Τεχνικό Φυλλάδιο

PS-21
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών
χωρίς διαλύτες
Ιδιότητες
Το PS-21 είναι ένα ετοιµόχρηστο, σιλικονούχο γαλάκτωµα χωρίς διαλύτες, που χρησιµοποιείται για
την αδιαβροχοποίηση ανόργανων υποστρωµάτων.
Προσφέρει εξαιρετικά µεγάλη υδαταπωθητικότητα.
• Είναι υδρατµοπερατό και επιτρέπει έτσι την αναπνοή των δοµικών στοιχείων.
• ∆ε δηµιουργεί υµένα επάνω στις επιφάνειες
που εφαρµόζεται και έτσι δεν αλλάζει την όψη
τους.
• Απαλλάσσει τις επιφάνειες που εφαρµόζεται
από εξανθήµατα αλάτων, επιδράσεις παγετού
και βρωµιάς, λόγω της µη απορρόφησης του
νερού της βροχής και των ρύπων.
• Είναι κατάλληλο για υποστρώµατα µε µεγάλη
αλκαλικότητα.
• Χαρακτηρίζεται από γρήγορη αποτελεσµατικότητα µετά την εφαρµογή του.
• Συντελεί στη µείωση του κινδύνου ενανθράκωσης.
• Είναι κατάλληλο για ελαφρώς υγρά υποστρώµατα.
Πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE ως υδροφοβικός
εµποτισµός σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

Απορρόφηση νερού
και αντίσταση σε
αλκάλια:
Ρυθµός απορρόφησης
(ΕΝ 13580)
<7,5% συγκριτικά µε το
µάρτυρα.
Ρυθµός απορρόφησης (µετά
από εµβάπτιση σε αλκαλικό
δάλυµα) <10%.

•

Πεδία εφαρµογής
Το PS-21 εφαρµόζεται για την προστασία από την
επίδραση της βροχής κατακόρυφων ή οριζόντιων
επιφανειών και για τη στεγανοποίηση αρµών πλακιδίων. Είναι κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση
φυσικών λίθων, σοβά, εµφανών τοιχοποιιών, κεραµιδιών, εµφανούς σκυροδέµατος κλπ. Ακόµη µπορεί να εφαρµοσθεί για την προστασία αγυάλιστων
µαρµάρων από το νερό και τους ρύπους. Μπορεί
να χρησιµοποιηθεί και σε ελαφρώς υγρά υποστρώµατα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόχρωση:

διαφανές, όταν στεγνώσει

Πυκνότητα:

0,99 kg/l

Βάθος διείσδυσης: Class I: <10mm
(EN 14630)

Συντελεστής ρυθµού
ξήρανσης:
Class II >10%
(ΕΝ 13579)

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Οι επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να εφαρµοστεί το PS-21, πρέπει να έχουν ανοικτούς πόρους
και να είναι καθαρές.
2. Εφαρµογή
α) Οριζόντιες επιφάνειες
Στην περίπτωση οριζόντιων απορροφητικών επιφανειών (απορροφητικά πλακίδια, µωσαικό κλπ.) η
εφαρµογή µπορεί να γίνει µε λάστιχο τζαµιών (λασπιέρα).
Αφήνουµε το υλικό να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια αποµακρύνουµε το πλεονάζον υλικό µε τη
βοήθεια της λασπιέρας και καθαρίζουµε την επιφάνεια µε ένα ελαφρά υγρό πανί. Ο τελικός καθαρισµός της επιφάνειας µπορεί να γίνει µετά από 6
ώρες. Η αδιαβροχοποίηση είναι αποτελεσµατικότερη σε επιφάνειες που έχουν κλίση και δεν
λιµνάζουν νερά.
β) Κατακόρυφες επιφάνειες
Σε κατακόρυφες επιφάνειες η εφαρµογή του PS-21
γίνεται µε ψεκασµό ή µε επάλειψη µε βούρτσα ή
ρολό. Συνήθως επαρκούν µία ή δύο στρώσεις. Η
δεύτερη στρώση ακολουθεί όσο η πρώτη είναι
ακόµα υγρή. Καλύτερος εµποτισµός επιτυγχάνεται
σε στεγνές έως ελαφρά υγρές, απορροφητικές
επιφάνειες.
γ) Στεγανοποίηση αρµών πλακιδίων
Η εφαρµογή του PS-21 για τη στεγάνωση αρµών
πλακιδίων µπορεί να γίνει µε πινέλο ή µε λάστιχο
τζαµιών (λασπιέρα).

δ) Εµποτισµός
Το PS-21 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον
εµποτισµό δοµικών υλικών, όπως κεραµίδια,
τούβλα κλπ., αραιωµένο µε νερό σε αναλογία 1:1
έως 1:4.

Κατανάλωση
2

0,2-0,4 l/m , ανάλογα µε την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
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Συσκευασία
∆οχεία 1 l, 5 l και 20 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

EN 1504-2
surface protection products
hydrophobic impregnation
Depth of penetration: Class I < 10 mm

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε
ο
ο
θερµοκρασίες µεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Water absorption and resistance to alkali:
Absorption ratio <7,5% compared with the
untreated specimen,
Absorption ratio <10% after immersion in alkali
solution
Drying rate: Class II > 10%
Dangerous substances comply with 5.4
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας
από το τµήµα 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 την 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.

