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 Προετοιµασία:
•  Καθαρισμός υποστρώματος από σκόνες, λάδια, ξένα σώματα και άλλους ρύπους.
•  Απομάκρυνση λιμναζόντων νερών και αυξημένης υγρασίας.
•  Επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος πρέπει να προστατεύονται από την ανιούσα υγρασία. 
•  Απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων του υποστρώματος.
•  Εάν στην επιφάνεια υπάρχουν ρωγμές ή κατασκευαστικές ατέλειες, πρέπει πρώτα να επισκευαστούν προκειμένου να δημιουργηθεί μία 

ομαλή επιφάνεια.
•  Για ρωγμές μεγαλύτερες από 2mm θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα της THRAKON ή σοβάδες 

ενισχυμένοι με υαλόπλεγμα.
•  Για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν τα λίπη και τα λάδια και στη συνέχεια να εφαρμοστεί ένα κατάλληλο 

αστάρι για την αντισκωριακή προστασία της επιφάνειας. 
•  Στις ενώσεις μεταξύ δαπέδων και τοίχων ή μεταξύ των τοίχων πρέπει να γίνει η εφαρμογή των μονωτικών ταινιών της THRAKON F-12 / 7 

ή THRAKON KF-12 / 7.
•  Αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι THRAKON DSF 305.

 Πλακόστρωση
•  Μετά την πλήρη ξήρανση της (24 ώρες μετά την εφαρμογή), 

η υγρή μεμβράνη μπορεί να καλυφτεί κατευθείαν με 
κεραμικά πλακίδια.

•  Δε συνίσταται το προϊόν να μένει εκτεθειμένο μετά την 
εφαρμογή του στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Απαιτείται η 
κάλυψή του με κάποιο κεραμικό προϊόν.

•  Για την πλακόστρωση συνίσταται να χρησιμοποιηθεί κάποια 
από τις ελαστικές κόλλες της THRAKON VKW 126 ή VKW 
128.

•  Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οποιαδήποτε άλλη 
κόλλα πλακιδίων εφόσον ενισχυθεί με το βελτιωτικό 
πρόσμικτο THRAKON VLX 186 σε αναλογία 1-2kg ανά σακί 
25kg.

•  Δε συνίσταται χρήση του προϊόντος σε πισίνες και περιοχές 
που είναι μόνιμα κάτω από το νερό. 

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε στα 
τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 Εφαρµογή
•  Πριν από την εφαρμογή προηγείται καλή ανάδευση με 

ηλεκτρικό αναδευτήρα. 
•  Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται αδιάλυτη με κύλινδρο ή 

βούρτσα. 
•  Μετά την πλήρη ξήρανση εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση, 

επίσης αδιάλυτη.
•  Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 3 ώρες από την εφαρμογή 

του προϊόντος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν θα 
πρέπει να είναι κάτω από + 5ºC. 

•  Δεν επιτρέπεται η αραίωση του DSF 300 FLEX HYDROSTOP 
με νερό ή άλλα υλικά.

•  Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή σε υποστρώματα που 
εκτίθενται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, σε 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από +30ºC) ή κατά τη 
διάρκεια ισχυρών ανέμων. 

•  Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή σε συνθήκες βροχόπτωσης ή 
παγετού.

Κανόνες για μία σωστή στεγάνωση με το σύστημα



Σύστηµα στεγάνωσης για συνήθεις υγρούς χώρους µεσαίων απαιτήσεων

Τοιχοποιία

Τσιμεντοκονία NSD600

Αστάρωμα
με DSF305

Επάλειψη
με DSF300 FLEX

Τοπική ενίσχυση
με ταινία υαλοπλέγματος

THRAKON 12/7

Γυψοσανίδα
ή μοριοσανίδα Πλακάκια

Κόλλα πλακιδίων
VKW126 ή VKW128

Σοβάς THRAKON

DSF 300 FLEX HYDROSTOP • Σύστημα Στεγάνωσης Μεσαίων Απαιτήσεων
Περιγραφή Προϊόντος

Το DSF 300 Flex Hydrostop είναι μια ελαστική, έτοιμη προς χρήση, στεγανωτική μεμβράνη ενός συστατικού. Αποτελείται από 
διάλυμα συνθετικής διασποράς, fillers και ειδικά πρόσμικτα. Το σύστημα συμπληρώνεται με το ακρυλικό αστάρι DSF 305 και 
τις στεγανωτικές ταινίες αρμών THRAKON F-12 / 7 ή THRAKON KF-12 / 7.

Πεδία εφαρµογής

Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για στεγάνωση χωρίς αρμούς και ενώσεις σε οριζόντια και κάθετα 
υποστρώματα για εφαρμογές πλακόστρωσης σε χώρους με υγρασία, δωμάτια, ντους, τουαλέτες, πλυντήρια. Είναι επίσης ιδανι-
κή για τη στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος ή δαπέδων σε ταράτσες και μπαλκόνια πριν την πλακόστρωση.

Kατανάλωση

1,6 – 2,0 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Συσκευασία

Σε πλαστικά δοχεία των 6kg και 20kg.

