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Οι ταινίες Adeflex είναι ελαστικές, ισχυρές και αυτοκόλλητες. 

Χρησιµοποιούνται για την στεγανοποίηση ρωγµών, κεραµοσκεπών, 

ταρατσών, αυλάκων, υδρορροών, θερµοκηπίων και υαλοστασίων.

∆ηµιουργούν µια αδιάβροχη ασπίδα στα σηµεία που εφαρµόζουν 

αποτρέποντας τη διείσδυση του νερού, της υγρασίας αλλά και τη 

διάβρωση των σηµείων εφαρµογής.

Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες  στεγανοποίησης είναι εύκολες στην 

χρήση και την εφαρµογή, µειώνοντας το κόστος.
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Τεχνική Υποστήριξη & Εξυπηρέτηση  

Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων αποτελεί βασικό στόχο της εταιρίας µας και επιτυγχάνεται µέσω των εµπορικών συνεργασιών 
µε τις µεγαλύτερες εταιρίες παγκοσµίως, στο χώρο των δοµικών υλικών.

Θέλοντας να παρέχουµε στους πελάτες µας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουµε ένα άρτια στελεχωµένο τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης 
που απαρτίζεται από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη είτε µε επίσκεψη στα γραφεία µας, 

είτε µέσω του τηλεφωνικού µας κέντρου 2310.428900 και του email: info@macon.gr .

Στη MACON, γνωρίζουµε την ανάγκη που υπάρχει για συνεχή και πλήρη ενηµέρωση και για το λόγο αυτό, παρέχουµε µέσω της 
ιστοσελίδας µας www.macon.gr, τεχνικές συµβουλές και πληροφορίες τόσο για τα προϊόντα µας όσο και για τις εφαρµογές τους.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ιαθεσιµότητα 

•Προστασία αλουµινίου: 
Η παρουσία αλουµίνιου εγγυάται  µεγάλη αντοχή και λειτουργική  ζωή των ταινιών Adeflex. 

•Χρώµατα : 
Χρώµα φυσικό αλουµινίου  ή κεραµιδί για εφαρµογή σε κεραµοσκεπές
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Ασφαλτική µάζα: Ελαστοµερής SBS      Πάχος: 1,1mm       Βάρος: 1,15 Kg/m
Άνω µέρος: Ενισχυµένο φιλµ αλουµινίου       Κάτω µέρος: Ειδικό, αφαιρούµενο, αυτοκόλλητο σιλικονούχο χαρτί
Επιµήκυνση θραύσης: 220%

Οι ταινίες ADEFLEX είναι διαθέσιµες σε 2 χρώµατα (αλουµινίου και 
κεραµιδί) και 7 διαφορετικά µεγέθη. 

•Μεγάλη ποικιλία σε µεγέθη: 
Οι ταινίες Adeflex διατίθενται σε πλάτος των  5,10,15, 20, 30, 60 & 100cm και σταθερό µήκος 10m

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ADEFLEX 
•Πρόσφυση: 
   Άριστη προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες. Ειδικά για τις πορώδεις επιφάνειες όπως είναι ο σοβάς και το µπετόν, συνιστάται η 
χρήση του ειδικού ασφαλτικού ασταριού
•Αντοχή:
   Είναι ανθεκτικές στο σχίσιµο και στο τρύπηµα. Αντέχουν στο χρόνο και στις µηχανικές καταπονήσεις
•Ελαστικότητα:
   Είναι κατασκευασµένες από ελαστοµερή άσφαλτο για να  ακολουθούν µε άνεση την µορφή και το σχήµα του υποστρώµατος
•Εφαρµογή:
Αυτοκόλλητες µε εύκολη και απλή εφαρµογή. Αφαιρείτε το αυτοκόλλητο χαρτί και τοποθετείτε.
•Στεγανότητα:
   Απόλυτα αξιόπιστες και υδατοστεγείς λόγω της ελαστοµερούς τους σύνθεσης
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ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στεγανοποίηση σε :
• Σηµεία ένωσης κεραµοσκεπών µε τοίχους και κορφιάδες στεγών •Ρωγµές ταρατσών, στηθαίων, δωµάτων και κήπων
• Άυλακες απορροής από µέταλλο, µπετόν και τσιµεντοκονία •Μεταλλικές στέγες, κατασκευές και αλουµινοκατασκευές
• Συναρµογές και λεπτοµέρειες στεγών •Αεραγωγούς, σωλήνες εξαερισµού και εγκαταστάσεις κλιµατισµού
• Φεγγίτες και παράθυρα στέγης •Καµινάδες •Θερµοκήπια και υαλοστάσια •Αρµούς µωσαϊκού •Θερµοµονώσεις

Επιδιόρθωση – επισκευή σε :
• Μεταλλικές υδρορροές µε σηµάδια διάβρωσης ή ρωγµών •Πλάκες αµιαντοτσιµέντου, ινοτσιµέντου κλπ.
• Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών σωλήνων, ειδικά σ’ αυτές που θα τοποθετηθούν στο υπέδαφος.

Κλάδοι βιοµηχανίας:
• Βιοµηχανία αεραγωγών και fan coils •Βιοµηχανία τροχόσπιτων, κοντέινερ •Βιοµηχανία προκατασκευασµένων σπιτιών
• Βιοµηχανία µεταλλικών κτηρίων •Βιοµηχανία υαλοστασίων

ADEFLEX BUTYL – ΒΟΥΤΥΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι αυτοκόλλητες βουτυλικές ταινίες Adeflex Butyl χρησιµοποιούνται στις ίδιες εφαρµογές µε τις ασφαλτικές 
ταινίες Adeflex αλλά έχουν τα παρακάτω επιπλέον πλεονεκτήµατα :
• Μπορούν να δουλευτούν σε θερµοκρασίες πολύ χαµηλότερες από τους +5°C που είναι το κατώτερο όριο για τις 
 ασφαλτικές, φτάνοντας µέχρι τους -10°C.
• Προσφύονται πολύ καλύτερα κατά τη χειµερινή περίοδο.
• Αυτοεπουλώνονται πιο εύκολα εάν τρυπηθούν .
 Οι βουτυλικές ταινίες Adeflex διατίθενται στα µεγέθη, τα χρώµατα και τις συσκευασίες των ασφαλτικών ταινιών 
Adeflex.
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η θερµοκρασία κατά την εφαρµογή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C. Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι στεγνή και 
καθαρή. Απλώστε το ειδικό αστάρι (κατανάλωση 0,3 – 0,5lit/m  ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας). Περιµένετε για 
20΄- 40΄ (ανάλογα µε τη θερµοκρασία). Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο χαρτί και κολλήστε την ταινία ασκώντας πίεση. Αν η 
θερµοκρασία είναι χαµηλή βοηθήσετε τη συγκόλληση µε ένα µικρό φλόγιστρο.
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