
• Ειδικό για τη στεγανή σφράγιση της Aquastop Green στο σύστημα Laminato 
No Crack της Kerakoll

• Κατάλληλο για την ακόλουθη τοποθέτηση με ορυκτά συγκολλητικά υλικά 
κεραμικών πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων, φυσικών λίθων

• Κατάλληλο για σφράγιση σε δάπεδα από κεραμικά πλακίδια, ξύλο, μέταλλα, 
πλαστικά υλικά

• Υψηλή ελαστικότητα και χημική σταθερότητα σε βασικό περιβάλλον

• Ασφαλές σε παρουσία βροχής σε σύντομους χρόνους (περίπου 2 ώρες)

• Έτοιμο προς χρήση, εύκολα αναγνωρίσιμο (πράσινο χρώμα)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 - Σύνθεση με τοπικά ορυκτά για μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 
τη μεταφορά 

 - Εγγυάται πιο ασφαλή χρήση στο εργοτάξιο

ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ ECO
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ΣΕΙΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉΣ / Στεγανοποιητικά υλικά

Οργανικό σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού, για τη στεγανή σφράγιση με υψηλή πρόσφυση 
με τις ταινίες Aquastop στο σύστημα Laminato No Crack, έτοιμο προς χρήση, φιλικό προς το 
περιβάλλον. Ιδανικό για το GreenBuilding. Με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων, σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των χρηστών.

Το Aquastop Fix αναπτύσσει υψηλή και στεγανή πρόσφυση των συμπληρωματικών προϊόντων Aquastop 
στη μεμβράνη Aquastop Green, εξασφαλίζοντας την υδραυλική στεγάνωση του συστήματος σε πολύ 
σύντομους χρόνους και την ανθεκτικότητα της εφαρμογής στην αλκαλική προσβολή, χάρη στις υψηλές 
χημικές αντοχές του. 

Aquastop Fix

Aquastop Fix
 - Κατηγορία: Οργανικά Ορυκτά
 - Στεγανοποιητικά υλικά

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS
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Προορισμός χρήσης
Σφράγιση με την Aquastop 120 των περιμετρικών αρμών και των αρμών ανάμεσα στα εφαπτόμενα φύλλα του Aquastop Green στο σύστημα Laminato 3 No Crack Waterproof.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

  1.  Είναι μία μεμβράνη τριπλής σύνθεσης: η Aquastop Green είναι το αποτέλεσμα μίας διαδρομής καινοτόμου σχεδίασης, με στόχο τη 
βελτιστοποίηση των επιφανειών επαφής: ένα επιφανειακό σύστημα τρισδιάστατου οπλισμού, που αποτελείται από πολυμερικές ίνες και 
ένα ειδικό ύφασμα TNT, που εξασφαλίζει τη δομική πρόσφυση με το Τζελ-Συγκολλητικό υλικό H40® Gel No Limits® στην τοποθέτηση της 
μεμβράνης και την επικόλληση των υλικών επένδυσης.

 2.  Είναι ένα τζελ-συγκολλητικό υλικό: το Τζελ-Συγκολλητικό υλικό H40® Gel No Limits® εφαρμοσμένο με τη μεμβράνη Aquastop Green 
δημιουργεί το σύστημα Laminato No Crack. Η θιξοτροπική και ρευστή του σύνθεση με πλήρη διαβροχή εξασφαλίζει τη δομική πρόσφυση 
του TNT της Aquastop Green, δημιουργώντας την 1η στρώση συνένωσης. Στην τοποθέτηση των πλακιδίων, το ορυκτό κρυσταλλικό 
δίκτυο του Geolegante® (Γεωσυνδετικού Υλικού) του H40® Gel No Limits® συγκρατεί και περιβάλλει τις ίνες του τρισδιάστατου οπλισμού 
της επιφάνειας, δημιουργώντας τη 2η συνένωση. Οι υψηλότατης πρόσφυσης σε διάτμηση δεσμοί παράγουν τη φυσικο-μηχανική δομική 
συνένωση.

