
Στεγανωση
Υγροµονωση



MST 22
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ / ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Περιγραφή.
Ετοιµόχρηστο αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώµατος
µε τις επόµενες στρώσεις επαλειφόµενων στεγανωτικών MARMOLINE ROOF SEAL 100
και ROOF SEAL 200 HYBRID.

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόµενων ελαστοµερών
στεγανωτικών ROOF SEAL 100 και ROOF SEAL 200 HYBRID σε επιφάνειες όπως σκυρόδεµα, σοβά,
γυψοσανίδες κ.τ.λ.

Πλεονεκτήµατα.
• Μεγάλη διεισδυτικότητα. 
• Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
• Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα.
• Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεµα.
 
Τρόπος εφαρµογής.
• Καθαρίστε το υπόστρωµα πριν τη χρήση από σκόνες σαθρά υλικά κ.λπ.
• Αν υπάρχουν ρωγµές πάνω από 1 mm πρέπει πρώτα να επισκευασθούν µε ένα από τα επισκευαστικά υλικά MARMOLINE.
• Ανακατέψτε πριν την χρήση.
• Εφαρµόστε µε ρολό ή βούρτσα αραιωµένο µε νερό (50% - 100%), ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρµογής.
• Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται να γίνει και δεύτερο χέρι.

Κατανάλωση. 
Χρειάζεστε περίπου 150 - 200 gr/m2 ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώµατος.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε πλαστικά  µπιτόνια 5 kg και 20 kg.
• Σε παλέτα των 300 kg, 60 µπιτόνια των 5 kg.
• Σε παλέτα των 480 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg.

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

  

Άριστη πρόσφυση, άριστη προετοιµασία.



MS 33
∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

ΥΓΡΑ

Περιγραφή.
∆ιαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό απορροφητικών επιφανειών, µε µεγάλη δυνατότητα διείσδυσης.
Είναι έτοιµο προς χρήση και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. 

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται για την πλήρη στεγάνωση και προστασία των κοινών και των έγχρωµων τσιµεντούχων
σοβάδων, αλλά και σε κάθε άλλη απορροφητική επιφάνεια όπως σκυρόδεµα, κεραµίδια, τσιµεντοκονίες,
µωσαϊκά ταρατσών, απορροφητικά πετρώµατα, φυσικούς λίθους κ.λπ. Προστατεύει τα δάπεδα, και τα
αγυάλιστα µάρµαρα από το νερό και τους ρύπους. Προστατεύει τα φυσικά χρώµατα των σοβάδων και των
φυσικών πετρωµάτων χωρίς να ξεφλουδίζει και να γυαλίζει. Σταθεροποιεί την απόχρωση των έγχρωµων
τσιµεντούχων επιχρισµάτων, η οποία δεν σκουραίνει πλέον µετά τη διαβροχή.
Στεγανοποιεί και προστατεύει τους αρµούς στα πλακίδια.

Πλεονεκτήµατα.
• Διαφανές.
• Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
• Αντιαλκαλικό.
• Πλήρης στεγάνωση.
• Δεν δηµιουργεί φιλµ.
• Δεν ξεφλουδίζει.
• Διατηρεί τη διαπνοή του επιχρίσµατος από µέσα προς τα έξω.
• Σταθεροποιεί την απόχρωση των έγχρωµων σοβάδων.
• Μειώνει την κατακράτηση της ρύπανσης.
• Άοσµο.
• Υδατοαπωθητικό.

Τρόπος εφαρµογής.
• Ανακατέψτε πριν την χρήση.
• Εφαρµόστε µε ρολό, αδιάλυτο ή διαλυµένο έως 30% σε νερό, σε δύο ή περισσότερα χέρια µέχρι κορεσµού.
• Η απαιτούµενη ποσότητα εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας και από το επιθυµητό αποτέλεσµα.
• ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται σε επιχρίσµατα ρητινούχας βάσης (SVR 1, SVR 2, SVR 3).
• Θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την επισκευή των ρωγµών, εάν υπάρχουν, διότι το νερό µπορεί να περάσει
µέσω αυτών και να διεισδύσει στον τοίχο.

