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             P R O T E C T 

F L E X    L I Q U I D 

Γενικές Πληροφορίες 

Η θερμοκρασία υλικού του Aqua Protect Flex και του Aqua Protect Flex liquid πριν από τη χρήση πρέπει 
να είναι +15°C έως +25°C και η θερμοκρασία επεξεργασίας πρέπει να είναι μεταξύ +5°C έως +35°C. Η 
σκλήρυνση των υγρών προϊόντων μειώνεται σημαντικά σε χαμηλή υγρασία αέρα και χαμηλή 
θερμοκρασία. Σε θερμοκρασίες υποστρώματος και επεξεργασίας πάνω από +35°C μπορεί το Aqua 
Protect Flex liquid να ρέει έντονα σε κάθετες επιφάνειες, έτσι ώστε να είναι ανέφικτο ένα πάχος 
στρώματος 1 mm (εφαρμογή). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της σκλήρυνσης δεν επιτρέπεται να 
συμβεί καθίζηση. Το Aqua Protect Flex liquid δεν πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα σε θερμομονωτικά υλικά 
(δείτε SIA 271). Τα υποστρώματα πρέπει να είναι άκαμπτα και συμπαγή. 

1. Έλεγχος του Υποστρώματος 

Τα ακόλουθα ερωτήματα πρέπει να επιλυθούν πριν από την εφαρμογή του Aqua Protect Flex liquid: 
• Είναι το υπόστρωμα αρκετά καθαρό; 
• Είναι όλα τα απαιτούμενα εργαλεία έτοιμα; 
• Πρέπει να χρησιμοποιείται πρώτα ένα ενισχυτικό πρόσφυσης; 
• Είναι απαραίτητη μια σφράγιση των αρμών και των κενών με Aqua Protect Flex; 

• Σε περίπτωση κρίσιμων σημείων (κίνδυνος ρωγμών, διαστολής αρμών, σοβαρής πίεσης νερού) είναι 

διαθέσιμη μια μη-υφασμένη επένδυση (fleece); 

Ποια πρόσθετα υλικά και εργαλεία μπορεί να  
απαιτούνται: 

Εάν είναι απαραίτητο, ενισχυτικό πρόσφυσης V21 ή V 40 
Σύμφωνα με τις οδηγίες μη-υφασμένη επένδυση (fleece)  
CLS80 και ψαλίδι 
• Ταινία μασκαρίσματος 
  (ταινία καθαρισμού ελαιοχρωματιστή) 
• Γάντια, πανί καθαρισμού, οινόπνευμα 
• Φαρδύ πινέλο, μικρό ή μεγάλο (ανάλογα με την  

εφαρμογή) 
• Ρολό επίστρωσης, από αφρώδες υλικό ή κοντή  

τρίχα 
• Επέκταση λαβής για το ρολό 
• Σπάτουλα, φαρδιά ή στενή, ενδεχομένως με δόντια 
• Απλικατέρ για το φυσίγγι 
• Εξοπλισμός καθαρισμού (σκούπα, ηλεκτρική σκούπα) 
• Κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός 
• Άμμος χαλαζία 
• Ξύστρα με λαβή από καουτσούκ 
• Βοηθητικά εργαλεία για τη λείανση των αρμών 
• Προστατευτική μεμβράνη 
• Προστασία από τον ήλιο 
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2. Καθαρισμός 

Προετοιμάστε το υπόστρωμα με μια βούρτσα, μια ηλεκτρική σκούπα, αμμοβολή, λείανση κλπ. Η 
μέθοδος καθαρισμού θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον βαθμό της ρύπανσης και τη φύση των 
υλικών που υπάρχουν. 

Ορυκτά, πορώδη υποστρώματα όπως π.χ. σκυρόδεμα, αμιαντοτσιμέντο, τούβλο κλπ. 
Το υπόστρωμα πρέπει να υποστηρίζει, αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να καταρρεύσει. Σκόνη, βρωμιά και  
χαλαρά σωματίδια πρέπει να απομακρυνθούν εντελώς (με σκούπα, ηλεκτρική σκούπα, αμμοβολή, λείανση  
κλπ.). Εάν είναι απαραίτητο, η επιφάνεια πρέπει να σκουπίζεται υγρή και μετά να στεγνώνει καλά. 
Σε επιφάνειες σκυροδέματος που πιέζονται αργότερα ιδιαίτερα από νερό (μόνιμα υγρές) και ανάλογα με τις 
ιδιότητες της επιφάνειας, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή πριν από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης  
με Aqua-Protect-Flex liquid, και πρέπει να προεπεξεργάζεται με primer V21. Η πρώτη επίστρωση με Aqua  
Protect Flex liquid εφαρμόζεται μετά από τουλάχιστον 60 λεπτά έως 4 ώρες κατ’ ανώτατο όριο. 

