
ΣΕΙΡΆ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ / Προστατευτικά και Στεγανοποιητικά Υλικά για την Αποκατάσταση Σκυροδέματος
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Στεγανοποιητική ταινία υψηλών επιδόσεων κατάλληλη για την πραγματοποίηση αρμών 
διαστολής σε ταράτσες, δάπεδα, δεξαμενές, κανάλια, σήραγγες, φράγματα και έργα πολιτικού 
μηχανικού και βιομηχανικά.

Idrojoint 220 Flex

• Εγγυάται τη στεγανοποίηση του αρμού

• Άριστη ελαστικότητα

• Εύκολη και ασφαλής εφαρμογή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΆ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προορισμός χρήσης
- επίπεδες επιφάνειες (δάπεδα, χώροι στάθμευσης και κήποι οροφής)
- υδραυλικά έργα (δεξαμενές, κανάλια, αγωγοί, αποχετεύσεις)
- έργα οδοποιίας (γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες, φράγματα)
- αστικά έργα (προσόψεις, προκατασκευασμένα φύλλα, στέγαστρα, γείσα)

Για δομικούς αρμούς διαστολής σε σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο,  σύνδεσης μεταξύ τοίχου και δαπέδου, διαμερισμού κονιαμάτων δαπέδου.

ΠΕΔΙΆ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία
Το Idrojoint 220 Flex είναι έτοιμο προς χρήση.

Εφαρμογή
Το Idrojoint 220 Flex εφαρμόζεται σε οριζόντιους και σε κάθετους αρμούς . Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με την επικόλληση των άκρων από TNT χρησιμοποιώντας το 
συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού από συνθετικό λάστιχο Idrojoint Eco Gum.
Για τη συγκόλληση του Idrojoint 220 Flex εφαρμόστε τη ρητίνη με μία σπάτουλα στο ήδη προετοιμασμένο υπόστρωμα. Τοποθετήστε την ταινία συναρμογής με τα μεγάλα άκρα από 
ΤΝΤ στραμμένα προς τα κάτω. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση ρητίνης πάνω στο ύφασμα. Τόσο το άκρο από ύφασμα όσο και τα 5 – 10 mm της ταινίας πρέπει να είναι καλυμμένα 
με άφθονο συγκολλητικό υλικό. Στο σημείο συνάντησης των αρμών με γωνίες, άκρα, σωλήνες και αποχετεύσεις πραγματοποιήστε ειδικά τεμάχια σύνδεσης, κόβοντας  λωρίδες 
συναρμογής από το ελαστικό τμήμα της ταινίας. Οι συναρμογές θα συγκολληθούν εν ψυχρώ με Idrojoint Eco Gum.

Καθαρισμός
Τα εργαλεία που χρησημοποιήθηκαν για τη συγκόλληση καθαρίζονται με νερό ή πετρέλαιο όσο η ρητίνη είναι ακόμα νωπή. Μετά τη σκλήρυνση η αφαίρεση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο μηχανικά ή με διαλύτες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Idrojoint 220 Flex εφαρμοζόμενο χωρίς ασυνέχειες εγγυάται την πλήρη στεγανοποίηση του αρμού. Για το λόγο αυτό η σύνδεση των εξωτερικών τμημάτων της ταινίας στο 
σκυρόδεμα πρέπει να πραγματοποιείται σ ‘όλο το μήκος της, συμπεριλαμβανομένων και των άκρων. Συγκολλήσεις ή συνδέσεις που πραγματοποιούνται μόνο στην πάνω επιφάνεια 
ενδέχεται να προκαλέσουν διεισδύσεις μεταπτρέποντας το δίκτυο των αρμών σε κύκλωμα μεταφοράς νερού.
Πριν επικαλυφθεί και όσο είναι εκτεθειμένο προστατέψτε με μηχανικό τρόπο την επιφάνεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Ιανουάριο του 2014. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA 
ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες 
των εργοταξίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.
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Πραγματοποίηση αδιάβροχων ελαστικών συνδέσεων σε αρμούς σύνδεσης σε έργα πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικά με τεχνολογική ταινία πάχους όχι μικρότερου από 1,5 mm 
όπως το Idrojoint 220 Flex της Kerakoll SpA . Η ταινία συναρμογής έχει μέγιστη επιτρεπόμενη κίνηση 15 mm, συνολικό πλάτος 220 mm, με άκρες από ύφασμα 20 mm. Η εφαρμογή θα 
πραγματοποιηθεί με το συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού Idrojoint Eco Gum της Kerakoll SpA.

ΠΡΟΔΙΆΓΡΆΦΕΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +10 °C και +30 °C
- προστατεύστε την τοποθετημένη ταινία από τυχόν φθορές στο εργοτάξιο
- συγκολλήστε την ταινία εκ των προτέρων και ελέγξτε τη στεγανότητα των συγκολλήσεων 
- πραγματοποιήστε τις συγκολλήσεις σε ταινία απόλυτα καθαρή και στεγνή
- όταν υπάρχει αρμός τοποθετήστε στην ίδια διεύθυνση με το δάπεδο και την επένδυση 
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
-  για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Worldwide Global Service +30-22620.49.700

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

HIGH-TECH
Μέγιστη επιτρεπόμενη κίνηση ≤ 15 mm
Επιμήκυνση θραύσεως:
- διαμήκης ≈ 240% DIN 53354
- εγκάρσια ≈ 390% DIN 53354
Μέγιστη διαμήκης δύναμη ≈ 55 N/15 mm
Μέγιστη εγκάρσια δύναμη ≈ 25 N/15 mm
Διαμήκης τάση ≈ 5,6 N/mm2

Εγκάρσια τάση ≈ 5,4 N/mm2

Αντοχή σε πίεση νερού  1,5 Bar  DIN 16726
Αντοχή των αρμών (συγκόλληση)  θραύση πάνω από τον αρμό SIA 280
Αντοχή στους χημικούς παράγοντες Ανθεκτικό
Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Φυσιογνωμία ελαστική ταινία
Διατήρηση απεριόριστη
Συσκευασία ρολά 30 m 
Φύση του υλικού κεντρικό τμήμα ταινίας από NBR, ακραία τμήματα ταινίας από TNT
Πλάτος:
- συνολικό ≈ 220 mm
- ανώ πλευρά  ≈ 20 – 180 – 20 mm (TNT/NBR/TNT)
- κάτω πλευρά  ≈ 80 – 60 – 80 mm (TNT/NBR/TNT)
Πάχος ≈ 1,5 mm
Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΕΝΆ ΣΎΜΦΩΝΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΎΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΆΣ KERAKOLL

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700    Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr  -  www.kerakoll.com