3. Είναι μία καινοτόμος τεχνολογία: σε αντίθεση με τα παλιά αντιρηγματικά συστήματα, το σύστημα Laminato No Crack δημιουργεί ένα 
ενιαίο σώμα, χωρίς τάσεις ανάμεσα στο υπόστρωμα και την επένδυση, εξασφαλίζοντας επιδόσεις πρόσφυσης σε διάτμηση και συνοχής, που ποτέ δεν είχαν επιτευχθεί ως τώρα. Το 
επαναστατικό σύστημα Laminato No Crack εγγυάται τη σιγουριά μίας αντιρηγματικής στεγανοποίησης και τοποθέτησης, που επιτρέπει τη διαφυγή των ατμών ακόμη και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες. 
Η μεμβράνη Aquastop Green χρησιμοποιείται στα παρακάτω συστήματα:
Laminato 3 No Crack –  σύστημα αντιρηγματικής στεγανοποίησης με υψηλή πρόσφυση και ανώτερη ανθεκτικότητα, που εγγυάται την άμεση τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων και των 

φυσικών λίθων, ακόμη και σε υποστρώματα με ρωγμές και με πιθανές τάσεις ατμών από την απομένουσα υγρασία τους
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο Συστήματα Laminato Kerakoll®, που είναι διαθέσιμο στο www.kerakoll.com.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΎΣΤΉΜΑ LAMINATO NO CRACK



Προετοιμασία υποστρωμάτων
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι συμπυκνωμένα, λεία, καθαρά από σκόνη, λάδια και λίπη, στεγνά και χωρίς ανιούσα υγρασία, χωρίς σαθρά, εύθρυπτα ή όχι καλά αγκυρωμένα 
τμήματα όπως υπολείμματα τσιμέντου, ασβέστη και βερνικιών, τα οποία θα πρέπει να αφαιρούνται τελείως. Γυαλοχαρτάρετε και καθαρίστε από τη σκόνη μέταλλα και πλαστικά 
υλικά, αφαιρέστε πλήρως βερνίκια, χρώματα και λεπτόκοκκα υλικά λείανσης. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, μη παραμορφώσιμο και χωρίς ρωγμές. Τα στοιχεία που 
πρόκειται να σφραγιστούν, πρέπει να είναι εκ των προτέρων αγκυρωμένα μηχανικά στο υπόστρωμα ή να ενσωματώνονται με σταθερό τρόπο με το υπόστρωμα.

Προετοιμασία
Το Aquastop Fix είναι έτοιμο προς χρήση. Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, αφαιρέστε τον προστατευτικό πλαστικό δίσκο, τον οποίο θα επανατοποθετήσετε στο νωπό   προϊόν πριν 
κλείσετε τη συσκευασία, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος που έχει απομείνει στο δοχείο.

Εφαρμογή
Περιμετρικοί αρμοί

1   Εφαρμόστε το φιλικό προς το περιβάλλον σφραγιστικό υλικό 
Aquastop Fix με λεία σπάτουλα στον τοίχο και τη μεμβράνη, 
προσέχοντας να γεμίσετε τις κυκλικές κοιλότητες της Aquastop 
Green, σε πλάτος περίπου 8 – 10 cm και τοποθετήστε την Aquastop 
120 στο νωπό σφραγιστικό υλικό ακολουθώντας την ένωση τοίχου-
δαπέδου. 

2   Εφαρμόστε ισχυρή πίεση και εξομαλύνετε για να εξασφαλίσετε 
την πλήρη σφράγιση της ταινίας, αποφεύγοντας το σχηματισμό 
τσακίσεων. 

3
  Πιέστε την ταινία με τη λεία σπάτουλα, ξεκινώντας από το κέντρο προς τα έξω, για να αποφύγετε το ζάρωμα του πλέγματος. Καλύψτε προσεκτικά με το σφραγιστικό υλικό όλα 

τα λευκά μέρη του πλέγματος.

Αρμοί ανάμεσα στα εφαπτόμενα φύλλα
1   Εφαρμόστε το φιλικό προς το περιβάλλον σφραγιστικό υλικό 

Aquastop Fix με λεία σπάτουλα κατά μήκος των αρμών και σε πλάτος 
τουλάχιστον 8 – 10 cm σε κάθε πλευρά, προσέχοντας να γεμίσετε τις 
κυκλικές κοιλότητες της Aquastop Green και να αφήσετε μία λεπτή 
συνεχή στρώση. 