Ένας καλός καθαρισμός είναι αποφασιστικής 
σημασίας για τη χρήση και τη πρόσφυση του 
Aqua Protect Flex liquid στο υπόστρωμα και 
ως εκ τούτου για την επιτυχία (σφράγιση) της 
εφαρμογής. 

Γυαλί / Μέταλλα: 
Οι επιφάνειες πρέπει να απολιπαίνονται καλά σκουπίζοντας με οινόπνευμα. 
Σε σκουριασμένες επιφάνειες πρέπει να απομακρύνεται πρώτα η σκουριά. Για να επιτευχθεί αυτό, επικαλύψτε με 
άμμο και απομακρύνετέ τη εντελώς. Καθαρίστε την τριμμένη επιφάνεια με οινόπνευμα. Η πρώτη επίστρωση με 
Aqua Protect Flex liquid πρέπει να εφαρμόζεται πριν να σχηματιστεί ξανά σκόνη. 

Σε περιοχές που πιέζονται ιδιαίτερα από νερό, συνιστούμε την προκαταρκτική επεξεργασία του μετάλλου με 
primer V40. 

Πλαστικές ύλες (PVC και PMMA) 
Πρώτα τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο 80-100, στη συνέχεια απομακρύνετε εντελώς τη σκόνη. Καθαρίστε 
την τραχεία περιοχή με οινόπνευμα και επεξεργαστείτε προκαταρκτικά με primer V40. Η πρώτη επίστρωση με 
Aqua Protect Flex liquid πρέπει να εφαρμόζεται μετά από τουλάχιστον 30 λεπτά έως 2 ώρες κατ’ ανώτατο όριο. 

Εάν πρέπει να πραγματοποιούνται συνδέσεις σε άλλες πλαστικές ύλες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας. Όταν χρησιμοποιούνται υλικά που ραγίζουν υπό πίεση, συνιστάται μια προκαταρκτική εξέταση. 

Ασφαλτικές επενδύσεις 

Βεβαιωθείτε ότι το ασφαλτικό υπόστρωμα μπορεί να φέρει βάρος με ασφάλεια. Απομακρύνετε καλά τα παλιά 
υπολείμματα των χαλαρών υποστρωμάτων. Επισκευάστε τις ραγισμένες επιφάνειες και τα κενά πληρώνοντάς 
τα με Aqua Protect Flex. Εάν η ασφαλτική επένδυση είχε τριφτεί πρόσφατα, αφαιρέστε καλά την άμμο που 
απομένει με μια σκούπα ή βούρτσα. 
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3. Προετοιμασία των αρμών 

Οι αρμοί κίνησης και σύνδεσης, τα μεγάλα κενά και οι κοιλότητες σφραγίζονται προκαταρκτικά με Aqua  
Protect Flex. Οι αρμοί ή οι ρωγμές στην περιοχή σύνδεσης πρέπει να συγκολλούνται προηγουμένως με  
Aqua Protect Flex. 

Για να αποφεύγεται τρίπλευρη πρόσφυση και να επιτυγχάνεται κατάλληλη διαστασιολόγηση των αρμών πρέπει 
να πραγματοποιείται λιθογόμωση με υποστηρικτική ράβδο. 
Για οριζόντιες επιφάνειες που πιέζονται έντονα από νερό, συνιστούμε την χρησιμοποίηση υποστηρικτικής 
ράβδου. 
Οι πορώδεις επιφάνειες πρέπει να επεξεργάζονται πριν από την αρμολόγηση με primer V21. 

4. Πλήρωση αρμών με Aqua Protect Flex 

Ανοίξτε το άκρο του φυσιγγίου με ένα μαχαίρι, τοποθετήστε το ακροφύσιο και κόψτε το ακροφύσιο ανάλογα με 
το πάχος του αρμού. Το Aqua Protect Flex πρέπει να συμπληρώνεται ομοιόμορφα και χωρίς αέρα στον αρμό, 
τη στήλη, τα κενά ή τις ρωγμές. 

