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ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1504 
 

Περιγραφή - Χρήσεις 
 
Ειδικό εύκαμπτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές 
επαλειφάμενο κονίαμα WATER 
PROOFER FLEX 2 συστατικών.  
Αποτελείται από το συστατικό Α ξηρό 
κονίαμα (σάκος 25Kg) και το συστατικό Β 
υγρή ρητίνη (δοχείο 9kg).Ιδανικό για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών από  μπετόν, 
τούβλων, τσιμεντόλιθων, σοβά κτλ σε 
υπόγειους χώρους, υδατοδεξαμενές, τούνελ, 
θεμέλια, κανάλια, σε παλιές και νέες 
κατασκευές και ειδικότερα για επιφάνειες 
που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να 
δημιουργηθούν τριχοειδής ρωγμές. Επίσης 
ενδείκνυται για επιπλέον υγροπροστασία 
πριν την επίστρωση πλακιδίων σε ταράτσες 
–βεράντες- μπάνια- πισίνες μονώσεις 
ταρατσών κτλ. 
 

Εφαρμογή 
 
Αναμιγνύουμε το WATERPROOFER  
Κονίαμα 25kg (συστατικό Α) με το  
WATERPROOFER FLEX υγρή ρητίνη  
9 kg (συστατικό Β) σε δοχείο με δράπανο σε 
χαμηλές στροφές ωσότου δημιουργηθεί ένα 
ομοιογενές πυκνόρρευστο μίγμα. Αφήνουμε 
το μίγμα να ωριμάσει για 5 λεπτά και 
αναδεύουμε ξανά, οπότε το υλικό είναι 
έτοιμο προς χρήση. Το υπόβαθρο που 
μπορεί να είναι μπετόν, τούβλο, σοβάς, 
τσιμεντοκονία, πέτρα, τσιμεντοσανίδα κ.λ.π., 
πρέπει να είναι καθαρό χωρίς σαθρά 
τμήματα ικανό να φέρει φορτίο και όσο το 
δυνατόν επιπεδομένο χωρίς αμυχές και 
έντονες προεξοχές. Πριν την εφαρμογή  

 
 
διαβρέχουμε αρκετά το υπόβαθρο ή αν 
δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες 
ασταρώνουμε με TECNOFLEX ακρυλικό 
αστάρι. Εφαρμόζουμε το υλικό με ρολό ή 
βούρτσα ομοιόμορφα σε όλη την 
επιφάνεια σε δύο στρώσεις σταυρωτά με 
διαφορά 24 ωρών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ να εφαρμόζεται σε 

θερμοκρασίες + 5 - + 35º . 
 
 

Κατανάλωση 
 
Για δυο στρώσεις επάλειψης θα 
απαιτηθούν 2,0 - 2,5 Kg/m² ανάλογα με 
την υφή και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. 
 

Αποθήκευση 
 
Το ξηρό κονίαμα διατηρείται σε χώρους 
χαμηλής υγρασίας σε σφραγισμένη 
συσκευασία πάνω σε παλέτα έως και 
ένα χρόνο από την ημερομηνία 
παραγωγής.      
Η υγρή ρητίνη σε προστατευμένο χώρο 
από τον ήλιο και τον παγετό στη αρχική 
συσκευασία για 12 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής.  
 
 

Συσκευασία 
Διατίθεται  ΣΕΤ  34 Kg  

( σάκος 25kg & δοχείο 9kg) 
 
 
 



Γενικά 

Μορφή  
Ξηρή σκόνη 
& Υγρή ρητίνη 

Χρώμα Γκρί 

Ειδικό βάρος 1,66 kg/lit 

Κοκκομετρία <0,7 mm 

Εύφλεκτο υλικό OXI 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αντίσταση στην 
υγρασία 

Άριστη 

Αντίσταση στη 
γήρανση 

Άριστη 

Αντοχή σε λάδια και 
διαλύτες 

Άριστη 

Πρόσφυση στο 
υπόστρωμα 

Άριστη 

Αντοχή σε κάμψη 8,5 N/ mm² 
Αντοχή σε θλίψη 19  N/ mm² 
Στεγανοποίηση  Άριστη 
Συρρίκνωση Όχι 
 
 

Εφαρμογή 

Σύσταση μίγματος 
Λεπτόρρευστη 
μάζα 

Πυκνότητα 
μίγματος 

2,00Kg / lit 

 Ph μίγματος >10 

Χρόνος ωρίμανσης   περίπου 10λεπτά  

Εργάσιμος χρόνος περίπου 45 λεπτά 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

+ 5° C and + 35 ° 
C 

Ανοιχτός χρόνος 
εφαρμογής 

Περίπου 40 λεπτά 

Χρόνος τελικής 
πήξης 

4 -5 ώρες 

Χρόνος ανάπτυξης 
αντοχών  

15 ημέρες 

   
 

Παρατηρήσεις 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και 
ταξινομείται ως ερεθιστικό, γι αυτό 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στη 
συσκευασία.   
 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ 
Εργοστάσιο: Περιφερειακός Καρδίτσας 
Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα  
T. 2441076341 F. 2441026283,  

e-mail:systemtechnica2@gmail.com 
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    Αντίδραση σε φωτιά:  
 

 
Κατηγορία  F 

  Διαπερατότητα σε διοξείδιο 
            του άνθρακα                                    
 

     SD > 50 m 

 Ταχύτητα μεταφοράς υδρατμών 
 

SD <5 m (Κατηγορία I) 

 Τριχοειδή απορρόφηση και 
     διαπερατότητα στο νερό 
 

w < 0,1 kg/m².h0,5 

  
      Επικίδυνα  υλικά                                                Συμμορφώνεται με την 

     παράγραφο 5.3   
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