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AQUASMART® THERMO 

 

          

Πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία: 

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 

AQUASMART-PU-2K/EE/30-10-13 

Υδατοδιαλυτό, Αλειφατικό επίχρισµα, πολυουρεθανικής 

βάσεως, για θερµοµόνωση και υγροµόνωση επιφανειών.
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το AQUASMART®-THERMO είναι υδατοδιαλυτό, 

100% αλειφατικό επίχρισµα, ενός συστατικού που 

χρησιµοποιείται για θερµοµόνωση και υγροµόνωση 

εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Εµφανίζει 

εξαιρετικές ιδιότητες σε δύσκολες κλιµατικές 

συνθήκες.  

Το AQUASMART®-THERMO είναι ένα µοναδικό 

θερµοµονωτικό προϊόν, σχεδιασµένο για να 

µειώνει την ανεπιθύµητη καλοκαιρινή θερµότητα 

αλλά και να εµποδίζει την απώλειά της κατά τους 

χειµερινούς µήνες. Οι θερµοµονωτικές του 

ιδιότητες οφείλονται στη χηµική δοµή του 

προϊόντος που είναι κλειστής κυψέλης. 

 

Εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα. 

Εφαρµογή µε ψεκασµό είναι επίσης εφικτή. 

Παρακαλώ, συµβουλευτείτε το Τεχνικό Τµήµα της 

εταιρείας.  

Κατανάλωση: 2lt/m2 (1lt/m2 προϊόντος δίνει ένα 

φιλµ πάχους 1mm). 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το προϊόν χρησιµοποιείται ως µονωτικό επίχρισµα 

εσωτερικών, εξωτερικών τοίχων και δωµάτων. 

Είναι ελαστικό µε δυνατότητα γεφύρωσης 

ρωγµών.   

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

∆εν προτείνεται για επιφάνειες µε χαµηλή 

συνεκτικότητα. 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εξαιρετικές θερµοµονωτικές ιδιότητες, δοµή 

κλειστής κυψέλης 

• Υδατοδιαλυτό, 

• εύκολο στην εφαρµογή και στην επιδιόρθωση, 

• θιξοτροπικό, 

• ελαστικό ακόµα και σε πολύ χαµηλές 

θερµοκρασίες (υπό του µηδέν), 

• ικανότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγµών, 

• διαπερατότητα υδρατµών, 

• εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και 

στην υπεριώδη ακτινοβολία, 

• Βάφεται εύκολα µε υδατοδιαλυτές βαφές. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Κατάλληλα υποστρώµατα: 

Τσιµέντο, τσιµεντόστοκο, πάνω από παλιό 

ακρυλικό ή πολυουρεθανικό χρώµα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αστάρωµα: Εξαρτάται από τις απαιτήσεις της 

εφαρµογής.  

Για φράγµα υδρατµών συνιστάται η χρήση του 

AQUADUR™ ή του  AQUASMART® EPOXY 

PRIMER. 

Για χρήση πάνω από παλιά ακρυλικά χρώµατα, 

παρακαλώ επικοινωνήστε µε το τεχνικό µας τµήµα. 

 

Ανάµιξη: 

Απαιτείται καλή ανάδευση του υλικού, 

χρησιµοποιώντας αναδευτήρα σε ΥΨΗΛΕΣ 

ΣΤΡΟΦΕΣ, για τουλάχιστον 5 λεπτά.  Παρόλο που 

δεν απαιτείται αραίωση, εντούτοις το υλικό µπορεί 

να αραιωθεί µε 5-10% νερό. 
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Εφαρµογή: 

Η εφαρµογή γίνεται µε ρολό, βούρτσα, σπάτουλα 

ή ψεκασµό (200-250 bar) σε µια ή δυο στρώσεις. 

 

 

  Να µην εφαρµόζεται υπό συνθήκες 

(αναµενόµενου) υγρού καιρού ή υπό χαµηλές 

θερµοκρασίες . 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Ελάχιστη συνολική κατανάλωση:  2lt/m2, σε ένα 

ή δυο χέρια. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Τα εργαλεία και ο εξοπλισµός καθαρίζονται µε 

νερό. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1lt, 4lt, 10lt. 

 

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 

Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας 

(M.S.D.S.) του υλικού. 

 

 

 

Θιξοτροπική µορφή (πριν την εφαρµογή): 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ιξώδες (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 10000-15000 

Ειδικό βάρος gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 

@ 20 oC 
0.4-0.5 

Θερµοκρασία κατά την 

εφαρµογή 
oC - >5 

 

 

Η µεµβράνη (µετά την εφαρµογή): 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Θερµική αγωγιµότητα w/mk EN ISO 12667 0,04 

Θερµοκρασία λειτουργίας oC - -20 έως 90 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Τάση θραύσης στους 23 oC 
kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D412 / EN-ISO-527-3 

50 

(5.0) 

Ελαστικότητα στους 23 oC % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300 

QUV ∆οκιµή Επιταχυνόµενης 

Γήρανσης (4hr UV, @ 60 oC 

(UVB Lamps) & 4hr COND @ 

50 oC) 

- ASTM G53 

πέρασε 

(µετά από 2,000 

ώρες) 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 

 


