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AVIPAST

AVIPAST
Θιξοτροπικό Ασφαλτικό Γαλάκτωμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το AVIPAST είναι στεγανωτικό υλικό ασφαλτικής βάσης σε μορφή πάστας. Είναι υδατοδιαλυτό, δεν μυρίζει,
δεν καίγεται και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Το AVIPAST έχει πιστοποιηθεί από το κέντρο
Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων της Δ.Ε.Η. με βάση τα διεθνή πρότυπα ASTM D 2939/98, ASTM D 95
και ASTM D 1227/95.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά και οι ελεγμένες στεγανωτικές του ιδιότητες καθιστούν το
AVIPAST απαραίτητο σε πλήθος εφαρμογών όπως φράγμα υδρατμών, μονώσεις θεμελίων, τοίχων
αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών, συλλεκτήρων και αγωγών ομβρίων, προστασία οξείδωσης
μπετόν, τούβλων, ξύλων. Ο τελικός υμένας που σχηματίζει το AVIPAST είναι ενιαίος ( χωρίς αρμούς ) και
απρόσβλητος από όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Σε συνδυασμό με τσιμέντο και άμμο σχηματίζει σχετικά
πλαστικό κονίαμα με πολύ καλές μηχανικές αντοχές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια πρέπει να είναι συνεκτική, απαλλαγμένη από σαθρά υλικά ή λάδια. Το AVIPAST εφαρμόζεται
ακόμη και σε ελαφρώς νωπή επιφάνεια. Στις συνηθισμένες δομικές επιφάνειες δεν απαιτείται αστάρωμα.

Εφαρμογή
Εφαρμόζεται με βούρτσα, πινέλο ή πιστόλι βαφής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, σταυρωτά η μία με την άλλη
και αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη. Η παρεμβολή οπλισμού ( π.χ. υαλοπλέγματος ) μεταξύ των
στρώσεων αυξάνει τις αντοχές του στεγανωτικού υμένα. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή του υλικού σε
θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5ο C, όταν έχει πολύ υγρασία ή επίκειται βροχή. Σε επιφάνειες
εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία συνίσταται η προστασία του AVIPAST με την ανακλαστική βαφή
αλουμινίου RECTIFLEX.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες, την υφή της επιφάνειας και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την πρώτη στρώση το AVIPAST αραιώνεται 50 % με νερό για να μπορέσει να
λειτουργήσει από μόνο του σαν αστάρι και 20 – 30 % για κάθε επόμενη στρώση. Σε κάθε στρώση η
ενδεικνυόμενη κατανάλωση κυμαίνεται από 0,6 – 1,2 kg/τ.μ.
Για κάθετες επιφάνειες:

0,6 - 1,0 kg/τ.μ.

Για οριζόντιες επιφάνειες: 2,0 - 3,0 kg/τ.μ..

Χρησιμοποιώντας οπλισμό:

3,5 - 4,0 kg/τ.μ.
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AVIPAST
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α/α

Ιδιότητα

Μέθοδοι

Αποτέλεσμα

Ελέγχου
1

Πυκνότητα

ISO 2811

1104g/l

2

«Ξηρό» υπόλειμμα(%κ.β. αρχικού δείγματος)

ASTM D 2939

54,81

3

Πτητικές ουσίες (% κ.β. αρχικού δείγματος)

ASTM D 2939

45,19

4

Τέφρα (%κ.β. αρχικού δείγματος)

ASTM D 2939

27,54

5

Περιεκτικότητα σε νερό (% κ.β. αρχικού

ASTM D 2939

44,5

δείγματος)
6

Έλεγχος «στεγνώματος» σε ορισμένο χρόνο

ASTM D 2939

<24h

7

Αντοχή στη θέρμανση στους 100οC

ASTM D 2939

Δεν παρατηρήθηκε ζάρωμα στις γραμμές ή ροή της
επίστρωσης

κάτω

από

τη

τελευταία

γραμμή

αναφοράς
8

Αντοχή στο νερό στους 27οC για 24h

ASTM D 2939

Δεν

παρατηρήθηκε

τάση

φουσκαλιάσματος

ή

επαναγαλακτωματοποίησης ενώ δεν εμφανίστηκαν
διασπαρμένα σωματίδια στο νερό
9

Ευκαμπτότητα στους 0οC

ASTM D 2939

Μη

εμφάνιση

ρωγμών

ή

ξεφλουδίσματος

/μη

ή

ξεφλουδίσματος

/μη

απώλεια πρόσφυσης
10

ο

Ευκαμπτότητα στους -4 C

ASTM D 2939

Μη

εμφάνιση

ρωγμών

απώλεια πρόσφυσης
11

Χρώμα

Καφέ σκούρο / μαύρο

12

Οσμή

Χαρακτηριστική ελαφρά οσμή.

13

PH

8-9 (25οC)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το AVIPAST διατηρείται καλώς στην συσκευασία του τουλάχιστον για ένα χρόνο από την ημερομηνία
παραγωγής του. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5 – 40 οC.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό
δείχνοντας την ετικέτα ή το φυλλάδιο ασφαλείας ( M.S.D.S.) του προϊόντος. Τα χέρια να
πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι
υγρό. Σε διαφορετική περίπτωση με διαλύτη και μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 18kg και σε βαρέλια των 220kg ( κατόπιν παραγγελίας ).

Επιφύλαξη: Οι ανωτέρω παρεχόμενες πληροφορίες είναι βασισμένες στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας και δεν αποτελούν Πιστοποιητικό του προϊόντος αφού το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο και τις μεθοδολογίες του εκάστοτε εφαρμοστή.
Σκοπός μας είναι η γενική ενημέρωση του χρήστη και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του υλικού. Η παραγωγός εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για παράνομη ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Το
παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΒ.ΙΠ Ε.Π.Ε. και παραχωρείται για ενημέρωση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Απαγορεύεται η τροποποίηση στοιχείων του παρόντος χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία
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