Κατανάλωση. 
Χρησιµοποιείστε 0,2 - 1,0 kg/m2 , ανάλογα µε την επιφάνεια.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε κουβάδες 5 kg και 20 kg,
• Σε παλέτα 300 kg, 60 µπιτόνια των 5 kg. 
• Σε παλέτα 4800 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg. 

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Στεγανώνει και προστατεύει όλα τα απορροφητικά υλικά.



ROOF
SEAL 100
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ∆ΩΜΑΤΩΝ 

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ / ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Περιγραφή.
Έτοιµο, χωρίς διαλύτες, ελαστοµερές δωµάτων, ενισχυµένο µε ακρυλικές ρητίνες.
Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγµές που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρµογής, δηµιουργώντας
µία ελαστική στεγανή αδιαπέραστη µεµβράνη από το νερό, χωρίς να δηµιουργεί µατίσεις.

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται για την στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλκονιών, τσιµεντοκονιών, τοίχων κ.τ.λ.

Πλεονεκτήµατα.
• Λευκό υλικό µε µεγάλη ελαστικότητα. Από -20°C έως +80°C.
• Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγµές.
• Αντίσταση σε µελλοντικές συστοδιαστολές.
• Δηµιουργία ενιαίας στεγανής και ελαστικής µεµβράνης χωρίς αρµούς.
• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές διακυµάνσεις και στο χρόνο. 
• Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία και µείωση της απορρόφησης θερµότητας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
• Δεν ξεφλουδίζει και δεν αναπτύσσει µύκητες.
 
Τρόπος εφαρµογής.
• Καθαρίστε το υπόστρωµα πριν τη χρήση από σκόνες σαθρά υλικά κ.λπ.
• Ξεκινήστε απαραιτήτως εφαρµόζοντας το αστάρι πρόσφυσης ταρατσών MST 22.
• Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση.
• Εφαρµόστε µε ρολό ή βούρτσα. Απλώστε την πρώτη στρώση του υλικού και αφού στεγνώσει απλώστε τη δεύτερη στρώση κάθετα στην πρώτη.
• Σε περιπτώσεις ρωγµών συνιστάται η τοπική ενίσχυση της µε ταινία υαλοπλέγµατος φάρδους 10 cm. Εφαρµόζετε το ROOF SEAL 100 κατά µήκος της 
ρωγµής και στη συνέχεια όσο είναι νωπό τοποθετείτε την ταινία υαλοπλέγµατος.
• Αν υπάρχουν πολλές ρωγµές σε όλη την επιφάνεια, οπλίστε µε υαλόπλεγµα. Στη συνέχεια εφαρµόστε µια στρώση υλικού σε όλο το µήκος του 
οπλισµού. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζετε την εφαρµογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. 
• Στη συνέχεια απλώστε την πρώτη στρώση του υλικού και αφού στεγνώσει απλώστε τη δεύτερη στρώση κάθετα στην πρώτη.

Κατανάλωση. 
1,0 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα. 

Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504.2 
• Χρώµα: Άσπρο.
• Απορρόφηση ατµών ύδατος: Sd = 0,52m  Κλάση I  Μέθοδος EN ISO 7783 - 2.
• Διαπερατότητα CO2: Sd > 0,50m Μέθοδος EN 1062 - 6.
• Απορρόφηση ύδατος διαµέσου τριχοειδών: 0,095 kg/m2.h0.5. Μέθοδος EN 1062 - 3. 
• Πρόσφυση: 1,8 MPa. Μέθοδος ΕΝ 1542.
• Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση F Μέθοδος EN 13501-1.
• Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C to +35°C.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε πλαστικά δοχεία 5 kg και 15 kg.
• Σε παλέτα 300 kg, 60 δοχεία των 5 kg. 
• Σε παλέτα 360 kg, 24 δοχεία των 15 kg.

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Κρατά µακριά την υγρασία και το νερό.



ROOF SEAL
200 HYBRID

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ / ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Περιγραφή.
Έτοιµο επαλειφόµενο στεγανωτικό µε βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες ενός συστατικού.

