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ESHA GEO
®

  – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η στεγανωτική ασφαλτική µεµβράνη Esha Geo παράγεται από εξευγενισµένη άσφαλτο και ειδικά 

πρόσθετα, τα οποία βελτιώνουν την πλαστικότητά της, την αντοχή της σε γήρανση και θερµική 

καταπόνηση, τη συγκολλητικότητά της σε οποιοδήποτε υπόστρωµα και την καθιστούν εξαιρετικά 

αποτελεσµατική για χρήση σε εφαρµογές στεγάνωσης υπογείων κατασκευών.  

Η µεµβράνη Esha Geo φέρει οπλισµό από ειδικό πολυεστερικό ύφασµα, έχει κάτω επικάλυψη φίλµ 

πολυαιθυλενίου και άνω επικάλυψη πολυεστερικό γεωύφασµα πλήρως επικολληµένο, το οποίο 

ενισχύει τις µηχανικές αντοχές της και λειτουργεί και ώς στρώση προστασίας της µεµβράνης από 

εργασίες που ακολουθούν της στεγάνωσης, όπως επιχώσεις, ρήψη σκυροδέµατος προστασίας, κ.λ.π. 

Τυπικές εφαρµογές της Esha Geo: 

• Στεγανοποίηση εξωτερικά υπογείων τοιχείων 

• Στεγανοποίηση επιπέδων επιφανειών (στεγανολεκάνες, κανάλια) 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

∆ήλωση συµµόρφωσης προϊόντος κατά τα πρότυπα ΕΝ 13707, ΕΝ 13969.  

Προϊόν εγκεκριµένο κατά CE No. 1020-CPD-010021423 

Εφαρµογή σε δώµατα σύµφωνα µε ΕΝ 13707 και σε υπόγεια σύµφωνα µε ΕΝ 13969. 

Απευθυνθείτε στο Τµήµα Πωλήσεων για τα διαθέσιµα Πιστοποιητικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  Esha Geo   

Aσφαλτικό συνθετικό 

Άσφαλτος µε  
βελτιωτικά 
πρόσθετα 

∆ιείσδυση (EN 1426) 26-30 dmm 
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Σηµείο Μάλθωσης (ΕΝ 1427) > = 90 °C 

Βάρος µεµβράνης (EN 1849-1) 4.0 kg/m² 

Άνω Επικάλυψη 
Γεωύφασµα 190 
gr/m² 

Κάτω Επικάλυψη 
Φίλµ 
πολυαιθυλενίου 

Ευκαµψία σε χαµηλή θερµοκρασία (EN 1109) 0 °C (film 3mm) 
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Aντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (60 °C, 72h) 
(EN 1110) καµµία ροή 
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Εσωτερικός οπλισµός                
Πολυεστερικό 
ύφασµα 

Τάση θραύσης (EN 12311-1)   

    - κατά µήκος 580 Ν/5cm 

    - κατά πλάτος 550 Ν/5cm 

Επιµήκυνση (EN 12311-1)        

   -κατά µήκος 30% 

   -κατά πλάτος 45% 
 

Οι διακυµάνσεις στις ονοµαστικές τιµές είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα πρότυπα Ο παραγωγός  διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των 

ιδιοτήτων των προϊόντων του. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευµένα 

απο απευθείας έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και τον πάγο. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

1.1 Χωρίς Επικόλληση, µε το γωϋφασµα από την επάνω πλευρά 

• Η µεµβράνη Esha Geo τοποθετείται απευθείας επί του εδάφους ή επί της επιφανείας 

σκυροδέµατος εργασίας (κανάλια, στεγανολεκάνες), χωρίς επικόλληση, έτσι ώστε το πλήρως 

επικολληµένο γεωύφασµα που φέρει ώς άνω επικάλυψη να την προστατεύει αποτελεσµατικά από 

τις επόµενες εργασίες.  

1.2 Μερική επικόλληση µε το γεωϋφασµα από την κάτω πλευρά 

• Η µεµβράνη Esha Geo µπορεί να χρησιµοποιηθεί για στεγανοποίηση οριζοντίων στοιχείων 

σκυροδέµατος (π.χ. δώµατα, γήπεδα) µε µερική επικόλληση στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

Σε αυτή την περίπτωση η µεµβράνη τοποθετείται µε την πλευρά του γεωϋφάσµατος πρός τα 

κάτω, σε επαφή µε το υπάρχον στοιχείο σκυροδέµατος, µερικά επικολλούµενη, 30-40% της 

ολικής επιφάνειας µε θερµή ασφαλτόκολλα R 85/25 (ASTM D-312 Type III) αφού προηγηθεί 

αστάρωµα όλης της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50S (ASTM D-

41). 

