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Στεγανωτικό Πολυουρεθάνης για Ταράτσες

Εφαρμογή Βήμα Βήμα.

ISOTOP™ PU HYBRID
Το κορυφαίο νέας τεχνολογίας υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσεως ακρυλικής 
πολυουρεθάνης νερού, προσφέρει maximum στεγάνωση με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 25 χρόνια.

Είναι πιστοποιημένο (European Technical Assessment ETA- 17/0924)
από το Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

Αρχικά, σιγουρευτείτε ότι η ταράτσα σας είναι στεγνή 
και ότι ο καιρός δεν προβλέπεται να είναι υγρός 
ή βροχερός όταν βάψετε.

Το ISOTOP PU HYBRID 
της Vivechrom είναι 
έτοιμο για χρήση και 
δε χρειάζεται αραίωση.
Eφαρμόστε το 1ο χέρι 
με ρολό ή βούρτσα. 
Στεγανώστε προσεκτικά 
και τις κατακόρυφες 
επιφάνειες σε ύψος 
μέχρι 30-40 cm καθώς 

και τα σημεία με διατρήσεις για να σιγουρέψετε τη 
στεγανότητα σε όλη την επιφάνεια.

Βήμα 1.
Προετοιμασία
επιφάνειας

Προϊόντα Καθαρίστε την ταράτσα 
ώστε να είναι καθαρή, 
στεγνή και ελεύθερη 
από σαθρά υλικά, 
σκόνες και λίπη.

Πριν ξεκινήσετε, 
συγκεντρώστε 
τα προιόντα 
και τα εργαλεία 
που θα 
χρειαστείτε.

Βήμα 4. 
Εφαρμογή-
Πρώτη στρώση

Αφήστε το 
ISOTOP PU HYBRID 
να στεγνώσει 
16 έως 24 ώρες, 
ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες και 
στη συνέχεια 
εφαρμόστε σταυρωτά 
το 2ο χέρι με 
συνιστώμενη συνολική 
κατανάλωση 1lt/m2.

Βήμα 5. 
Εφαρμογή-
Δεύτερη στρώση

Δείτε πώς θα πετύχετε τη στεγάνωση της ταράτσας σας με τη βοήθεια του ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom

   Σχηματίζει μια μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, 
τα λιμνάζοντα νερά και τον πάγο. Με ισχυρή πρόσφυση και 
υψηλή ελαστικότητα, γεφυρώνει μικρές ρωγμές και 
αρμούς και προσφέρει εξαιρετική αντοχή στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες από +80°C έως και -25°C.

Εξαιρετική αντοχή
σε βροχή και ήλιο

Ελαστομερές
Kορυφαία στεγάνωση
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Στεγανωτικό Πολυουρεθάνης για Ταράτσες

Βήμα 2. 
Στοκάρισμα
Αν υπάρχουν ρωγμές 
με πάχος μεγαλύτερο 
από 1 mm, διευρύνετε 
τη ρωγμή (σε σχήμα V) 
με τη βοήθεια μιας 
σπάτουλας ή άλλου 
μηχανικού μέσου. 
Καθαρίστε προσεκτικά 
σαθρά υλικά και σκόνες 
και ασταρώστε με 

ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR. Μόλις στεγνώσει, χρησιμοποιείστε 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ της Vivechrom 
για να τη γεμίσετε.

Βήμα 3. 
Αστάρωμα
Ασταρώστε όλη την 
επιφάνεια της ταράτσας 
με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR 
αραιωμένο έως 20% 
κατ’ όγκο με Διαλυτικό 
Πινέλου 
ή εναλλακτικά 
με VIVELATEX 
αραιωμένο 100-200% 
κατ’ όγκο με καθαρό 
νερό.

Ο οπλισµός ενσωµατώνεται στο ISOTOP PU 
HYBRID µετά την πρώτη στρώση και ενώ η 
επιφάνεια είναι υγρή. Αφήστε να στεγνώσει και 
εφαρμόστε σταυρωτά τη 2η στρώση και αφού 
και αυτή στεγνώσει, εφαρμόστε την 3η στρώση.

Για maximum προστασία με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
τα 25 χρόνια απαιτούνται τουλάχιστον 3 στρώσεις 
με συνολική κατανάλωση τουλάχιστον 3lt/m², 
ελάχιστο πάχος συνολικής μεμβράνης 
στεγάνωσης 1,5mm και χρήση 
πολυεστερικού οπλισμού 50-100 gr/m². 

Maximum προστασία με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τα 25 ΧΡΟΝΙΑ.
Εφαρμογή πολυεστερικού οπλισμού.

Δείτε πώς θα πετύχετε τη στεγάνωση της ταράτσας σας με τη βοήθεια του ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom

   Αποκτά γρήγορα επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη βατότητα 
χωρίς να κολλάει και εμποδίζει την επικάθιση ρύπων 
διατηρώντας υψηλή λευκότητα στο χρόνο.  
Το ISOTOP PU HYBRID είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα 
με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία 92%. 

Μειώνει σημαντικά τη θερμοκρασία 
της ταράτσας το καλοκαίρι και την 
κρατάει στεγανή το χειμώνα, 
ελαττώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης 
του κλιματιστικού και συμβάλλοντας 
στην εξοικονόμηση ενέργειας.

   Έτοιμο για χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες 
όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, τσιμεντόπλακες, ασφαλτικές 
μεμβράνες, πολυουρεθανικές στρώσεις, μέταλλο, ξύλο, κλπ. 

Ψυχρό χρώμα
Mειώνει την ανάγκη 

για Aircondition 
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Maximum στεγάνωση
με διάρκεια ζωής 25 ΧΡΟΝΙΑ

και εξοικονόμηση ενέργειας

Συνολική κατανάλωση 
δύο χέρια 1lt/m2

Στην αφή σε 2 ώρες 
και επαναβαφή 
μετά από 16-24 ώρες

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless, 
βούρτσα ή πατρόγκα.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε Λευκό
Συσκευασίες: 0,75Lt, 3Lt, 10Lt

Σύστημα
Βαφής: 

“The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are 
trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2019.”
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www.vivechrom.gr

Μάθετε περισσότερα 
για το ISOTOP PU HYBRID 
στο website www.vivechrom.gr

Δείτε το video 
εφαρμογής του 
ISOTOP PU HYBRID 

Ψυχρό χρώμα
Mειώνει την ανάγκη 

για Aircondition 

Πιστοποιημένο από το Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja.
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