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DECOUFLEX

REVISION 06 DECOUFLEX

Στεγανωτικό Υλικό 1 Συστατικού
Συστατικ
Ακρυλικής βάσης Νερού για Προστασία Υποστρώματος.
Υποστρώματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το Decouflex είναι ενός συστατικού στεγανωτικό επαλείψιμο υλικό, από ακρυλικό πολυμερές. Μετά
την ωρίμανση σχηματίζει ανθεκτική μεμβράνη μεγάλης ελαστικότητας και ανακλαστικότητας (λευκό).
(λευκό) Ελέγχθηκε από το
Υπουργείο Δημοσίων Έργων – Τμήμα Δομικών Υλικών & Στοιχείων (ΕΚ 3β) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 412 για τον
προσδιορισμό ελαστικότητας και έγινε δοκιμή υδατοπερατότητας κατά DIN 1048 και η ανακλαστικότητά του μετρήθηκε κατά
Lambda 19 / Perkin Elmer στην περιοχή του ορατού φωτός στο 86% .

ΧΡΗΣΕΙΣ: Ο καλός καθαρισμός της προς στεγάνωση επιφάνειας εξασφαλίζει το 80% της επιτυχούς εφαρμογής.
Στεγάνωση προσπελάσιμων επιφανειών, δωμάτων. Προστασία κάθετων κεκλιμένων και οριζόντιων επιφανειών από σκυρόδεμα,
κονίαμα, πλάκες ελενίτ, μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο, κεραμίδια κ.α. Προστασία για ασφαλτικές μεμβράνες (ενώσεις(ενώσει ραφές,
δύσκολα σημεία, σταθεροποίηση & προστασία ψηφίδας κ.λπ). Το καταλληλότερο
ερο υλικό για προστασία της πολϋουρεθάνης.
πολϋ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Καθαρίζουμε πολύ καλά την προς στεγάνωση επιφάνεια. Αραιώνουμε το Decouflex με 15-20%
15
με νερό,
ανακατεύουμε καλά και εφαρμόζουμε
όζουμε το πρώτο χέρι με ρολό, βούρτσα, πινέλο ή ψεκασμό. Για το δεύτερο χέρι αραιώνουμε το
Decouflex 5% με νερό ή αυτούσιο και το εφαρμόζουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
σιμοποιήσουμε οπλισμό (λινάτσα, ϋαλοϋφασμα,
ϋαλόπλεγμα)
αλόπλεγμα) εφαρμόζοντας και τρίτη στρώση Decouflex (αυτούσιο).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
a/a

Δοκιμή

Αποτέλεσμα

1

Χρώμα

Λευκό ή κεραμιδί

2

Οσμή

Χαρακτηριστική

3

Περιεκτικότητα σε στερεά

65%w/w

4

Πυκνότητα / Ειδικό βάρος

1.2kg/l

5

Περιεκτικότητα σε υγρασία

35%w/w

6

Ιξώδες

5490cP (spl.3, 25oC, 20rpm)

7

Υδατοπερατότητα (DIN 1048/91)

Μάρτυρας 85mm (1atm,1day)

8

Ελαστικότητα (ASTM D412)

755%

Ανακλαστικότητα

Στην περιοχή εγγύς υπερύθρου φάσματος, R=80%

(Lambda 19 / Perkin Elmer) [έλεγχος για μήκος

Στην περιοχή ορατού φάσματος, R=86%

9

κύματος 300nm - 2500nm με βήμα 50nm]

–

Χωρίς διείσδυση

Στην περιοχή φάσματος μεταξύ 300 και 2500nm, R=80%
=80%

10

Αντοχή σε καιρικές μεταβολές

Δεν παρουσίασε ρωγμές ή φλύκταινες μετά από 1000 ώρες

11

Θερμοκρασία λειτουργίας

(-20) / (80)ºC Δεν παρουσιάζει ροή ή αποκόλληση.

12

Αντοχή σε χημικά

Πολύ καλή αντοχή σε αραιά όξινα & αλκαλικά διαλύματα,
γράσα, έλαια, πετρέλαιο κλπ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αρνητικές θερμοκρασίες. Ελάχιστη θερμοκρασία υποστρώματος
+5ºC. Η επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται όταν η επιφάνεια δεν κολλάει, (ανάλογα με την θερμοκρασία και την
υγρασία του χώρου~24h).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όταν το υλικό είναι ακόμη σε υγρή μορφή. Όταν το υλικό
σκληρύνει,
νει, απομακρύνεται μόνο με μηχανικά μέσα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Σε επαφή με τα μάτια να χρησιμοποιείται άφθονο νερό. Τα χέρια να πλένονται με νερό και σαπούνι.

Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας ζητήστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού (M.S.D.S.)
(
δείξατε το
δοχείο ή ετικέτα.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ:

Σε υγρή μορφή μολύνει το νερό. Η διαχείρισή του ως απορρίμματος να είναι σύμφωνη με τους

ισχύοντες κανονισμούς. Να μην απορρίπτεται στο αποχετευτικό σύστημα. Δεν είναι τοξικό.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Το Decouflex διατίθεται σε δοχεία των 1, 5, 10 και 20 kg και κατόπιν παραγγελίας σε βαρέλια

των 180, 200 ή δεξαμενή 1000 kg.
kg

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.
ενδιαφερομ
Απαγορεύεται η αλλοίωση & αναδημοσίευση στοιχείων του παρόντος χωρίς έγκριση από την εταιρεία.
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ΑΒ.ΙΠ ΔΟΜΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΕ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
ΚΕ
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 231, ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ 13677, Τηλ:2102406037 Fax:: 2102460620
2102460
- email: avip-ltd@ath.forthnet .gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΘΕΣΗ ‘ΣΤΑΘΜΟΣ’
ΤΑΘΜΟΣ’ Τηλ:
Τ
2262072083 fax: 2262072183 Η ΑΒ.ΙΠ Ε.Π.Ε. ΕΙNAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗMENH ΚΑΤΑ ISO 9001/2008 TUV HELLAS / TUV NORD
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