DSF 360 • Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα
Περιγραφή Προϊόντος

Το DSF 360 είναι ένα επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, τσιμεντοειδούς βάσης 
για χρήση σε θετικές και αρνητικές πιέσεις. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πεδία εφαρµογής

Είναι κατάλληλο για την στεγάνωση επιφανειών από μπετόν όπως: υπόγειοι χώροι, δεξαμενές νερού, τούνελ, θεμέλια, κανάλια, 
φρεάτια ασανσέρ αλλά και εξωτερικά σε καμινάδες ή σε παλιές και νέες κατασκευές. Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, πέτρα, 
τσιμεντοκονία ή σοβά, με την προϋπόθεση ότι ο σοβάς έχει αναπτύξει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα.

Kατανάλωση Συσκευασία

2,5 - 4,0 kg/m2   για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας . Σε χαρτόσακους των 25Κg και σε πλαστικά σακιά των 5Kg.

DSF 350 FLEX • Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 Συστατικών
Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν DSF 350 FLEX είναι ένα ελαστικό υδραυλικό κονίαμα 2 συστατικών κατάλληλο για τη στεγάνωση εσωτερικών και εξω-
τερικών χώρων  κτιρίων, όπως εξωτερικά τοιχώματα υπογείων, δεξαμενές, πισίνες  και τοίχους / δάπεδα με υγρασία. Έχει δυνα-
τότητα γεφύρωσης ρωγμών μέχρι 0,2 mm και πολύ καλή πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα. Το DSF 350 FLEX προστατεύει 
το κτίριο έναντι υγρασίας του εδάφους, επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας και νερού υπό πίεση. Είναι ανθεκτικό στον παγετό.

Πεδία εφαρµογής

Το DSF 350 FLEX είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων όπως: 
Τοίχων και επιφανειών που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, τοίχων υπογείων και θεμελίων, πισίνων και δεξαμενών νερού, 
σε πλακοστρώσεις.

Kατανάλωση Συσκευασία

1,5 kg/m2 ανά στρώση. Σακί 25kg (Α Συστατικό) και πλαστικό δοχείο 9,5Kg (Β Συστατικό).

DSF 370 • Στεγανωτικός σοβάς
Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν DSF 370 είναι ένας στεγανωτικός σοβάς ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης με πυριτικά αδρανή υψηλής περι-
εκτικότητας σε πυρίτιο και επιλεγμένης κοκκομετρίας. Εφαρμόζεται όπου απαιτείται πλήρης στεγανότητα και είναι κατάλληλο 
και  για εφαρμογές που βρίσκονται συνεχώς μέσα σε νερό, όπως πισίνες δεξαμενές κ.τ.λ.

Πεδία εφαρµογής

Κατάλληλο για σοβάτισμα λεπτής στρώσης εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών κτιρίων, υπογείων χώρων, καναλιών και 
δεξαμενών νερού. Ιδανικό για σοβάτισμα  εσωτερικά σε πισίνες και δεξαμενές. Εφαρμόζεται πάνω σε μπετόν, τούβλο, τσιμε-
ντοκονία, πέτρα ή άλλες πολύ σκληρές επιφάνειες.

Kατανάλωση Συσκευασία

6kg/m2 στα 3mm. Σε χαρτόσακους των 40Κg, σε παλέτες των 1440Kg.

FLX 380 • Eπαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό γαλάκτωμα
Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν FLX 380 είναι ένα επαλειφόμενο, ακρυλικό ελαστομερές, γαλάκτωμα ενός συστατικού κατάλληλο για στεγανοποίηση 
ταρατσών, δωμάτων, μπαλκονιών, κλπ. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζονται 
συστολοδιαστολές και δονήσεις.  Παράγεται σε λευκή απόχρωση.

Πεδία εφαρµογής

To προϊόν χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση: ταρατσών, σοβατισμένων τοίχων, τσιμεντοκονιών, κ.λ.π. Επίσης χρησιμοποι-
είται για την στεγανοποίηση γωνιών και το γέμισμα λεπτών ρωγμών πλάτους μέχρι 1 mm ή το γέμισμα ενώσεων πλακών πλάτους 
μέχρι 1 mm. Εφαρμόζεται πάνω σε μπετόν, σοβά, πορομπετόν και άλλα  συνήθη υποστρώματα,  βάσεως τσιμέντου ή κεραμικά.

Kατανάλωση Συσκευασία

1,0 kg/m2 για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας. Σε πλαστικά δοχεία των 5kg και 15kg.

Ιδανική λύση για τη στεγάνωση χώρων με περιοδική υγρασία όπως μπάνια, ντουζιέρες, τουαλέτες, πλυντήρια.

Αστάρωμα Επάλειψη ενώσεων
Τοποθέτηση

μονωτικών ταινιών

Κάλυψη των
μονωτικών ταινιών

Επάλειψη της
υπόλοιπης επιφάνειας

Διαδικασία
πλακόστρωσης

Για ταράτσες και μπαλκόνια

Υψηλή ελαστικότητα

Στεγανότητα 

Υδρατμοπερατότητα

Στάδια εφαρµογής


