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KAPPAELASTIC

Το KAPPAELASTIC είναι ένα υπερ-ελαστομερές, επαλειπτικό, στεγανωτικό 
γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης, με συνθετικά ελαστομερή, πολυμερή  και αν-
τιϋδρόφιλα πρόσθετα. Η μορφή κρεμώδους πάστας το κάνει ιδιαίτερα εύκολο 
στην χρήση του για γενικές στεγανώσεις μεγάλων οριζόντιων και κάθετων επι-
φανειών. Όπως επίσης και για μικρό-επιδιορθώσεις, επισκευές και συντηρή-
σεις παλαιών ασφαλτικών μεμβρανών. Έχει υψηλή απόδοση και ταχύτητα 
εφαρμογής. Δυνατότητα   επανάχρησης του υλικού απλά κλείνοντας το δοχείο.   

Το χαρακτηρίζει η ελαστικότητα του που φτάνει μέχρι 1000% και που μπορεί να ακολουθήσει έντονες 
συστολοδιαστολες. Καλύπτει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις  ρηγματώσεις του υποστρώματος. Πα-
ρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη οικοδομικά υποστρώματα και έχει εξαιρετικές ιδιό-
τητες αδιαβροχοποίησης.

Το προϊόν συνιστάται για στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, τοιχίων αντιστήριξης, στεγών, ταρατσών, 
ανθώνων, περίπλοκων κατασκευαστικών λεπτομερειών και δημιουργία φράγματος υδρατμών. Ακόμα 
είναι ιδανικό για επισκευή και συντήρηση παλαιών στεγανοποιήσεων ασφαλτικών μεμβρανών,  με ολική 
εφαρμογή στην επιφάνεια είτε με επιδιορθώσεις σε σημεία όπως ενώσεις, υδρορροές, εξαεριστήρες, 
φουγάρα κλπ. Επίσης είναι ιδανικό όπου η χρήση ασφαλτικών μεμβρανών είναι δύσκολη,  ή όπου δεν 
προβλέπεται ή δεν είναι εφικτή η χρήση φλόγας. 
 
Συνιστάται ιδιαίτερα η εφαρμογή  του προϊόντος να γίνεται σε  θερμοκρασία μεταξύ  + 5°C και 35°C  και 
να αποφεύγεται η χρήση του όταν  υπάρχει ομίχλη και βροχόπτωση. Καλύτερα να αποφεύγονται οι στρώ-
σεις σε μεγάλο πάχος ή υψηλές θερμοκρασίες γιατί μπορεί να δημιουργηθεί επιφανειακό σκληρό φιλμ 
και να εμποδίσει  το νερό που περιέχεται στο προϊόν να εξατμιστεί, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την λειτουρ-
γικότητά του προϊόντος. Εφαρμογές πάνω σε νέες  ασφαλτικές μεμβράνες προτείνεται να αποφεύγονται 
τις πρώτες 40 μέρες, αφού γίνεται  εξάτμιση των ελαίων που περιέχονται στην ασφαλτική μεμβράνη και 
μπορεί να επηρεάσει την τέλεια πρόσφυση του προϊόντος.  Το KAPPAELASTIC μπορεί να παραμείνει 
εκτεθειμένο στον ήλιο με την εφαρμογή κατάλληλης προστατευτικής βαφής. 
 
Προετοιμασία Υποστρώματος:  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από  σκόνες, λάδια, οξέα και σαθρά υπολείμματα.Οι αρμοί 
και οι ρωγμές συνιστάται να σφραγιστούν με σφραγιστικό αρμών.Σε οριζόντιες εφαρμογές συνιστάται η 
δημιουργία κλίσεων για να απορρέουν τα νερά της βροχής.  
 
Προετοιμασία Προϊόντος:  
Προσθέτουμε σταδιακά καθαρό νερό στο προϊόν ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να 
γίνει ένα ομοιογενές μίγμα. Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό για πρώτη στρώση σε απορροφητικές 
επιφάνειες μπετόν. Για την δεύτερη στρώση ή μη απορροφητικές επιφάνειες εφαρμοστέ το προϊόν ως 
έχει. 
 
Εφαρμογή Προϊόντος: 
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, βούρτσα, σκούπα ή ψεκασμό. Προτείνεται να εφαρμόζεται σε 
δύο στρώσεις με την κατάλληλη αραίωση. Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον η πρώτη 
είναι εντελώς στεγνή, δηλαδή μετά από 24 ώρες, ανάλογα με τις  καιρικές συνθήκες και την απορροφη-
τικότητα του υποστρώματος. Δύσκολα σημεία και  επιφάνειες με έντονες συστολοδιαστολές, συστήνεται 
ο οπλισμός του προϊόντος με ύφασμα ενισχυτικού οπλισμού πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου. Σε περί-
πτωση που η επιφάνεια, θα εκτίθεται μόνιμα προτείνεται η επικάλυψη της  με  προστατευτικό προϊόν-
βαφή. 
 
Η μέση κατανάλωση του προϊόντος είναι περίπου 1,0-1,5 kg / m2 σε δύο στρώσεις. Για να επιτύχουμε 
πάχος 1mm  χρειαζόμαστε  περίπου 1,4kg/m2.Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει  ανάλογα με την απορ-
ροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής. 
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ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΞΙΚΑ
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΔΙΑΛΥΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Τεχνικό Φυλλάδιο

KAPPAELASTIC

Ειδικό βάρος στους 20 ° C - παραγωγή Kg / l       1,21 ± 0,04 
Χρόνος επαναβαφής ώρες 24-48 
Χρόνος στεγνώματος (επιφανειακό) ώρες 6  
Iξώδες Brookfield στους 20 ° C EN ISO 3219 50.000 cP ± 10.000 
Ξηρό υπόλειμμα στους 130 ° C % 60-68 
Μορφή θιξοτροπική πάστα 
pH 8,3-9,0 
Ελαστηκότητα 500%-1000% 
 
Διαπερατότητα σε CO2 EN 1062-6 SD > 50 m 
Διαπερατότητα σε υδρατμούς EN ISO 7783 Κλάση I - SD < 5 m 
Τριχοειδής απορρόφηση και EN 1062-3 w < 0,1 Kg/m2·h0,5 
διαπερατότητα σε νερό 
Μέτρηση της δύναμης πρόσφυσης EN 1542 N/mm2 ≥ 1  
με διαδικασία εξόλκυσης pull-off 
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές -20οC - +80οC. 
 
Πλαστικά δοχεία 1Kg, 5Kg, 10Kg 
 
Μαύρο (όταν είναι ξηρό) 
 
Διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό περιβάλλον.

Τεχνικά  
Χαρακτηριστικά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συσκευασία  
 

Χρώμα 
 

Χρόνος  
Εναποθήκευσης
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0505     14 

KAPPAELASTIC 

EN 1504-2 C PI – MC – IR 

0505 – CPR – 1178 
superficial protective coating 

Permeability to CO2 SD > 50 m 

Permeability to water vapour Class I 

Capillary absorption w < 0,1 Kg/m2·h0,5 

Adhesion strength by pull-off � 1 N/mm2 

Hazardous substances in compliance with note Z.A.1 

Declaration of Performance K001-02 

Theodosis Kontos Ltd  
Dimitriou Fani 10 - Dasaki Achnas, 5523, Larnaka ,Cyprus 