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται για την υψηλή στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλκονιών, στηθαίων, υδρορροών,
γυψοσανίδων, λαµαρινών κ.τ.λ. Αποτελεί εγγύηση για την τοπική και άρρηκτη στεγάνωση ρωγµών
σε επιφάνειες δωµάτων, καθώς και σε τεχνικά έργα οδοποιίας, γεφυρών και σηράγγων.

Πλεονεκτήµατα.
• Περιέχει ρητίνες ακρυλικής και πολυουρεθανικής βάσης νερού.
• Λευκό υλικό έτοιµο προς χρήση.
• Υψηλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.
• Δεν απαιτείται οµαλότητα της επιφάνειας εφαρµογής.
• Δηµιουργία ενιαίας στεγανής και ελαστικής µεµβράνης χωρίς αρµούς.
• Επιτρέπει στο υπόστρωµα να αναπνέει διότι είναι διαπερατό σε υδρατµούς.
• Μεγάλη αντοχή σε ακραίες θερµοκρασίες ζέστης και ψύχους
• Αντέχει στον ήλιο και αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία.
 
Τρόπος εφαρµογής.
• Καθαρίστε το υπόστρωµα πριν τη χρήση από σκόνες σαθρά υλικά κ.λπ.
• Ξεκινήστε απαραιτήτως εφαρµόζοντας το αστάρι πρόσφυσης ταρατσών MST 22. 
• Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση.
• Εφαρµόστε µε ρολό ή βούρτσα. Απλώστε την πρώτη στρώση του υλικού και αφού στεγνώσει απλώστε τη δεύτερη στρώση κάθετα στην πρώτη.
• Σε περιπτώσεις ρωγµών συνιστάται η τοπική ενίσχυση της  µε ταινία υαλοπλέγµατος φάρδους 10 cm. Εφαρµόζετε το ROOF SEAL 100 κατά µήκος της 
ρωγµής και στη συνέχεια όσο είναι νωπό τοποθετείτε την ταινία υαλοπλέγµατος.
• Αν υπάρχουν πολλές ρωγµές σε όλη την επιφάνεια, οπλίστε µε υαλόπλεγµα. Στη συνέχεια εφαρµόστε µια στρώση υλικού σε όλο το µήκος του 
οπλισµού. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζετε την  εφαρµογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. 
• Στη συνέχεια απλώστε την πρώτη στρώση του υλικού και αφού στεγνώσει απλώστε τη δεύτερη στρώση κάθετα στην πρώτη.

Κατανάλωση. 
1,0 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα. 

Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504.2 
• Χρώµα: Άσπρο.
• Απορρόφηση ατµών ύδατος: Sd = 0,50m  Κλάση I  Μέθοδος EN ISO 7783 - 2.
• Διαπερατότητα CO2: Sd > 0,50m Μέθοδος EN 1062 - 6.
• Απορρόφηση ύδατος διαµέσου τριχοειδών: 0,095 kg/m2.h0.5. Μέθοδος EN 1062 - 3. 
• Πρόσφυση: 2,8 MPa. Μέθοδος ΕΝ 1542.
• Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση F Μέθοδος EN 13501-1.
• Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C to +35°C.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε πλαστικά δοχεία 5 kg και 15 kg.
• Σε παλέτα 300 kg, 60 δοχεία των 5 kg. 
• Σε παλέτα 360 kg, 24 δοχεία των 15 kg.

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Εξαιρετική στεγάνωση υψηλών απαιτήσεων.



WS 240
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ / ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Περιγραφή.
Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα ενός συστατικού µε βάση το τσιµέντο Portland. Με αδρανή από λευκό
µάρµαρο ∆ιονύσου και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της υγροµόνωσης και υδατοστεγανότητας.
Εφαρµόζεται για την στεγάνωση του υποστρώµατος προληπτικά ή επισκευαστικά. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί σκέτο µε απλή ανάµιξη µε νερό ή σε συνδυασµό µε την ακρυλική ρητίνη MP 20,
όταν απαιτείται υψηλή στεγάνωση και ελαστικότητα.