Εξομαλύνετε το Aqua Protect Flex με μια σπάτουλα. Μη 
χρησιμοποιείτε έναν παράγοντα εξομάλυνσης, αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση μεταξύ 
του Aqua Protect Flex και του Aqua Protect Flex liquid. Η 
απομάκρυνση πρέπει να πραγματοποιείται εντός της 
περιόδου εξομάλυνσης (φινίρισμα) 30 λεπτά κατ’ ανώτατο 
όριο (σε 23° C/50% R.H.). 
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5. Εφαρμογή του Aqua Protect Flex liquid 

Μασκάρετε την περιοχή που πρέπει να εφαρμοστεί το Aqua Protect Flex liquid χρησιμοποιώντας μια 
κατάλληλη ταινία. 

Εφαρμόστε το Aqua Protect Flex liquid είτε απ’ευθείας από το δοχείο ή χρησιμοποιώντας ρολό, βούτρσα ή 
σπάτουλα. Σ’αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει να προσέχετε να μη μεταφέρεται βρωμιά μέσα στο 
δοχείο. 
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6. Τοποθέτηση του πολυεστερικού Fleece 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, σε περιοχές που είναι επικίνδυνες να εμφανιστούν ρωγμές 
χρησιμοποιήστε τον μη-υφασμένο πολυεστέρα CLS80 (fleece) για προστασία. Ο ιστός τοποθετείται στο 
ακόμη υγρό στρώμα κόλλας και πιέζεται απαλά. Αυτό μπορεί να γίνει αμέσως μετά την εφαρμογή του 
Gomastit Aqua Protect Flex liquid. 

Τελειώστε την πρώτη επίστρωση αφαιρώντας τη μάσκα εντός του χρόνου επεξεργασίας του Aqua 
Protect Flex liquid. 

Πρώτη επίστρωση συμπεριλαμβανομένου του μη-υφασμένου πολυεστέρα CLS80 (fleece). 
Ποσότητα κατανάλωσης της πρώτης επίστρωσης: περίπου 1.5 kg / m2 = περίπου 1.0 mm 
πάχος στρώσης. 

Σημείωση σχετικά με βροχερό καιρό: 

Πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Μετά την 
εφαρμογή του Gomastit Aqua Protect Flex liquid δεν πρέπει να βρέξει για  
τουλάχιστον 4-5 ώρες. 

Εάν βρέξει μετά την πρώτη επίστρωση: 
Η επιφάνεια (εάν δεν χρησιμοποιείται μη-υφασμένο CLS80) πρέπει να είναι στεγνή. Μπορείτε να 
στεγνώσετε την επιφάνεια καλά με ένα καθαρό πανί. Εάν είναι γνωστό ότι θα βρέξει μετά την 
πρώτη επίστρωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (> 2 ημέρες), συνιστάται ιδιαίτερα η 
επιχαλίκωση της ακόμη υγρής πρώτης στρώσης. 
Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί ένα CLS80 fleece στην ακόμα υγρή πρώτη στρώση. 
Ενεργήστε όπως αναφέρεται ακολούθως: 
 • Αφήστε την τριμμένη επιφάνεια να στεγνώσει. 
 • Αφήστε το υγρό μη-υφασμένο (fleece) να στεγνώσει καλά (η υπολειπόμενη υγρασία δεν ενοχλεί, 

αλλά επιταχύνει την ωρίμανση της δεύτερης στρώσης). 
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7. Δεύτερη επίστρωση 

Μετά από μια περίοδο αναμονής τουλάχιστον 6 ωρών και 48 ωρών το αργότερο εφαρμόζεται το δεύτερο 
στρώμα με τον ίδιο τρόπο όπως το πρώτο στρώμα. 
Κατανάλωση δεύτερης επίστρωσης: 
• περίπου 1.5 kg / m2 ( = περίπου 1.0 mm πάχος στρώσης) χωρίς χρησιμοποίηση του πολυεστερικού fleece  
• περίπου 2.5 kg / m2 ( = περίπου 1.7 mm πάχος στρώσης) με χρησιμοποίηση του πολυεστερικού fleece, 

αλλά τουλάχιστον αρκετό, ώστε να επικαλύπτεται ο ιστός και να μην είναι πλέον ορατός στην επιφάνεια. 

