοχή. Προστατεύει παλιές και νέες 
επιφάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρόφοβη εξαιρε- 
τικά ελαστική και βατή μεμβράνη που ακολουθεί τις συ- 
στολοδιαστολές του υποστρώματος μέχρι και 400% χω-
ρίς αρμούς και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην  
υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV. 

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο, 
υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, συν-
θετικής ακρυλικής βάσης. Προστατεύει παλιές και νέες επι-
φάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρόφοβη εξαιρετικά 
ελαστική και βατή μεμβράνη που ακολουθεί τις συστολοδι-
αστολές του υποστρώματος μέχρι και 300% χωρίς αρμούς 
και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις 
υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV.

Υβριδική πολυουρεθανική - ακρυλική ελαστομερής 
επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕγγΥΗΣΗ*

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕγγΥΗΣΗ*

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕγγΥΗΣΗ*

Evochem:
60 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΕΧΝΟγΝΩΣΙΑ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ σΕιΡΑ σφΡΑγιστιΚΩΝ MERCOLA

ΕπαλΕιφόμΕνό ΣτΕγανωτικό 
καθΕτων ΕπιφανΕιων

τΣιμΕντόΕιδή ΣτΕγανωτικα

ISOCRYL WALL
Ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα 

καθέτων επιφανειών

Πολύ υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό 
μονωτικό και στεγανωτικό χρώμα καθαρής ακρυλικής βάσης. 
Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες δημιουργώντας μια 
υψηλής αντοχής ελαστική μεμβράνη  χωρίς αρμούς και ενώ-
σεις. Προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων 
και προσόψεων,  με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τη βρο-
χή, τη γήρανση και τις ακτίνες UV. 

ISOMIX WATERPROOF 
2K SET

Εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών

Υψηλών προδιαγραφών ελαστικό επαλειφόμενο στεγα-
νωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Προσφέρει μακροχρόνια 
στεγανοποίηση σε ταράτσες, μπαλκόνια, δεξαμενές, πισί-
νες, ανεστραμμένα δώματα, υπόγεια εξωτερικά ή εσωτε-
ρικά ακόμη και σε περιπτώσεις αρνητικής πίεσης. Παρου-
σιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες, υψηλή 
ελαστικότητα, ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή 
στις ακτίνες UV.

ΕπιΣκΕυαΣτικα ΣτΕγανωτικα
ISOCRYL REPAIR  

WET APPLY
Επισκευαστικό στεγανωτικό για υγρές  

και στεγνές επιφάνειες

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές παχύρρευστο επα-
λειφόμενο στεγανωτικό που προσφέρει άμεση στεγανο-
ποίηση σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Η ειδική ινο-οπλι-
σμένη σύνθεση του με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες 
διαλύτου, προσφέρει άμεση στεγανοποίηση σε επείγου-
σες επισκευές στεγάνωσης ταρατσών και πολλών άλλων 
επιφανειών. Εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες και παρέχει 
εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για πε-
ριοχές με λιμνάζοντα νερά.

ISOPHALT RENOVATOR
Επισκευαστικό χρώμα - αστάρι ασφαλτικών 

επιφανειών 

Επισκευαστικό χρώμα - αστάρι ασφαλτικών επιφανει-
ών, με βάση συνθετικές υβριδικές ρητίνες. Ενισχύει και 
ανανεώνει επιφάνειες ασφάλτου και ασφαλτοπάνων, δι-
εισδύοντας στην μάζα της ασφάλτου και φρεσκάροντας 
σε βάθος τις ξεραμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες. 
Σχηματίζει ένα ισχυρό φιλμ προστασίας και πρόσφυσης, 
λευκού χρώματος, που προστατεύει από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και χρησιμοποιείται επίσης ως γέφυρα πρό-
σφυσης σε ακρυλικά και υβριδικά μονωτικά.  

ISOCRYL REPAIR
Παχύρρευστο ινοπλισμένο επισκευαστικό 

στεγανωτικό 

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές παχύρρευστο 
επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, ινοπλισμένο στεγανωτικό 
υλικό, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε ειδικά σημεία 
που δεν καλύπτει η εφαρμογή μονωτικού ταράτσας και 
απαιτείται υλικό με εξαιρετική ελαστικότητα, πρόσφυση, 
πάχος εφαρμογής και συγκολλητικότητα για την κάλυψη 
επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών σε 
ταράτσες, στέγες και σκεπές.