Χρήσεις.
Για την στεγάνωση στοιχείων σκυροδέµατος τοιχοποιίας και σοβά. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις από απλή
υγρασία µέχρι νερό υπό πίεση. Κατάλληλο για στεγάνωση των υπογείων τοιχίων εσωτερικά και εξωτερικά
πριν την επιχωµάτωση (επισκευαστικά ή προληπτικά), ζαρντινιέρων, δεξαµενών, πισινών κ.λπ.
Επαλείφεται σε κάθετες και επίπεδες επιφάνειες από µπετόν, πέτρα, τούβλα, τσιµεντόλιθους, σοβάδες,
ποροµπετόν, κ.λπ. που πρόκειται να επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια ή µάρµαρα. Προσφύεται άριστα στο
υπόστρωµα. Για ιδιαίτερες απαιτήσεις και ελαστικότητας συνιστάται η προσθήκη της ακρυλικής ρητίνης
MARMOLINE MP 20.

Πλεονεκτήµατα.
• Προστατεύει τις επιφάνειες από θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις και τις προφυλάσσει από διαβρώσεις.
• ‘Έχει άριστη πρόσφυση και στεγάνωση. • Υψηλές αντοχές στην υγρασία και στον παγετό. • Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Μετά την εφαρµογή του αναπνέει και µπορεί να επενδυθεί µε πλακίδια , να βαφτεί ή να σοβατιστεί. • Είναι εύκολο στη χρήση και οικονοµικό.

Τρόπος εφαρµογής.
• Ελέγξτε και προετοιµάστε τη επιφάνεια εφαρµογής. • Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, απαλλαγµένη από σκόνες και λάδια.
• Σφραγίστε τα σηµεία όπου υπάρχει διαρροή νερού µε κατάλληλα υλικά ταχείας πήξεως. • Επισκευάστε φουρκέτες, ξύλινα µορέλα και στη συνέχεια 
διαβρέξτε την επιφάνεια. • Ετοιµάστε το MARMOLINE WS 240. Προσθέστε το σε νερό υπό ανάδευση, έως ότου επιτύχετε έναν οµοιογενή πολτό. 
• Το µίγµα θα πρέπει να αναδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. • Εφαρµόστε το προϊόν µε ειδικές βούρτσες (πατρόγκα) µε σκληρή τρίχα σε 2 ή 
περισσότερα στρώµατα ανάλογα µε το πρόβληµα. • Το επιθυµητό πάχος ανά στρώση είναι 1 mm. • Εφαρµόστε την επόµενη στρώση σταυρωτά, πριν 
στεγνώσει καλά η προηγούµενη. • Προτείνεται η χρήση του MP 20 βελτιωτικού γαλακτώµατος κονιαµάτων, όπου οι απαιτήσεις για στεγάνωση και 
ελαστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές. • Η αραίωση µέσα στο νερό πριν την προσθήκη του WS 240 µπορεί να είναι σε αναλογία 1:1 ή 1:3 ανάλογα το 
επιθυµητό αποτέλεσµα. • Αν µετά την εφαρµογή του WS 240 ακολουθήσει σοβάτισµα, τότε θα πρέπει να εφαρµοστεί SV 1 µε ρητίνη MP 20 έτσι ώστε να 
µην υπάρξει πρόβληµα συγκόλλησης  του σοβά µε το στεγανωτικό. • Μετά από το SV 1 µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε άλλος σοβάς
MARMOLINE (SV 2, SV 100) κ.λπ. • Νερό ανάµιξης: 8,5 kg / σακί. 

Κατανάλωση. 
Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 3 kg κονιάµατος ανά m2 πάχους 2 mm. 

Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Ευρωπαϊκός Πρότυπο ΕΝ 1504.2 
• Κοκκοµετρία: 0 - 0,5 mm. • Ειδικό βάρος νωπού κονιάµατος: 1750 kg/m3. 
• Αντοχή θλίψης στις 28 ηµέρες: 20,0 Mpa. Μέθοδος ΕΝ 1015 - 11. 
• Αντοχή κάµψης στις 28 ηµέρες: 5,0 Mpa. Μέθοδος ΕΝ 1015 - 11. 
• ∆ιαπερατότητα CO2: > 50 m. Μέθοδος EN 1062 - 6. • ∆ιαπερατότητα υδρατµών: Sd=0,24 m - Κλάση Ι  Μέθοδος ΕΝ ISO 7783 - 1.
• Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα νερού: 0,05 kg/m2 . h0.5. Μέθοδος EN 1062 - 3. • Πρόσφυση: 2,1 MPa. Μέθοδος ΕΝ 1542.
• Μορφή: Γκρι σκόνη. • Εργάσιµος χρόνος: Περίπου 45 min. • Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C έως +35°C.      