2   Τοποθετήστε την Aquastop 120 στο νωπό σφραγιστικό υλικό 
ακολουθώντας τον αρμό ανάμεσα στα φύλλα. Εφαρμόστε ισχυρή 
πίεση και εξομαλύνετε για να εξασφαλίσετε την πλήρη σφράγιση 
της ταινίας, αποφεύγοντας το σχηματισμό τσακίσεων.

3   Πιέστε την ταινία με τη λεία σπάτουλα, ξεκινώντας από το κέντρο προς τα έξω, για να αποφύγετε το ζάρωμα του πλέγματος. Καλύψτε προσεκτικά με το σφραγιστικό υλικό όλα 
τα λευκά μέρη του πλέγματος.

Η ακόλουθη τοποθέτηση των υλικών επένδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως. Σε περίπτωση δυνατής βροχής πάνω σε προϊόν που δεν έχει σκληρύνει τελείως, ελέγξτε 
προσεκτικά την πρόσφυση της ταινίας Aquastop 120.

Καθαρισμός
Ο καθαρισμός των υπολειμμάτων του σφραγιστικού υλικού πραγματοποιείται με το Diluente 01, διαλυτικό φιλικό προς το περιβάλλον, ενός συστατικού, χωρίς επισήμανση 
περιβαλλοντικού κινδύνου ή κοινούς διαλύτες (π.χ. ροδόχρους μετουσιωμένη αλκοόλη, white spirit, διαλύτης νίτρου).

ΟΔΉΓΙΕΣ ΧΡΉΣΉΣ
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Υποστρώματα:
- μεμβράνη Aquastop Green
- σοβάδες, υλικά λείανσης, ορυκτά κονιάματα δαπέδου και διακοσμήσεις 
- προκατασκευασμένο ή εργοταξιακό σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθοι 
- μέταλλα (χάλυβας, χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος, κ.λ.π.) 
- πλαστικά υλικά (PE, PPE, ABS, fiberglass, κ.λ.π.) αφού προηγηθεί γυαλοχαρτάρισμα και καθαρισμός 
- ξύλο, γυαλί, κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, φυσικοί λίθοι. 

Δε χρησιμοποιείται
Σε υποστρώματα με σκόνη ή με μικρή συνεκτικότητα. Σε υποστρώματα ασφαλτικά ή που εκκρίνουν έλαια, διαλύτες και πλαστικοποιητές. Σε υποστρώματα κορεσμένα με υγρασία 
ή εκτεθειμένα σε συνεχή ανιούσα υγρασία ή για τη στεγανοποίηση σημειακών διεισδύσεων νερού. Για σφραγίσεις που αφήνονται εκτεθειμένες. Για ελαστικές σφραγίσεις αρμών 
συστολής-διαστολής. Για την τοποθέτηση πλακιδίων.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

21 3



Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν το Μάρτιο του 2021 (αναφ. GBR Data Report - 03.21). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL 
SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε 
με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, 
συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700    Fax +30 22620 58788
 e-mail: info@kerakollhellas.gr  -  www.kerakoll.com
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- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- μην το χρησιμοποιείτε για εφαρμογές που αφήνονται εκτεθειμένες
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

HIGH-TECH
Αντοχή σε διάτμηση στις ενώσεις της Aquastop Green με την Aquastop 120: 
- αέρας (28 ημέρες) ≥ 137 N / 50 mm EN 12317-2 
- νερό (60 ημέρες) ≥ 164 N / 50 mm EN 12317-2 
- θερμότητα (+70 °C) (90 ημέρες) ≥ 193 N / 50 mm EN 12317-2 
Στεγανότητα ≥ 1,5 bar EN 14891
Αντοχή σε εφελκυσμό (7 ημέρες):
- σε OSB ≥ 0,7 N/mm2 EN 12004
- σε αλουμίνιο ≥ 1,1 N/mm2 EN 12004
- σε σκυρόδεμα ≥ 2,0 N/mm2 EN 12004 
LEED®
LEED® Συνεισφορά Βαθμών  Βαθμοί LEED®
MR Credit 5 Regional Materials μέχρι 2 GBC Ιταλία
Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό.
*   Το LEED® είναι ένα σύστημα μέτρησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, σχεδιασμένο για νέα και υπάρχοντα κτίρια εμπορικά, δημόσια και κατοικιών, που βασίζεται σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές αρχές κοινά αναγνωρισμένες και αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το σύστημα αξιολόγησης της 

