
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ADIFLEX-B  

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 εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά 
με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας 
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. | Έκδοση: 06.12.2021 

 

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων 
 

Ιδιότητες 
 
Το ADIFLEX-B είναι ένα ελαστομερές γαλάκτωμα, 
το οποίο προστίθεται στα τσιμεντοειδή επαλει-
φόμενα στεγανωτικά κονιάματα, στις υδραυλικές 
κόλλες πλακιδίων, στα τσιμεντοκονιάματα, στα 
υδατοδιαλυτά χρώματα κλπ. για να προσδώσει: 

 Υψηλή ελαστικότητα 

 Στεγανότητα 

 Αυξημένη πρόσφυση με το υπόστρωμα 
 

Πεδία εφαρμογής 
 
Το ADIFLEX-B χρησιμοποιείται για την ελαστικο-
ποίηση: 

 Των επαλειφόμενων τσιμεντοειδών στεγανω-
τικών κονιαμάτων (π.χ. AQUAMAT), όταν η 
επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί 
παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει 
τριχοειδείς ρωγμές. 

 Των υδραυλικών κολλών πλακιδίων (π.χ. 
ISOMAT AK-20), για τοποθέτηση πλακιδίων σε 
υποστρώματα που υπόκεινται σε συστολο-
διαστολές ή δονήσεις. 

 
Το ADIFLEX-B μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί 
για την ελαστικοποίηση και άλλων τσιμεντοκονια-
μάτων. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση:                  υδατική διασπορά  
                             ακρυλικού πολυμερούς  

Απόχρωση:   λευκό 

Ιξώδες:                   485 mPa·s  
                                (Brookfield,+23°C) 

Πυκνότητα:         1,03 kg/l 

 

Τρόπος χρήσης – Κατανάλωση  
 
1. Υπόστρωμα 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από 
λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. και να είναι κατά 
το δυνατόν επίπεδο. Ακόμη πρέπει να διαβρέχεται 
χωρίς, όμως, να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά. 
Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως πορομπετόν, 
γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER. 

 

2. Ελαστικοποίηση τσιμεντοειδών 
στεγανωτικών 

Πλήρης ελαστικοποίηση του AQUAMAT   
Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg AQUAMAT 
προστίθεται σε 10 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή ανά-
δευση, καθώς και μικρή ποσότητα νερού (περίπου 
1 l), ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. 

Μερική ελαστικοποίηση του AQUAMAT 
Σε περιπτώσεις που η απαίτηση σε ελαστικότητα 
είναι μικρότερη, μπορούμε να αναμίξουμε 25 kg 
στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT με 5 kg 
ADIFLEX-B, καθώς και ποσότητα νερού, ανάλογα 
με την επιθυμητή εργασιμότητα (περίπου 4 l). 
 
3. Ελαστικοποίηση κολλών πλακιδίων 

Πλήρης ελαστικοποίηση της ISOMAT AK-20 
Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg ISOMAT AK-20 
προστίθεται σε 5,5 kg ADIFLEX-B και 2-3 l νερό 
υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα 
ομοιογενές μίγμα. 

Μερική ελαστικοποίηση της ISOMAT AK-20  
Σε περίπτωση που η απαίτηση σε ελαστικότητα εί-
ναι μικρότερη, μπορούμε να αναμίξουμε 25 kg 
ISOMAT AK-20 με 4 kg ADIFLEX-B, καθώς και πο-
σότητα νερού, ανάλογα με την επιθυμητή εργασι-
μότητα (περίπου 4 l). 
 

Συσκευασία 
 
 Δοχεία 1 kg, 5 kg, 10 kg και 20 kg. 

 Βαρέλια 150 kg. 

 

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση  
 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθη-
κευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε 
θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε 
το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 

 

Παρατήρηση 
 
Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. 

 

 


