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AQUADUR
Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αγγυρωτικό (αστάρι) / επίστρωση,
δύο συστατικών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το AQUADUR είναι υδατοδιαλυτή, εποξειδική
επίστρωση
δύο
συστατικών,
η
οποία
χρησιµοποιείται µε επιτυχία ως αγγυρωτικό
(αστάρι) για τη σειρά προϊόντων HYPERDESMO®
πάνω από 20 χρόνια.

• ∆υνατή πρόσφυση ακόµα και σε νωπό τσιµέντο.
Επίσης, σε σίδερο, αλουµίνιο, γαλβανιζέ ατσάλι,
γυαλί, ξύλο.
• Καλές µηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη τριβή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι πιστοποιηµένο ως φράγµα ύδατος και
υδρατµών («Class ΙΙΙ»), το οποίο το καθιστά
ιδανικό
για
εφαρµογές
όπου
εµφανίζεται
ανερχόµενη υγρασία ή αρνητική πίεση.

Ανάδευση:
Αναµιγνύουµε τα δύο συστατικά πολύ καλά και
κατόπιν
προσθέτουµε
10-30%
νερό.
Ανακατεύουµε το µίγµα χειροκίνητα ή µε
αναδευτήρα σε χαµηλές στροφές.

Είναι προϊόν εύχρηστο και ασφαλές (0 Π.Ο.Ε.) µε
πολλαπλές εφαρµογές.

Εφαρµογή:
• Για χρήση ως αστάρι –

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Φράγµα ύδατος και υδρατµών: Class ΙΙΙ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για χρήση ως:
• Αστάρι σε εφαρµογές µε ανερχόµενη υγρασία /
αρνητική πίεση (δεξαµενές, πισίνες, θεµέλια,
κλπ.),
• αστάρι για άλλα συστήµατα πολυουρεθανικής ή
εποξειδικής βάσεως, τσιµεντοειδών, κ.λ.π,
• σφραγιστική επίστρωση σκυροδέµατος,
• αστάρι για αυξηµένη πρόσφυση µεταξύ παλαιού
και νέου σκυροδέµατος,
• φράγµα νερού/υδρατµών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αποτελεσµατικό φράγµα νερού/υδρατµών.
• Εύκολη εφαρµογή (υδατοδιαλυτό).
• Σχεδόν άοσµο, ασφαλές, µη εύφλεκτο (0
Π.Ο.Ε.).
• Κατάλληλο για εφαρµογή σε κλειστούς χώρους.
• Εύκολος καθαρισµός µετά την εφαρµογή.

Να εφαρµόζεται σε λεπτές στρώσεις.
Εφαρµόζεται µε ρολό σε µία ή δύο στρώσεις µε
συνολική κατανάλωση 150 gr/m2.
• Για χρήση ως φράγµα νερού/υδρατµών –
Εφαρµόζεται µε ρολό σε τρεις στρώσεις µε
συνολική κατανάλωση 600 gr/m2.
Ο χρόνος επαναβαφής του AQUADUR εξαρτάται
από τις καιρικές συνθήκες.
Ενδεικτικά, το
καλοκαίρι µπορεί να γίνει σε λιγότερο από 5 ώρες
ενώ το χειµώνα µπορεί να χρειαστούν 24 ώρες.
Προτείνεται ο παρακάτω τρόπος προσδιορισµού
του πότε πρέπει να περαστεί το επόµενο χέρι:
Όταν εφαρµόζεται το AQUADUR έχει γαλακτώδη
όψη.
Μόλις γίνει διάφανη και έχει σκληρύνει
αρκετά ώστε να µη µπορούµε πλέον να το
τρυπήσουµε µε το νύχι µας, εφαρµόζεται η
επόµενη στρώση (AQUADUR ή HYPERDESMO®).

Πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία:
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AQUADUR
πολύουρεθανικών προϊόντων.