EPOXITE DRYMAX WET
Εποξειδικό στεγανοποιητικό αστάρι και βερνίκι 

τσιμεντοειδών επιφανειών

Εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, εποξειδικό στεγανοποιητικό, 
ισχυροποιητικό και προστατευτικό αστάρι και βερνίκι, δύο 
συστατικών, κατάλληλο για τσιμεντοειδείς και άλλες οικο-
δομικές επιφάνειες. Προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση της 
επιφάνειας ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί και σε επιφάνειες 
με υγρασία. Εφαρμόζεται ως τελική επίστρωση σε τσιμε-
ντοειδή δάπεδα για σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του 
υποστρώματος ή ως αστάρι πριν την εφαρμογή εποξειδι-
κών και πολυουρεθανικών χρωμάτων ή συγκολλητικών 
ξύλινων δαπέδων.

Η εταιρεία μας διαθέτει μία πλήρη σειρά σφραγιστικών 

που παρέχουν τη κατάλληλη στεγανότητα για κάθε εφαρ-

μογή. Η σφράγιση αρμών και ρωγμών είναι πολύ σημα-

ντική για τη σωστή λειτουργία και αντοχή του κτιρίου από 

τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Παρά το ότι 

αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα της μόνωσης είναι απα-

ραίτητη για την αποφυγή διείσδυσης υγρασίας, νερού, 

αέρα και άλλων βλαπτικών ουσιών. 

ΕξΕιδικΕυμΕνα ΣτΕγανωτικα 

PGP DRYPROOF  
MASONRY  

WATERPROOFER
τσιμεντοειδές στεγανωτικό επίχρισμα δομικών 
επιφανειών, ανθεκτικό ακόμη και σε αρνητικές 

υδροστατικές πιέσεις

Μοναδικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό επίχρισμα ενός συστα- 
τικού, για δομικές επιφάνειες που χρειάζονται αποτελεσματι-
κή προστασία από την υγρασία πάνω ή κάτω από το έδαφος 
εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Η ειδική του χημική σύν- 
θεση με συνθετικές ρητίνες και τσιμέντο portland εξασφαλί- 
ζει αποτελεσματική στεγανοποίηση και το καθιστά αποδε- 
δειγμένα το καλύτερο στεγανωτικό υλικό για αρνητικές υδρο- 
στατικές πιέσεις. Είναι το μόνο υλικό που προσφέρει διπλούς  
μηχανισμούς αγκύρωσης σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, 
υγρές και μη. Εφαρμόζεται σε υπόγεια,  θεμέλια, πισίνες, σι- 
ντριβάνια, ταράτσες, δεξαμενές, φρεάτια, πιλοτές, γκαράζ  κλπ.

PGP DRYPROOF  
WATERBASED MASONRY 

WATERPROOFER
στεγανωτικό επίχρισμα δομικών επιφανειών 

υδατικής βάσης, ανθεκτικό ακόμη και σε αρνητικές 
υδροστατικές πιέσεις

Υδατοδιαλυτό στεγανωτικό χρώμα για δομικές επιφάνει-
ες που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την 
υγρασία πάνω ή κάτω από το έδαφος εσωτερικών ή εξω-
τερικών χώρων. Η ειδική του χημική σύνθεση με ρητίνες 
συμπολυμερών carboxylated styrene acrylate εξασφαλί-
ζει αποτελεσματική στεγανοποίηση και το καθιστά απο-
δειγμένα το καλύτερο στεγανωτικό υλικό για αρνητικές 
υδροστατικές πιέσεις. Εφαρμόζεται σε υπόγεια,  θεμέλια, 
πισίνες, σιντριβάνια, ταράτσες, δεξαμενές, φρεάτια, πιλο-
τές, γκαράζ κλπ.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕγγΥΗΣH*

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕγγΥΗΣΗ* 
γΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕγγΥΗΣΗ*

Ενημερωθείτε για τη πλήρη σειρά προϊόντων μόνωσης και στεγάνωσης στο website της εταιρείας μας www.evochem.gr ή επικοινωνήστε  
με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας για να σας βοηθήσουμε στη σωστή επιλογή προϊόντος για κάθε εφαρμογή. 

γΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ

* Η εγγύηση ισχύει εφόσον η εφαρμογή του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.


