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Ενέσιµη ρητίνη εύκαµπτου αφρού πολυουρεθάνης, ενός 

συστατικού, χαµηλού ιξώδους.
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το WATERFOAMTM-1K-LV είναι πολυουρεθανική, 

υδρόφοβη ρητίνη ενός συστατικού, η οποία 

αντιδρώντας µε το νερό παράγει εύκαµπτο αφρό, 

κατάλληλο για στεγάνωση και σφράγιση ρωγµών 

και ενώσεων σκυροδέµατος, και διακοπή διαρροών 

νερού. 

 

Προτείνεται για χρήση σε σκυρόδεµα, το οποίο 

υπόκειται σε σύστυλο-διαστολές και δονήσεις. 

 

Η εφαρµογή γίνεται µε αντλία ενέσεων ενός 

συστατικού. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Για διακοπή διαρροών νερού σε υποδοµές από 

τσιµέντο, όπως: 

• Θεµέλια, 

• υπόγεια κτίρια, π.χ. γκαράζ, 

• τούνελ / σήραγγες /  υπόγειες διαβάσεις, 

• υπονόµους, 

• δεξαµενές, 

• κανάλια / φράγµατα. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Σφραγίζει αποτελεσµατικά ρωγµές & διάκενα του 

σκυροδέµατος, ειδικά στις ενώσεις. 

• Λεπτόρρευστο:  Επιτυγχάνεται βαθειά διείσδυση 

µε χαµηλή πίεση. 

• Παράγει εύκαµπτο και απολύτως  υδρόφοβο 

αφρό. 

• Εύχρηστο, ενός συστατικού µε άνετο χρόνο 

εργασιµότητας. 

• Ανθεκτικό στους µύκητες και τους 

µικροοργανισµούς. 

• Φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη:  ∆εν 

περιέχει διαλύτες και προωθητικά αέρια - 

αποθηκεύεται, µεταφέρεται και χρησιµοποιείται 

µε ασφάλεια. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Καθαρίζουµε την επιφάνεια, ιδανικά µε πιεστικό 

νερού.  Αποµακρύνουµε σαθρά υλικά, σκόνη, 

φυτικούς οργανισµούς, άλατα, λάδια, κλπ.  Τα 

σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να 

αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία.  Τα  

µεγάλα διάκενα µπορούν, σε πρώτη φάση, να 

σφραγιστούν µε πολυουρεθανική, στεγανωτική 

µαστίχη HYPERSEAL®-25LM. 

 

Ανάµιξη: 

Αναµιγνύουµε το WATERFOAMTM-1K-LV µε 

Kαταλύτη WATERFOAMTM.  Η αναγκαία 

ποσότητα κυµαίνεται µεταξύ 0.5-5.0%, ανάλογα 

µε τη θερµοκρασία και την υγρασία του 

υποστρώµατος.  Κρατήστε το µίγµα 

προστατευµένο από την υγρασία (πριν την 

εφαρµογή) προκειµένου να αποφευχθεί η πρόωρη 

αντίδραση και στερεοποίηση του υλικού. 

 

Εφαρµογή: 

Ξεκινήστε µε ελάχιστη πίεση αντλίας και αυξήσετε  

βαθµιαία µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή 

ταχύτητα ροής.  Η ταχύτητα ροής εξαρτάται από 

το µέγεθος της ρωγµής και της γενικότερης 

κατάστασης του σκυροδέµατος. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά την εφαρµογή ο εξοπλισµός πρέπει να 

καθαριστεί µε SOLVENT-WF SPECIAL το 

συντοµότερο δυνατόν.  ∆εν προτείνεται η χρήση 

άλλων προϊόντων διότι, πιθανόν, να προκαλέσουν  

στερεοποίηση του υλικού εντός της αντλίας. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

5 lt, 20 lt, και βαρέλια 200 lt. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ’ όσον δεν έχει 

ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία  5-25 oC 

σε ξηρούς χώρους.  Από τη στιγµή που θα 

ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άµεσα. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το WATERFOAMTM-1K-LV δεν περιέχει διαλύτες 

αλλά ταξινοµείται ως επιβλαβές.  Εποµένως, 

συνίσταται η προληπτική τήρηση των 

συνηθισµένων κανόνων ασφαλείας:  Κατά την 

εφαρµογή, χρησιµοποιείτε γάντια και κατάλληλο 

προστατευτικό ιµατισµό.  Ζητήστε απαραίτητα το 

Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του υλικού. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

WATERFOAMTM-1K-LV: 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μορφή - - κιτρινόχρωµο υγρό 

Ιξώδες (Brookfield) cP ASTM D2196-86 @ 25 oC 350-450 

Ειδικό βάρος gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 

@ 20 oC 
1.05 

Σηµείο ανάφλεξης oC ASTM D93, closed cup > 110 

Χρόνος στεγνώµατος (25 oC 

& 55% RH) – εξαρτάται από 

την αναλογία καταλύτη στο 

µίγµα. 

ώρες - 2 

 

Καταλύτης WATERFOAMTM: 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μορφή - - 
υγρό, ανοικτό 

κίτρινο χρώµα 

Ιξώδες (Brookfield) cP ASTM D2196-86 @ 25 oC 60 

Ειδικό βάρος gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 

@ 20 oC 
0.94 

Σηµείο ανάφλεξης oC ASTM D93, closed cup > 110 
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ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 

 

 