• Να µην ξεπερνιούνται οι προαναφερθείσες
καταναλώσεις διότι θα επηρεαστεί αρνητικά η
πρόσφυση και η αντοχή της µεµβράνης.
• Ο χρόνος εργασιµότητας του µίγµατος είναι 1
ώρα στους 25 oC maximum.
• Να µην εφαρµόζεται όταν η θερµοκρασία είναι
κάτω από 10 oC.
• Οι ζεστές τσιµεντένιες επιφάνειες πρέπει να
βρέχονται πριν την εφαρµογή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
• Για χρήση ως αστάρι – Εφαρµόζεται σε µία ή δύο
λεπτές στρώσεις µε συνολική κατανάλωση 150
gr/m2.
• Για χρήση ως φράγµα νερού/υδρατµών –
Εφαρµόζεται σε τρεις στρώσεις µε συνολική
κατανάλωση 600 gr/m2.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικώς µε στεγνό χαρτί
/ ύφασµα και στη συνέχεια µε SOLVENT-01. Σε
καµία
περίπτωση
δε
πρέπει
να
ξαναχρησιµοποιηθούν για ανάµιξη ή εφαρµογή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
∆ιαφανές: 1 kg (0.25 + 0.75 kg), 4 kg (1 + 3 kg)
και 20 kg (5 + 15 kg).
Λευκό: 5 kg (1 + 4 kg) και 20 kg (4 + 16 kg).
Άλλα χρώµατα κατά παραγγελία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ’ όσον δεν έχει
ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 µήνες από την
ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία 5-25 oC
σε ξηρούς χώρους.
Από τη στιγµή που θα
ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άµεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το AQUADUR δεν περιέχει διαλύτες. Παρ’ όλα
αυτά, συνίσταται η προληπτική τήρηση των
συνηθισµένων
κανόνων
ασφαλείας:
Να
εφαρµόζεται µακριά από γυµνές φλόγες και
σπινθήρες. Να µην εφαρµόζεται σε κλειστούς,
χωρίς επαρκή µηχανικό εξαερισµό, χώρους και
χωρίς χρήση µασκών ενεργού άνθρακα. Ζητήστε
απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.)
του υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σε ρευστή µορφή (πριν την εφαρµογή, µετά την ανάµιξη):
Συστατικό Α – άχρωµο.
Συστατικό Β – διαφανές ή χρωµατιστό (κατά παραγγελία).
(Στη περίπτωση του διαφανούς, το µίγµα γίνεται αρχικά λευκό (γαλακτώδες), αλλά η µεµβράνη είναι
διαφανής µετά το πολυµερισµό.)
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

cP

ASTM D2196-86, @ 25 oC

3,500

gr/cm3

ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811,
@ 20 oC

1.0

Αναλογία ανάµιξης
διαφανούς AQUADUR

Α:Β, κατά
βάρος

-

1:3

Αναλογία ανάµιξης
χρωµατισµένου AQUADUR

Α:Β, κατά
βάρος

-

1:4

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ιξώδες (Brookfield)
Ειδικό βάρος
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AQUADUR
Χρόνος στεγνώµατος (25 oC
& 55% RH)

ώρες

-

5-6

ηµέρες

-

7

-

-

Όταν εφαρµόζεται
το AQUADUR έχει
γαλακτώδη όψη.
Μόλις γίνει
διάφανη και έχει
σκληρύνει αρκετά
ώστε να µη
µπορούµε πλέον να
το τρυπήσουµε µε
το νύχι µας,
εφαρµόζεται η
επόµενη στρώση.

ώρες

-

1 @ 25 oC

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

C

-

10-40

∆ιαπερατότητα υδρατµών

gr/m2.24hr

EN ISO 7783-2

3.9
Class III
(Low, < 15)

∆ιαπερατότητα ύδατος

kg/m2.hr0.5

NF EN 1062-3

0.003-0.006
Class III
(Low, < 0.1)

kg/cm2
(N/mm2)

ASTM D4541

> 30
(> 3)

gr

ASTM D4541
(Taber 503, CS17, 1.0 kg, 1,000
revs.)

120 * 10-3

Πλήρης πολυµερισµός

Χρόνος επαναβαφής

Χρόνος εργασιµότητας

Η µεµβράνη (µετά την εφαρµογή):
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Θερµοκρασία λειτουργίας

Πρόσφυση σε σκυρόδεµα

Αντοχή στη τριβή

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
o
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AQUADUR

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

Πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
AQUADUR/EE/13-07-11

