Στεγανωτικό επαλειπτικό πολυουρεθανικής βάσης
Το

είναι ένα υδατοδιαλυτό, ελαστομερές στεγανωτικό,

DOMOREFLECT PU 122

βασισμένο σε ειδικές αλειφατικές πολυουρεθανικές ρητίνες. Ο γρήγορος πολυμερισμός
έχει σαν αποτέλεσμα να σχηματίζει μετά την εφαρμογή του μια αδιαπέραστη από την
υγρασία και τα στάσιμα-λιμνάζοντα νερά μεμβράνη, που διατηρεί την ελαστικότητα της
ακόμη και σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές απορροφώντας τις διάφορες συστολοδιαστολές του υποστρώματος και καλύπτοντας ρωγμές μέχρι και 1,5 mm. Η καινοτόμος
σύνθεσή του έχει σαν αποτέλεσμα να εμποδίζει την επικάθιση ρύπων και να διατηρεί την
λευκότητά του σε βάθος χρόνου.
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Κατανάλωση
200-300 g/m2 ως αστάρι.
0,9-1,4 kg/m2 για 2 στρώσεις σε ασταρωμένες επ ιφάνειες
ανάλογα με τη φύση του υπ οστρώματος.
1,2-1,7 kg/m2

για στεγάνωση ρωγμών

(3 στρώσεις)

ανάλογα με τη φύση του υπ οστρώματος και τον οπ λισμό.

Αποθήκευση
Τουλάχιστον 12 μήνες απ ό την ημερομηνία π αραγωγής
απ οθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη
συσκευασία,

σε

ξηρές

και

δροσερές

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή

Παχύρευστο υγρό

Απ όχρωση

Λευκό

Ειδικό βάρος

1,46 ± 0,04 kg/L (23oC)

Θερμοκρασία εφαρμογής

+5oC έως +35oC

Στέγνωμα στην αφή

1-2 ώρες

Επ αναβαφή

8-12 ώρες

Βατότητα

24 ώρες

Συντελεστής εκπ ομπ ής ε
(ASTM E408)**

0,89

Δείκτης ανακλαστικότητας - SRI
(ASTM E1980)*

103

συνθήκες,

π ροστατευμένο απ ό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
π αγετό.

Μέγιστη αντοχή σε εφελκυστική τάση >2,8 MPa
(EN ISO 527-3)

Συσκευασία
Δοχεία των 1 kg, 5 kg και 15 kg.

Επ ιμήκυνση κατά τη θραύση
(EN ISO 527-3)

>200%

Χρώματα
Διατίθεται

σε

λευκό.

Άλλες

απ οχρώσεις

διαθέσιμες

κατόπ ιν π αραγγελίας.

Πιστοποιητικά
Το π ροϊόν είναι π ιστοπ οιημένο σύμφωνα με το EN 1504-2
(Συστήματα Προστασίας Σκυροδέματος) στις κατηγορίες
1.3-Προστασία Διείσδυσης (IP), 2.2-Έλεγχος Υγρασίας
(MC) και 8.2-Αυξανόμενη Αντίσταση (IR).

Μέτρο ελαστικότητας (EN ISO 527-3) >7,0 MPa
Περατότητα σε CO2 (ΕΝ 1062-6)

180 m

Περατότητα υδρατμών
(ΕΝ ISO 7783)

0,19 m

(Class I)

Υδαταπ ορρόφηση διαμέσου
τριχοειδών (ΕΝ 1062-3)

0,02 kg/m2h0.5

Αντοχή σε π ρόσφυση (ΕΝ 1542)

2,99 Ν/mm2

Χαρακτηρισμός EN 1504-2

Ingress Protection Moisture Control Increasing Resistivity

*Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων του ΚΑΠΕ
**Εργαστήριο Ηλιακών και Ενεργειακών Συστημάτων
του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα π ου δηλώνονται σ’ αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντων βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές, στη γνώση και
εμπ ειρία της εταιρίας. Στην π ράξη μπ ορεί να υφίστανται διαφορετικά δεδομένα π ου δεν υπ όκεινται στον έλεγχο της εταιρίας. Για το λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί π ως το υλικό είναι κατάλληλο για την π ροβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