• Το γεωύφασµα επιτρέπει τη µερική επικόλληση στην επιφάνεια γιατί η υπόλοιπη επιφάνεια όπου 

δεν έχει χρησιµοποιηθεί ασφαλτόκολλα δεν κολλά στο υπόστρωµα. Κατ’ αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται αφ’ ενός κατατοµή των τάσεων, χωρίς να δηµιουργηθούν παραµορφώσεις, και αφ’ 

ετέρου κυκλοφορία τυχόν υδρατµών που εγκλωβισθούν, χωρίς να παρατηρούνται τοπικά 

φουσκώµατα. Το γεωϋφασµα δηλαδή δρά και ως µέσον διασποράς των υδρατµών µέσω των 

τριχοειδών κενών του. 
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• Το γεωύφασµα επιπλέον προστατεύει τη στεγανωτική µεµβράνη από ανωµαλίες και τυχόν 

υπάρχουσες µικροεξοχές που υπάρχουν στο υπόστρωµα. 

1.3 Πλήρης επικόλληση µε το γεωϋφασµα από την επάνω πλευρά. 

• Η µεµβράνη Esha Geo µπορεί να χρησιµοποιηθεί για στεγανοποίηση οριζοντίων στοιχείων 

σκυροδέµατος, που πρόκειται να επιχωµατωθούν, µε πλήρη επικόλληση στην επιφάνεια του 

σκυροδέµατος. Σε αυτή την περίπτωση, προ της εφαρµογής της µεµβράνης  γίνεται  επιµελής 

καθαρισµός της επιφάνειας (αποµάκρυνση χαλαρών σηµείων, σκόνης και λιπαρών ουσιών), και 

αστάρωµά της µε ελαστοµερή ασφαλτική κόλλα Esha Roofcoat Νο10 (κατανάλωση ~ 0.4-0.5 

Kg/m2) ή ασφαλτικό αστάρι EshaLac 50-S (κατανάλωση ~ 0.3 Kg/m2) ή θερµή ασφαλτόκολλα 

(κατανάλωση ~1.5 Kg/m2).  

•••• Μετά την ξήρανση του ασφαλτικού υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιµη για την εφαρµογή της 

στεγανωτικής µεµβράνης EshaGeo.  

•••• Η µεµβράνη Esha Geo τοποθετείται µε την πλευρά του γεωϋφάσµατος πρός τα άνω. Με αυτό τον 

τρόπο η επικάλυψη από γεωϋφασµα να προστατεύει τη στεγανωτική µεµβράνη από τις µηχανικές 

καταπονήσεις που επιφέρουν οι επόµενες εργασίες, ενώ ταυτόχρονα δρά ως µία λεπτή 

αποστραγγιστική και διαχωριστική στρώση. 

•••• Ακολουθεί κόλληση της µεµβράνης στο υπόστρωµα µε τη χρήση φλογίστρου.  

•••• Η επικάλυψη των φύλλων της Esha Geo µεταξύ τους θα πρέπει να είναι 8cm, τουλάχιστον, κατά 

µήκος, και 12cm, τουλάχιστον, κατά πλάτος του ρολού. Οι επικαλύψεις των µεµβρανών κατά τη 

συγκόλληση φλογίζονται και πιέζονται ελαφρά, έως ότου τήγµα του ασφαλτικού υλικού να 

εµφανιστεί στο σηµείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των 

µεβρανών.  

 

2. ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

•••• Στις κατακόρυφες επιφάνειες, όπου πρόκειται να επικολληθούν οι µεµβράνες Esha Geo, η 

προετοιµασία της επιφάνειας γίνεται µε τον ίδιο τρόπo, όπως στις οριζόντιες. Επιπλέον, χρειάζεται 

να κόβονται τα τσέρκια και να σφραγίζονται οι οπές και οι αρµοί µε στεγανωτικά  τσιµεντοειδή 

προϊόντα Vandex.  

•••• Η κόλληση γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως στην οριζόντια εφαρµογή, µε τη διαφορά ότι εάν το 

βάθος είναι µεγαλύτερο των 3m, τότε απαιτείται επιπλέον και µηχανική στήριξη της µεµβράνης 

ανά 3 m.  

Σηµειώσεις Εφαρµογής 

• Η θερµοκρασία εφαρµογής πρέπει να µην είναι χαµηλότερη από 5 °C. 

• Η εφαρµογή του προϊόντος πρέπει να γίνει από εφαρµοστές έµπειρους και πιστοποιηµένους 

στην εφαρµογή ασφαλτικών µεµβρανών.  

 

Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα τις υποδείξεις που αφορούν στην εφαρµογή και τελική χρήση των προϊόντων της 

µε  βάση την τρέχουσα γνώση και εµπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και εφαρµόζονται υπό 

κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υποστρώµατα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρµογής, οπότε η 

Esha δεν µπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρµογής κάθε υλικού. Συνιστάται στο χρήστη να κάνει δοκιµή 

εφαρµογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρµογής. 


