Tektoflex

Επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό επιφανειών









Το TEKTOFLEX είναι ένα ακρυλικό επαλειφόμενο στεγανωτικό εξαιρετικής ποιότητας με
βάση επιλεγμένες ακρυλικές πρώτες ύλες. Ωριμάζοντας δημιουργεί έναν στεγανό
ελαστικό υμένα, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προστασία
κάθε εξωτερικής επιφάνειας όπως ταράτσες, τοίχους, στηθαία, μπετόν, μωσαϊκό, ξύλο,
κεραμίδια, πλακάκια μεταλλικά φύλλα από αλουμίνιο ή λαμαρίνα κλπ, σε οριζόντιες και
κάθετες επιφάνειες. Έχει άριστη πρόσφυση και μεγάλη διάρκεια πάνω σε κατάλληλα
προετοιμασμένα υποστρώματα.



Δοχείο 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg, 25 Kg



Διατίθεται σε λευκή και κεραμιδί απόχρωση



Εάν το προϊόν παραμείνει σε κλειστό δοχείο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες
και την ακτινοβολία, έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες.



Ακρυλικές ρητίνες, με ανόργανα και βοηθητικά filler



Στεγάνωση και προστασία κάθε εξωτερικής επιφάνειας όπως δώματα κτιρίων, στέγες
από μπετόν, τοίχους, στηθαία, κεραμίδια, μεταλλικά φύλλα από αλουμίνιο ή λαμαρίνα
κλπ.
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, ελεύθερες από σκόνες, λάδια,
άλατα, μούχλα και γενικότερα οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσφυση των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν.
Στις τριχοειδής ρωγμές ασταρώστε απλά με αραιωμένο TEKTOFLEX 50% κ.β. με νερό ή
TEKTOPRIMER και χρησιμοποιείστε γάζα ενίσχυσης TEKTOFLEX TAPE ανάμεσα στις
στρώσεις του TEKTOFLEX.
Σε ρωγμές μεγαλύτερου πλάτους από τις τριχοειδής, προτείνεται η διάνοιξή τους σε
αναλογία πλάτους προς βάθος περίπου 3:2 και τοποθετήστε το απαιτούμενο ακρυλικό
αστάρι εντός της ρωγμής ή TEKTOFLEX αραιωμένο 30% με νερό ή TEKTOPRIMER και
στοκάρετε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ.
Καινούργια τσιμεντοκονία αφήνεται να ωριμάσει για 3-4 εβδομάδες ή μέχρι η υγρασία της
να είναι <4%.
Η επιφάνεια ασταρώνεται με μία στρώση TEKTOPRIMER σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο κάθε δοχείο.
Μεταλλικές επιφάνειες (αναμονές, βάσεις κεραιών, ηλιακοί θερμοσίφωνες, κλπ)
ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι μετάλλων.
Επί παλαιών ασφαλτικών μεμβρανών, συστήνεται η χρήση του TEKTOPRIMER S (αστάρι
διαλύτου) πριν την εφαρμογή του TEKTOFLEX.

Περιγραφή:

Συσκευασία και
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Προετοιμασία
επιφάνειας:






Οριζόντιες επιφάνειες



Εφαρμογή:



Το TEKTOFLEX επαλείφεται με ρολό ή βούρτσα σε 3 στρώσεις με κατανάλωση
2
1-1,5 Kg/m .



Επί παλαιών ασφαλτικών ή παλαιών στεγανωτικών επαλείψεων αφαιρούμε ότι είναι
ξεκολλημένο ή αποσαθρωμένο και έπειτα συστήνεται η τοποθέτηση του ασταριού
διαλύτου TEKTOPRIMER S.



Σε φθαρμένα πάλαια τσιμεντοκονιάματα, σοβάδες κ.ά. απαιτείται επιμελής καθαρισμός
και προ-αστάρωμα με TEKTOPRIMER.
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Η 1 στρώση εφαρμόζεται αραιωμένη 30-50% με νερό. Περάστε το υλικό πιέζοντας σε
όλη την επιφάνεια ώστε αυτό να εισχωρήσει στο πορώδες της επιφάνειας.



