
 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOMAC 

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. 
 
 

 

 

Ασφαλτική μαστίχη 
 

Ιδιότητες 
 
Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη με εξαιρετική 
πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα, ακόμη και σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.   
 

Πεδία εφαρμογής 

 
Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση αρμών σε 
οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, για τη σφράγιση-
γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών, για τη σφράγιση 
σε δύσκολα σημεία επικόλλησης των 
ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, συναρμογές, 
τελειώματα σε στηθαία κλπ.), καθώς και για 
επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές στρώσεις. 
     

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  παχύρρευστη κολλώδης 

Απόχρωση: μαύρο 

Ειδικό βάρος:  1,40 kg/l 

Υπόλειμμα απόσταξης:  80-85% 

Καθαρισμός των εργαλείων: 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με 
βενζίνη ή διαλύτη, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Η μαστίχη ISOMAC εφαρμόζεται με σπάτουλα εν 
ψυχρώ. Σε οριζόντιους αρμούς με μεγάλο μήκος 
μπορεί να αραιωθεί με βενζίνη και να εφαρμοστεί 
με έγχυση από το δοχείο. 
Η μαστίχη αρχίζει να πήζει μετά από 24 ώρες. Η 
απώλεια όγκου, που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω 
της εξάτμισης των διαλυτών, συμπληρώνεται με το 
ίδιο υλικό την επομένη της αρχικής εφαρμογής. 
 

Κατανάλωση 
 
1,2-1,3 kg/l.  

 

Συσκευασία 
 
Δοχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 

  
 
 
 

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση  
 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε 
κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, 
προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό. 

 

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) 

 
Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα 
ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη 
περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία 
προϊόντος ζ, τύπος Δ είναι 350 g/l (2010) για 
έτοιμο προς χρήση προϊόν. 
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAC έχει 
μέγιστη περιεκτικότητα 350 g/l ΠΟΕ. 
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