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KAPPAFLEX

Το KAPPAFLEX είναι ένα ελαστομερές ασφαλτικό, υψηλών επιδόσεων στε-

γανωτικό, έτοιμο προς χρήση. Το διακρίνει η συμβατότητα που παρουσιάζει   

με όλα τα συνήθη  οικοδομικά υποστρώματα. Η επιφάνεια που δημιουργεί έχει 

ελαφρώς άγρια υφή και είναι κατάλληλη να δεχθεί κόλλα πλακιδίων, σοβά, 

screed, μπετόν, επίχρισμα και  χρώμα. Το KAPPAFLEX  συνδυάζει υψηλή 

στεγανωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο, υψηλή απόδοση, εύκολη και γρή-

γορη εφαρμογή. Αποτελείται από τροποποιημένη άσφαλτο με συνθετικά πο-

λυμερή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή. Το προϊόν έχει 

μορφή κρεμώδους πάστας, είναι εξαιρετικά εύκολο στην χρήση του, έχει  υψηλή απόδοση και ταχύτητα 

εφαρμογής, με δυνατότητα   επανάχρησης του υλικού απλά κλείνοντας το δοχείο. Όταν εφαρμοστεί με-

τατρέπεται σε μια μεμβράνη χωρίς ορατές ενώσεις, αδιάβροχη, συμπαγή, ελαστική, με  δυνατότητα να 

ακολουθεί τις συστολοδιαστολές. Το KAPPAFLEX παρουσιάζει πολύ υψηλή αντίσταση ενάντια στους  

ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Γενικότερα, μπορεί να μείνει εκτεθειμένο χάρη στη μεγάλη αντοχή του 

ενάντια στις ακτίνες UV και έχει μεγάλη αντοχή στα λιμνάζοντα νερά. 

Tο KAPPAFLEX εφαρμόζεται για την στεγανοποίηση κεραμικών δαπέδων, σκυρόδεμα, screed, μέταλλο, 

ξύλο, γυψοσανίδα, τσιμεντοκονίες και σοβά γενικότερα, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Χάρη στην ευε-

λιξία του, μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί για να στεγανοποίησει στέγες από ξύλο και σκυρόδεμα, με-

ταλλική λαμαρίνα, μπαλκόνια, ταράτσες, θεμέλια, μπάνια, ντουζιέρες, ανθώνες και για την αποκατάσταση 

των παλαιών μεμβρανών πολυμερούς ασφάλτου. Επίσης, είναι ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα και τοί-

χους πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων. Ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για επισκευή ασφαλτικών μεμβρανών και όπου η χρήση της φωτιάς είναι δύσκολη.  

 

Συνιστάται ιδιαίτερα η εφαρμογή  του προϊόντος να γίνεται σε  θερμοκρασία μεταξύ  + 5°C και 35°C  και 

να αποφεύγεται η χρήση του όταν  προβλέπεται βροχόπτωση. 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. 

 

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. Συνιστάται προεπάλειψη με ειδικό 

Primer μόνον όπου η επιφάνεια είναι εύθρυπτη και χαμηλής μηχανικής αντοχής. 

 

Προετοιμασία Προϊόντος:  

Έτοιμο προς χρήση.Aνακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα. 

 

Εφαρμογή Προϊόντος: 

Το KAPPAFLEX μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα , ρολό, σπάτουλα, ψεκασμό  σε 2 ή περισσότερες 

στρώσεις. Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι στο φρέσκο, μόνο αν έχει προηγουμένως τοποθετηθεί ενισχυτικό 

ύφασμα , αλλιώς να εφαρμοστεί την επόμενη ημέρα. Δύσκολα σημεία και  επιφάνειες με έντονες συστο-

λοδιαστολές, μεγάλα φορτία ή μεγαλύτερες των 10 m2 συστήνεται ο οπλισμός του προϊόντος με ύφασμα 

ενισχυτικού οπλισμού πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου. Σε περίπτωση που η επιφάνεια, θα εκτίθεται 

μόνιμα προτείνεται η επικάλυψη της  με  προστατευτικό προϊόν-βαφή. 

 

Η μέση κατανάλωση του προϊόντος εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις χωρίς ενίσχυση είναι περίπου 1-1,7kg 

/ m2, με ενίσχυση 2-3 kg / m2. Για να επιτύχουμε πάχος 1mm  χρειαζόμαστε  περίπου 1,4kg/m2.Η κα-

τανάλωση μπορεί να διαφέρει  ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρ-

μογής. 

 

Ειδικό βάρος στους 20 ° C - παραγωγή EN ISO 2811-1 Kg / l 1,35 ± 0,05 

Χρόνος στεγνώματος (ελεύθερο σκόνης) λεπτά 30-60 

Χρόνος στεγνώματος (επιφανειακό) λεπτά 90-120 

Iξώδες Brookfield στους 20 ° C EN ISO 3219 30.000 cP ± 6.000 

Ξηρό υπόλειμμα στους 130 ° C EN ISO 3251 % 66-74 

Πεδία Εφαρμογής  

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικές Εφαρμογές και 

Περιορισμοί 

 

 

 

Εφαρμογή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανάλωση 

 

 

 

 

Τεχνικά  

Χαρακτηριστικά 

 

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΞΙΚΑ
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΔΙΑΛΥΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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KAPPAFLEX

Μορφή θιξοτροπική πάστα 

Πλήρης χρόνος στεγνώματος 4 μέρες 

Μέγιστo πάχος εφαρμογής (2 στρώσεις) 3mm 

pH 8,3-9,0 

 

Διαμήκης: 

Mέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (Ν) 37  

Επιμήκυνση κατά μέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (%) 68 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση UNI EN 12311-2: 2013 (%) 221 
Εγκάρσια: 

Mέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (Ν) 56  

Επιμήκυνση κατά μέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (%) 115 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση UNI EN 12311-2: 2013 (%) 193 
 

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 

 

 

Πλαστικά δοχεία 1Kg, 5Kg, 10Kg 

 

Γκρί 

 

Διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσκευασία  

 

Χρώμα 

 

Χρόνος  

Εναποθήκευσης
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0505     14 

KAPPAFLEX 

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 K001-03 

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


