ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

VITACRYL

Ελαστοµερέσ Μονωτικό Ταρατσών
Εξαιρετικό στεγανωτικό υλικό, ακρυλικήσ
βάσεωσ, µεγάλησ ελαστικότητασ για ταράτσεσ.
Σχηµατίζει ενιαία ελαστική, στεγανή µεµβράνη,
χωρίσ αρµούσ και ενώσεισ . Έχει καλή
πρόσφυση σε κάθε δοµική επιφάνεια (µπετόν,
τούβλο, ξύλο, µέταλλο κ.λ.π.). Παρουσιάζει
εξαιρετική αντοχή στισ δυσµενείσ καιρικέσ
συνθήκεσ, την υπεριώδη ακτινοβολία και τισ
µεταβολέσ τησ θερµοκρασίασ διατηρώντασ την
ελαστικότητά του. Προσφέρει εξοικονόµηση
ενέργειασ και βελτίωση τησ ενεργειακήσ

απόδοσησ του κτιρίου,µέσω µείωσησ τησ
θερµοκρασίασ τησ επιφάνειασ του δώµατοσ.
Το λευκό Vitacryl είναι πιστοποιηµένο από
το Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικήσ,
για τισ ιδιότητέσ του ωσ ψυχρό υλικό
κάλυψησ οροφών και χαρακτηρίζεται από
υψηλή τιµή ανακλαστικότητασ (SR), υψηλό
συντελεστή εκποµπήσ (ε) και υψηλό δείκτη
ανακλαστικότητασ στην ηλιακή ακτινοβολία
(SRI).

Πλεονεκτήµατα:
• Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δοµική επιφάνεια
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Συµβάλει στην εξοικονόµηση ενέργειασ
• Πιστοποιηµένο ψυχρό χρώµα

EN1504 - 2

Ψυχρό χρώµα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΡΑΙΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ιξώδεσ

130 ± 10 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Με νερό

Πυκνότητα

0-10%

1,30 ± 0,02 Kg / L
(ISO 2811) για το λευκό

VITACRYL
20

Στιλπνότητα

DoP No : VIT-CPR-0038

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

10 ± 3 µονάδεσ στισ
60°C (ISO 2813)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην αφή
2-3 h

Πιστοποιηµένο από το Παν/µιο
Αθηνών, Τµήµα Φυσικήσ, για τισ
ιδιότητέσ του ωσ ψυχρό υλικό
κάλυψησ οροφών, µε:

Επαναβαφή
24-48 h

• Αρχική ολοφασµατική
ανακλαστικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία SR = 0.87 (300-2500nm)
(ASTM E 903-96 και ASTM G 159-98)

Λευκό
Κεραµιδί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3L

Αντίδραση στη φωτιά

Κλάση F

Τριχοειδήσ απορρόφηση και
υδατοπερατότητα

w < 0,1 kg/m2.h0,5

Υδρατµοπερατότητα

SD <5m (Κατηγορία I )

∆ύναµη πρόσφυσησ µε δοκιµή
εξόλκευσησ

>2,0 N/mm²

∆ιαπερατότητα σε CO2

>50m

Επικίνδυνεσ ουσίεσ

Συµµορφώνεται µε την §5.4

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

• ∆είκτησ ανακλαστικότητασ στην
ηλιακή ακτινοβολία SRI = 110
(ASTM 903-96 και ASTM G 159-98)

750 mL

EN 1504-2
Συστήµατα Προστασίασ Επιφανειών Σκυροδέµατοσ
- Επαλειφόµενο Στεγανωτικό

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

• Συντελεστήσ εκποµπήσ στην
υπέρυθρη ακτινοβολία ε = 0.88
(ASTM E 408 –71 –2002).

Λευκό,
Κεραµιδί

VITEX Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139 - Τ.Κ. 19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

10 L

Για µία
στρώση
3 m2/L

Για δύο
στρώσεισ
1,5 m2/L

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για κάθε δοµική επιφάνεια (µπετόν, τούβλο, ξύλο, µέταλλο κ.λ.π.)

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειεσ πρέπει να είναι καθαρέσ, στεγνέσ και λείεσ, χωρίσ σκόνη, ‘πρασινάδεσ’ ή
τυχόν σαθρά υλικά.
Σε περίπτωση ρωγµών χρησιµοποιείστε για την κάλυψή τουσ Ελαστοµερή Στόκο τησ Vitex.
Οι επιφάνειεσ ασταρώνονται µε Durovit αραιωµένο 30% µε ∆ιαλυτικό Πινέλου Τ300.

ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουµε 5-10% µε νερό και
αναδεύουµε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρµόζουµε την πρώτη στρώση
µε ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται
σταυρωτά χωρίσ αραίωση µετά
από 24-48 ώρεσ.

TIPS
• Εφαρµογή στουσ 5-35°C και <70% RH.
Μην εφαρµόζετε εάν υπάρχει κίνδυνοσ
βροχήσ/παγετού τισ επόµενεσ 48 ώρεσ.
• Αφήστε τισ νέεσ επιφάνειεσ από
τσιµέντο να στεγνώσουν πλήρωσ
για τουλάχιστον 30 ηµέρεσ πριν την
εφαρµογή του ασταριού.
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αµέσωσ µετά

τη χρήση µε νερό και αν χρειάζεται µε
σαπούνι ή απορρυπαντικό.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη
χρώµατοσ υπολογίζοντασ την ποσότητα
χρώµατοσ που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα
χρώµατοσ για να τα
επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά την

εφαρµογή του χρώµατοσ, σφραγίστε
καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για
µελλοντική χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσησ στον
υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συµβουλέσ
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την
διάθεση και αποκοµιδή τουσ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΕ (Πτητικέσ Οργανικέσ Ενώσεισ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Παρακαλούµε εξετάστε τισ οδηγίεσ προφύλαξησ στην ετικέτα
του δοχείου. Για λεπτοµερείσ οδηγίεσ για τουσ κινδύνουσ και
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων
Ασφαλείασ εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777

“Εξωτερικών τοίχων ορυκτών
υποστρωµάτων”. Οριακή τιµή 40 g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντοσ 15 g/L
ΠΟΕ (έτοιµο προσ χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά
σε σκιερό µέροσ µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίεσ, συστάσεισ και οδηγίεσ βασίζονται
στην µακρόχρονη εµπειρία µασ και σε εργαστηριακούσ ελέγχουσ και
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντοσ και τον προσδιορισµό
τησ εφαρµογήσ του. Ωστόσο ο τελικόσ χρήστησ θα πρέπει να ελέγχει
την καταλληλότητα του προϊόντοσ για την χρήση που το προορίζει. Η
εταιρεία µασ εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντοσ, ενώ σε κάθε
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιέσ ή φθορέσ
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ χρήσησ του. Η
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησησ του παρόντοσ εντύπου χωρίσ
προειδοποίηση.
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