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Zebropasta

Ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχει μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή 

υλικά. Με την εξάτμιση του υδατικού μέσου διασποράς, μετά την εφαρμογή 

του υλικού, σχηματίζεται ένας συνεχής στεγανωτικός υμένας μαύρου χρώ-

ματος, που δεν αναφλέγεται και δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα 

οξέων και βάσεων. Χρησιμοποιείται για προστασία και στεγάνωση οριζό-

ντιων και κατακόρυφων επιφανειών από σκυρόδεμα.

  Είναι ιδανικό   για εξωτερική υγρομόνωση και προστασία θεμελίων, υδρορροών, κανάλιών, δεξαμενών, 

από σίδηρο, ξύλο, μπετόν. 

 

Προετοιμασία Υποστρώματος: 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από  σκόνες, λάδια, οξέα και σαθρά υπολείμματα. 

 

Προετοιμασία Προϊόντος: 

Ανακατεύουμε  με ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα. Το προϊόν είναι έτοιμο προς 

χρήση.  Εάν επιθυμούμε να το διαλύσουμε χρησιμοποιούμε καθαρό νερό  

Αραίωση: 1η στρώση 50% με νερό. 2η στρώση μέχρι 30% με νερό.  

 

Εφαρμογή Προϊόντος: 

Το προϊόν εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό. 

  

Φυσική κατάσταση Πάστα  

Χρώμα Μαύρο  

Οσμή Χαρακτηριστική  

Πυκνότητα 1.02  Kg/lt 

Διαπερατότητα υδρατμών 1.79 g/m2/24 hrs 

Σχηματισμός υμένα  4-6 ώρες 

 

 

0.5-1.5kg/m2 

 

Πλαστικά δοχεία 5kg και 18kg. 

 

 

Διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό περιβάλλον. 

 

Καθαρίζεται με νέφτι, ενώ όταν στεγνώσει αφαιρείται μηχανικά με τη χρήση εργαλείων. 

 

Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σε περίπτωση που εισέλθει στα μάτια αναζητήστε 

άμεσα ιατρική συμβουλή. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το προϊόν είναι επιβλαβές 

και εύφλεκτο. Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από εστίες φωτιάς και χώρους όπου αναπτύσσονται υψηλές 

θερμοκρασίες. Κρατήστε το υλικό μακριά από τα παιδιά. 
 

Οι  τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες  του τεχνικού φυλλαδίου  που αναφέρονται στην εφαρμογή και χρήση των 

προϊόντων είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα, εμπειρία, τεχνικά φυλλάδια και οδηγίες  της  παραγωγού εταιρείας 

και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης . Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δε φέρουμε 

καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον εξαρτάται 

και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Εταιρείας.
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Κατανάλωση  

 

Συσκευασία  

 

Χρόνος  

Εναποθήκευσης 

 

Καθαρισμός  

 

Μέτρα Προστασίας  

και Ασφάλειας 

 

 

 

Σημείωση

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


