
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOFLEX 
Επαλειφόµενο ελαστοµερές, στεγανωτικό δωµάτων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Επαλειφόµενο ελαστοµερές, ελεύθερο διαλυτών, 
στεγανωτικό δωµάτων. Παρέχει: 

• Μία ενιαία ελαστική, στεγανή και ατµοπερατή 
µεµβράνη, χωρίς αρµούς και ενώσεις.  

• Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφά-
νεια, όπως σκυρόδεµα, ξύλο, µέταλλο και σε 
κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις. 

• Υψηλή ελαστικότητα. 
• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το 

χρόνο. 
• Υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα και συντελεστή 

εκποµπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία, υπερ-
βαίνει τις απαιτήσεις energy star. Μειώνει τη 
θερµοκρασία της επιφάνειας του δώµατος και 
κατά συνέπεια την ανάγκη χρήσης του κλι-
µατισµού. 

• ∆υνατότητα εφαρµογής και σε µη οµαλό υπό-
στρωµα.  

 
Πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE, ως προϊόν 
προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος σύµφωνα 
µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Αριθµός πιστοποιητι-
κού: 2032-CPD-10.11. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Ιδανικό για τη στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλ-
κονιών κλπ. Απλή και σίγουρη λύση σε δύσκολα 
σηµεία στεγανοποίησης (γωνίες, ακµές, ενώσεις µε 
ταρατσοµόλυβα) και για την τοπική στεγάνωση 
ρωγµών σε δώµατα. 
Επιπλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ψυχρή 
βαφή δωµάτων, λόγω της υψηλής ανακλαστικό-
τητας της ηλιακής ακτινοβολίας και του υψηλού 
συντελεστή εκποµπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αποχρώσεις:                 λευκό, κεραµιδί                          

Σκληρότητα κατά  
SHORE Α:                      50  

Πυκνότητα:                    1,43 kg/lit 

Επιµήκυνση κατά τη 
θραύση (ASTM D 412):   626% 

Στεγανότητα:               7 atm κατά DIN 1048 

 

 

Τριχοειδής  
απορρόφηση νερού:   0,01 kg/m2·h0,5 
(ΕΝ 1062-3, απαίτηση  
ΕΝ 1504-2: w < 0,1) 

∆ιαπερατότητα CO2 :        Sd > 50m 
(EN 1062-6) 

Υδρατµοπερατότητα:  Sd = 0,80 m  
(EN ISO 7783-2,  
υδρατµοπερατό Class I,  
Sd < 5 m) 

Πρόσφυση:                       1,3 Ν/mm2 
(EN 1542, απαίτηση για                                    
εύκαµπτα συστήµατα                                          
χωρίς κυκλοφορία:                                                   
0,8 Ν/mm2)   

Τεχνητή γήρανση:             Περνάει (δεν   
(ΕΝ 1062-11,                     εµφανίζονται                                 
µετά από 2000h)               φουσκάλες, ρωγµές ή                          
                                           αποκόλληση)  

Αντίδραση στη φωτιά:        Κλάση F                   
(EN 13501-1) 

Ανακλαστικότητα στην                                                 
ηλιακή ακτινοβολία:            90%                        
(ASTM E903-96) 

Συντελεστής εκποµπής                                         
στην υπέρυθρη                                               
ακτινοβολία:                       ε = 0,86                     
(ASTM E408-71)                                          

Ελάχιστη θερµοκρασία  
εφαρµογής:                  +5ºC 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -15ºC έως +100ºC 

Ιξώδες:                           100.000 mPa.s  

 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλ-
λαγµένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ. Tυ-
χόν κενά στο σκυρόδεµα πρέπει να γεµίζονται. 
Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας µε το ειδικό 
αστάρι ISO-PRIMER, µε κατανάλωση περίπου 200 
g/m2. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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. 

 

 
 
 
2. Εφαρµογή - Κατανάλωση 

α) Καθολική στεγάνωση της επιφάνειας 
Το ISOFLEX επαλείφεται µε βούρτσα ή ρολό σε 
δύο στρώσεις, µετά το στέγνωµα του ασταριού. Η  
δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά και αφού στε-
γνώσει και γίνει βατή η πρώτη επάλειψη. 
Σε περιοχές έντονων ρωγµών συνιστάται η τοπική 
ενίσχυση της µεµβράνης του ISOFLEX µε ταινία 
υαλοπλέγµατος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσµα-
τος (30 g/m2), φάρδους 10 cm. Στην περίπτωση 
αυτή ακολουθεί, µετά το στέγνωµα του ασταριού, 
µία επάλειψη ISOFLEX κατά µήκος των ρωγµών 
και όσο αυτή είναι ακόµα νωπή τοποθετείται η 
ταινία υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού υφάσµατος. 
Στη συνέχεια ακολουθούν δύο διαδοχικές καθολικές 
στρώσεις ISOFLEX.  

Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπό-
στρωµα. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης πυκνών, πολλαπλών 
ρωγµών, συνιστάται ο καθολικός οπλισµός της 
µεµβράνης του ISOFLEX µε λωρίδες υαλοπλέγµα-
τος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσµατος (30 
g/m2) φάρδους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύ-
πτονται κατά 5-10 cm. Στην περίπτωση αυτή 
ακολουθεί µετά το στέγνωµα του ασταριού, µία 
επάλειψη του ISOFLEX σε φάρδος όσο και του 
οπλισµού και όσο αυτή είναι ακόµα νωπή 
τοποθετείται η λωρίδα υαλοπλέγµατος ή πολυεστε-
ρικού υφάσµατος. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η 
εφαρµογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. Στη συνέχεια 
ακολουθούν δύο διαδοχικές καθολικές στρώσεις 
ISOFLEX, που καλύπτουν πλήρως τον οπλισµό.  

Κατανάλωση: 2,0-2,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπό-
στρωµα και το είδος του οπλισµού. 
 
β) Τοπική στεγάνωση των ρωγµών 
Στην περίπτωση αυτή, το αστάρωµα της επιφά-
νειας γίνεται µόνο κατά µήκος των ρωγµών και σε 
φάρδος 10-12 cm. Αφού στεγνώσει το αστάρι, α-
κολουθεί µία επάλειψη ISOFLEX και όσο αυτή εί-
ναι ακόµα νωπή τοποθετείται ταινία υαλοπλέγµα-
τος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσµατος (30 
g/m2), φάρδους 10 cm. Στη συνέχεια ακολουθούν 
δύο διαδοχικές επαλείψεις ISOFLEX κατά µήκος 
των ρωγµών, που καλύπτουν πλήρως τον οπλι-
σµό.  

Κατανάλωση: 200-250 g/m µήκος ρωγµής.  

 

 
 
 
Τα εργαλεία καθαρίζονται µε νερό, όσο το 
ISOFLEX είναι ακόµα νωπό. 
 

Συσκευασία 
 
• ∆οχεία 1 kg, 5 kg, 15 kg και 25 kg. 
• Βαρέλια 150 kg. 
 

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

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό-
τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, 
τύπος Υ είναι 140g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν ISOFLEX έχει 
µέγιστη περιεκτικότητα <140 g/l ΠΟΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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. 
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Surface protection products 
 

Coating 
 
Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapour permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0,1 kg/m2·h0,5 

Adhesion strength: ≥ 0,8 N/mm2 

Artificial weathering: Pass 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.4 
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