βιωσιμότητας των κτιρίων LEED® είναι ένα εθελοντικό σύστημα. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο LEED® Italia (έκδοση 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Φυσιογνωμία  πράσινος πολτός
Διατήρηση ≈ 12 μήνες από την παραγωγή στην αρχική κλειστή συσκευασία; ευαίσθητος στην υγρασία
Συσκευασία δοχεία 6 kg
Πυκνότητα μίγματος ≈ 1,65 kg/dm3 ISO 2811
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής από +5 °C έως +35 °C
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ≤ 5 mm
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής ≥ 20 λεπτά
Έναρξη σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης (BK Recorder) ≈ 30 λεπτά ASTM D5859
Ρυθμός ωρίμανσης 24 ωρών ≈ 3,4 mm 
Επιμήκυνση θραύσεως ≥ 93% ISO 527
Χρόνος αναμονής για την τοποθέτηση της επένδυσης άμεσα
Χρόνος ασφαλείας για παρουσία βροχής ≥ 2 ώρες
Απόδοση* ≈ 0,6 kg/m που αντιστοιχούν σε ≈ 0,7 – 1,0 kg/m2 ανάλογα με τη γεωμετρία των επιφανειών
* Το δηλωμένο δεδομένο είναι μία μέση τιμή με βάση την επί του έργου εμπειρία μας. Ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωμετρία των απορροών, των συστημάτων, των λεπτομερειών της κατασκευής ... 
Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΎΠΟ ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ KERAKOLL

Όπου δεν είναι δυνατή η κόλληση της ταινίας Aquastop 120, λόγω έλλειψης χώρου, είναι απαραίτητο να σφραγίσετε τη στεγανοποίηση που έγινε με την Nanoflex® No Limits® 
ή με τη μεμβράνη Aquastop Green στην ένωση της με τα κάθετα στοιχεία με το σφραγιστικό υλικό Aquastop Fix (τοίχοι, μαρμαροποδιές, απορροές, προφίλ, κανάλια, απορροές 
όμβριων υδάτων, διερχόμενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, κ.λπ.). Η εργασία απαιτεί τη μέγιστη προσοχή στις φάσεις καθαρισμού, εφαρμογής και εξομάλυνσης, καθώς η στεγανοποίηση 
εξαρτάται από το τέλειο γέμισμα του αρμού ανάμεσα στο στεγανοποιητικό και το στοιχείο που πρόκειται να γίνει η συναρμογή και από την τέλεια πρόσφυση του σφραγιστικού 
υλικού. Εφαρμόστε το σφραγιστικό υλικό σε περίσσεια και πιέστε το να διεισδύσει σε βάθος, για να επιτευχθεί η βέλτιστη πρόσφυση και να εξασφαλιστεί η στεγανότητα. Αφαιρέστε 
την περίσσεια υλικού και λειάνετε με μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα, βρεγμένη με σαπουνόνερο. Συνιστάται να κάνετε μια δεύτερη εφαρμογή, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, 
όταν η πρώτη εφαρμογή είναι στεγνή στην αφή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης σφράγιση. Εναλλακτικά του σφραγιστικού υλικού Aquastop Fix, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το σφραγιστικό υλικό Aquastop Nanosil. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σφραγίσεις που έγιναν, πρέπει να καλύπτονται με ελαστικές σφραγίσεις με Fugabella® Eco Silicone στο επίπεδο 
της επένδυσης του δαπέδου και του τοίχου.

ΑΛΛΕΣ ΎΠΟΔΕΙΞΕΙΣ