Ολοκληρώστε την δεύτερη επίστρωση αφαιρώντας την ταινία μασκαρίσματος εντός του 
χρόνου επεξεργασίας του Aqua Protect Flex liquid. 
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8. Χημική αντοχή: 
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καλή: σε νερό, αλειφατικούς διαλύτες, λάδια, γράσα, αραιωμένα ανόργανα οξέα και αλκάλια 
μέτρια: σε εστέρες, κετόνες και αρωματικές ενώσεις 
μη ανθεκτικό: σε συμπυκνωμένα οξέα και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες 
 
πλήρως ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες 

10. Τεχνικά δεδομένα: 
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Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας βασίζονται σε εργαστηριακές έρευνες και στην πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, δημοσιεύονται χωρίς να αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές και 

απώλειες οι οποίες οφείλονται σε αυτά τα στοιχεία, καθώς οι συνθήκες πρακτικής εφαρμογής βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιεί ο ίδιος πρακτικές 
δοκιμές, για την εκάστοτε χρήση που σκοπεύει να κάνει. Λόγω των διαφόρων υλικών, μεθόδων επεξεργασίας και τοπικών συνθηκών, εκτός του πεδίου ελέγχου μας, δεν είναι δυνατή η παροχή 

εγγύησης ακόμα και στο πλαίσιο του δικαίου ευρεσιτεχνιών. Επομένως, συνιστάται να γίνονται επαρκείς δοκιμές από το χρήστη. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους γενικούς όρους συναλλαγών της 
εταιρείας μας. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Το περιεχόμενο έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την merz+benteli ag, CH-3172 Niederwangen/Bern, Switzerland. 

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία –Εισαγωγή για Ελλάδα και Κύπρο: ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. Μπουμπουλίνας 6,   142 34 
Νέα Ιωνία, Αθήνα. Τηλ: +30 210 2713.333, Fax: +30 210 2710.888, www.dialinas.gr   e-mail: info@dialinas.gr 

Σκληρότητα κατά  Shore – A (DIN 53505)          35  
μετά 3 εβδομάδες εφαρμογής 
με +23°C / 50% υγρασία 

Πυκνότητα                                    1.47 ± 0.05 g/cm3 
με +23°C / 50% υγρασία 

Συντελεστής επιμήκυνσης 100%       ≥ 0,4 N/mm² 
και +23°C (DIN 53504 S2) 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με +23°C / 50% 
υγρασία 

Μεταβολή όγκου                                                 N.S. 
(DIN EN ISO 10563) 

Επιμήκυνση κατά την θραύση (DIN 53504 S2) ≥ 300% 

7 ημέρες μετά την εφαρμογή με +23°C / 50% 
υγρασία 

Αντοχή σε θερμοκρασία             - 40°C έως + 90°C 

Ανάκαμψη ελαστικότητας                                  N.S. 
(DIN EN ISO 7389) 
σε επιμήκυνση 100% 

Θερμοκρασία εφαρμογής           + 5°C έως + 35°C 

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) ≥ 1,0 N/mm² 

7 ημέρες μετά την εφαρμογή με +23°C / 50% 
υγρασία 

Θερμοκρασία υποστρώματος     + 5°C έως + 35°C 

Κινητικότητα                                                         N.S. Χρώματα                                                 γκρι, μαύρο 

Συνοχή                                                                αραιή Συσκευασία                                       δοχείο 1,13 kg, 
                                                 κουβάς 6 kg και 16 kg 

Χρόνος επεξεργασίας 
με +10°C / 50% υγρασία                   μέγ. 60 λεπτά 
με +23°C / 50% υγρασία                   μέγ. 30 λεπτά 
με +30°C / 50% υγρασία                   μέγ. 20 λεπτά 

Διάρκεια  ζωής      18 μήνες από την ημερομηνία  
                     παραγωγής στην αρχική συσκευασία 

Τελική σκλήρυνση            μετά 24 ώρες ≥ 2,5 mm 
με +23°C / 50% υγρασία  μετά 48 ώρες ≥ 3,5 mm 

Συνθήκες αποθήκευσης       σε δροσερό και ξερό  
                                                                  περιβάλλον 

Πληροί τις προδιαγραφές: 
Ελεγμένο και εγκεκριμένο ως «υγρό πλαστικό για στεγανοποίηση των οικοδομικών κανονισμών 
Καταλόγου Α Μέρος 2, Σειριακός Αρ. 2:51 για χρήση σύμφωνα με το DIN 18195, μέρη 4-6, και στην 
αλλαγή σε συστατικά μέρη με υψηλή αντοχή στο νερό» σύμφωνα με την KIWA MPA Bautest GmbH, 
Δρέσδη, Γερμανία. 

 
 
Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική/περιβαλλοντική ασφάλεια και τη 
διάθεση των αποβλήτων, παρακολούμε αναφερθείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
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