Σε αρμούς διαστολής, επί τριχοειδών ρηγματώσεων και σε επιφάνειες που υπόκεινται σε
συστολοδιαστολές ή μηχανικές καταπονήσεις, απαιτείται η χρήση οπλισμού ενίσχυσης
η
TEKTOFLEX TAPE. Μετά την 1 στρώση αραιωμένου TEKTOFLEX, εφαρμόστε στη ρωγμή
η
μία 2 στρώση TEKTOFLEX αυτούσιο χωρίς αραίωση και τοποθετήστε τη γάζα και πιέστε
την με το πινέλο για να εγκιβωτιστεί στη στρώση του TEKTOFLEX. Ακολούθως, εφαρμόστε
η
επί της γάζας και 3 στρώση αυτούσιου TEKTOFLEX χωρίς αραίωση.



Η 2 στρώση TEKTOFLEX, της προς στεγάνωση επιφάνειας εφαρμόζεται μετά από λίγη
ώρα αυτούσια ή με αραίωση 10% κ.β. με νερό για διευκόλυνση της εφαρμογής.



Η 3 στρώση TEKTOFLEX, της προς στεγάνωση επιφάνειας εφαρμόζεται την επόμενη
μέρα αυτούσια, χωρίς αραίωση ή με αραίωση 5% κ.β. με νερό.



Συστήνεται οι επάλληλες επαλείψεις του TEKTOFLEX να γίνονται σταυρωτά.



Σε δύσκολες επιφάνειες (λιμνάζοντα νερά ή ρηγματωμένες επιφάνειες κλπ) περάστε και
η
4 στρώση χωρίς αραίωση ή/& χρησιμοποιείστε οπλισμό ενίσχυσης TEKTOFLEX TAPE του
μέτρου.

η

η

Κάθετες επιφάνειες









Καθαρισμός εργαλείων μετά την εφαρμογή με νερό.



Χρόνος αναμονής για βαφή πάνω σε :
- Φρέσκο σκυρόδεμα :
min 28 ημέρες
- Τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα :
min 5 ημέρες
- Ακρυλικό Στόκο :
min 1 ημέρα
- Πολυουρεθανική μαστίχη :
min 5 ημέρες
Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν υπάρχει ενδεχόμενο βροχής, ή πτώσης της θερμοκρασίας
ο
του υποστρώματος κάτω από τους +5 C.
Απόχρωση: Λευκό, κεραμιδί
Συσκευασία: Πλαστικά δοχεία 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg, 25 Kg
ο
Χρόνος στεγνώματος: Σε 3-4 ώρες και επαναβάφεται σε 24 ώρες (20 C). Οι χρόνοι
στεγνώματος μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Επιτρέψτε επαρκή
αερισμό κατά το στέγνωμα.
ο
Θερμοκρασία εφαρμογής: Ελάχιστη 5 C
Αποθήκευση: Ελάχιστη 12 μήνες
Περιεκτικότητα σε στερεά: 75-85%
Πυκνότητα: 1,77 gr/ml
2
Οριζόντιες επιφάνειες : 1,0 - 1,5 kg/m σε 3 στρώσεις ανάλογα με το υπόστρωμα.
2
Κάθετες επιφάνειες : 0,300 - 0,500 kg/m σε 2 στρώσεις.

Προειδοποιήσεις:







Τεχνικά
χαρακτηριστικά:










Κατανάλωση/απόδοση:

Σε ρωγμές μεγαλύτερου πλάτους από τις τριχοειδής, προτείνεται η διάνοιξή τους σε
αναλογία πλάτους προς βάθος περίπου 3:2 και τοποθετήστε το απαιτούμενο ακρυλικό
αστάρι εντός της ρωγμής ή TEKTOFLEX αραιωμένο 50% με νερό ή TEKTOPRIMER και
στοκάρετε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ.
Στη συνέχεια, βάφεται η επιφάνεια με επάλληλες στρώσεις TEKTOFLEX, σταυρωτά,
χρησιμοποιώντας πινέλο βούρτσα ή ρολό σε ομοιόμορφο πάχος.
Επί των αρμών τοποθετήστε γάζα ενίσχυσης αρμών σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στις οριζόντιες επιφάνειες.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρίας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται
χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρίας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να
βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει
κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.
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