Aquaflex Roof και
Aquaflex Roof HR
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Πιο εύκολα δε γίνεται!
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ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Aquaflex Roof
Έτοιμη προς χρήση ρευστή ελαστική
μεμβράνη με ίνες για συνεχείς εξωτερικές
στεγανωτικές στρώσεις
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
• Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τις ακτίνες UV
• Εύκολο στην εφαρμογή
• Ελαστικό με μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών (300%)
• Εξαιρετική πρόσφυση σε πλήθος υποστρωμάτων
• Ανθεκτικό σε ελαφριά κυκλοφορία πεζών
• Μη τοξικό και μη αναφλέξιμο
• Έτοιμο προς χρήση

Συσκευασία
Δοχεία 5 και 20 kg.

Διαθέσιμα χρώματα (*)
Λευκό

Γκρι

Κεραμιδί

Κόκκινο
του
οξειδίου

Πράσινο

Ral 6005

(*) Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης, τα χρώματα θα πρέπει να θεωρούνται
απλά ως ενδεικτικά των αποχρώσεων του πραγματικού προϊόντος.

Τύποι υποστρωμάτων όπου τα Aquaflex Roof και
Aquaflex Roof HR μπορούν να εφαρμοστούν:

Ασφαλτικές μεμβράνες

Κατασκευή σκυροδέματος

Κεραμικά πλακίδια

Aquaflex Roof HR
Ρευστή μεμβράνη με ίνες σε υδατικό διάλυμα,
με μεγάλη ικανότητα ανάκλασης της ηλιακής
ακτινοβολίας και της θερμότητας με δείκτη
ηλιακής ανάκλασης (SRI) 105
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
• 83% ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας
• 91% θερμική ανάκλαση

• SRI (Solar Reflectance Index) 105
• Μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας των οροφών κατά 50%
συγκρινόμενη με μία σκουρόχρωμη επικάλυψη
• Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τις ακτίνες UV
• Εύκολο στην εφαρμογή
• Ελαστικό με μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών (300%)
• Εξαιρετική πρόσφυση σε πλήθος υποστρωμάτων
• Ανθεκτικό σε ελαφριά κυκλοφορία πεζών
• Έτοιμο προς χρήση

Συσκευασία
Δοχεία 20 kg.

Διαθέσιμα χρώματα (*)
Λευκό

SRI
105

(υψηλής ανάκλασης)

Παραδείγματα εφαρμογών:
Ασφαλτικές μεμβράνες

Εφαρμογή ασταριού

Καθαρισμός υποστρώματος

Εφαρμογή της μεμβράνης

Κατασκευή σκυροδέματος

Προετοιμασμένο
υπόστρωμα

Εφαρμογή της μεμβράνης

Ολοκληρωμένη εφαρμογή

Κεραμικά πλακίδια

Προετοιμασμένο
υπόστρωμα

Εφαρμογή της μεμβράνης

Ολοκληρωμένη εφαρμογή
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