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1050 kg, 42 σάκοι των 25 kg.

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Μονώνει και στεγανώνει, εύκολα κι οικονοµικά.



AQUATA
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ / ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

1 kg

1 kg
(± 1.5%)

Προφυλάξτε το περιβάλλον
∆ιατηρείτε το χώρο καθαρό

Protect the environment
Keep clean

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ
FAST SETTING CEMENT SEALANT

AQUATA

Περιγραφή.
Έτοιµο, γκρι, υπέρ ταχείας πήξης βιοµηχανικό επισκευαστικό κονίαµα, αδρανή επιλεγµένης
κοκκοµετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση µε το υπόστρωµα,
την ακαριαία πήξη και τις µεγάλες µηχανικές αντοχές. 

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άµεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγµές, τρύπες
και αρµούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόµους, δεξαµενές, βόθρους, σήραγγες,
υπόγειους χώρους, θεµέλια κτλ. ‘Εχει αποδειχτεί ιδανικό για στηρίξεις και αγκυρώσεις σωληνώσεων,
ειδών υγιεινής και όπου αλλού απαιτείται άµεση και δυνατή στήριξη και επισκευή.

Πλεονεκτήµατα.
• Χρόνος πήξης περίπου 2 - 3 min. • Σφραγίζει διαρροές νερού  ακόµα και υπό πίεση. • Ευκολία εφαρµογής ακόµα και από µη επαγγελµατίες.
• Δυνατή πρόσφυση στο υπόστρωµα. • Μεγάλες µηχανικές αντοχές. • Γρήγορες στερεώσεις και επισκευές.

Τρόπος εφαρµογής.
• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό και να διαβρέχεται καλά. • Ανοίξτε τις  ρωγµές - τρύπες - αρµούς, δηλ. το σηµείο που θέλετε να 
σφραγίσετε, σε βάθος και πλάτος κατά 2 cm µε αντίθετη φορά από την κατεύθυνση του νερού. • Κατόπιν καθαρίστε το σηµείο, µε νερό υπό πίεση ώστε να 
αποµακρυνθούν σαθρά υλικά και σκόνες. • Προσθέστε το υλικό στο νερό και ανακατέψτε πολύ γρήγορα. 

Προσοχή:
Το υλικό πρέπει να εφαρµόζεται  πολύ γρήγορα, γι’ αυτό απαιτείται να έχετε προετοιµαστεί κατάλληλα από πριν.
• Κατόπιν, φορώντας γάντια, πάρτε στα χέρια σας µια ποσότητα υλικού και πλάστε την µέχρι να αποκτήσει την επιθυµητή  εργασιµότητα.  
• Κόψτε ένα κοµµάτι υλικού και τοποθετήστε το στο σηµείο που θέλετε να σφραγίσετε, πιέζοντάς το µε δύναµη µέσα  στην οπή και φροντίζοντας να 
καλύψετε όλα τα κενά.
• Όταν υπάρχει διαρροή νερού κρατήστε το υλικό πατηµένο για λίγο χρονικό διάστηµα µέχρις ότου αυτό σκληρύνει.

Κατανάλωση. 
Για την παρασκευή 1 lit σκληρυµένου µίγµατος χρειάζεται περίπου 1,6 kg AQUAΤΑ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
• Απαίτηση σε νερό: 0,3 lt ανά συσκευασία 1 kg.
• Aντοχή σε θλίψη: > 20,0 Μpa.
• Aντοχή σε κάµψη: > 4,0 Mpa.
• Αρχή πήξης: 2 - 3min στους +20°C.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε πλαστικά  δοχεία 1 kg.
• Σε παλέτα των 480 kg, κούτες των 12 τεµαχίων.

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Άµεση σφράγιση διαρροών. Εξαιρετικό για στηρίξεις, αγκυρώσεις, πακτώσεις.
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