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Σειρές προϊόντων

H ΒΑSF Construction Chemicals προσφέρει
στον τομέα Συστημάτων Στεγανοποίησης
(Waterproofing Systems) προϊόντα και συστήματα
αποδεδειγμένης αξιοπιστίας. Για να εξασφαλιστεί
η ποιότητα και κατά την εφαρμογή, η εταιρεία
διαθέτει ένα δίκτυο Εξουσιοδοτημένων
Εφαρμοστών που έχουν το καθήκον να
μεταφέρουν την ποιότητα του προϊόντος στο
εργοτάξιο.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους
πελάτες μας αξιόπιστα προϊόντα για ανθεκτικές
εφαρμογές.

MasterSeal Τσιμεντοειδή

Αυτή η οικογένεια προϊόντων περιλαμβάνει
τσιμεντοειδή υλικά υψηλής αντοχής και
ελαστικότητας, ενισχυμένα με πολυμερή, ενός
συστατικού ή δύο συστατικών. Μία ολοκληρωμένη
σειρά προϊόντων που προσφέρουν λύσεις σ' ένα
ευρύ φάσμα αναγκών στεγανοποίησης υδραυλικών
έργων και έργων υποδομών.

MasterSeal Εποξειδικά Και
Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

Η εποξειδική σειρά απευθύνεται στην αγορά
των υδραυλικών υποδομών και των δεξαμενών
τροφίμων. Μια σειρά υλικών που έχουν σχεδιαστεί
για εξειδικευμένες χρήσεις.

MasterSeal Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

Ευρετήριο προϊόντων
06 MasterSeal 581
(πρώην THOROSEAL)

06 MasterSeal 600
(πρώην THORO ACRYL 60)

07 MasterSeal 545
07 MasterSeal 588
(πρώην THOROSEAL FX 100)

08 MasterSeal 6100 FX
08 MasterSeal 590
(πρώην WATERPLUG)

09 MasterSeal 924

(πρώην MASTERFLEX TP 120)

09 MasterSeal 930
(πρώην MASTERFLEX 3000)

12 MasterSeal P385
(πρώην MASTERSEAL 185)

12 MasterSeal M 310
(πρώην MASTERSEAL 110)

13 MasterSeal M 808
(πρώην MASTERSEAL 608 A)

13 MasterSeal M 740
(πρώην MASTERSEAL 740)

14 MasterSeal M 391
(πρώην MASTERSEAL 191/Epoven SS)

18 MasterSeal P681

(πρώην MASTERTOP P681)

18 MasterSeal P 684
(πρώην MASTERTOP P684)

19 MasterSeal P 691
(πρώην MASTERTOP P691)

19 MasterSeal P 698
(πρώην MASTERTOP P698)

20 MasterSeal M 811

(πρώην CONIPUR M800)

20 MasterSeal M 860
(πρώην CONIPUR M860)

21 MasterSeal M 861
(πρώην CONIPUR M860 THIX)

21 MasterSeal TC 259
(πρώην CONIPUR TC 459)

22 MasterRoof 2110
(πρώην CONIROOF 2110)

22 MasterRoof 2160
(πρώην CONIROOF 2160)

26 MasterSeal M 689
(πρώην MASTERSEAL 689)

26 MasterSeal M 689 Parking
(πρώην MASTERSEAL 689 PARKING)

27 MasterSeal Traffic 2301
(πρώην MASTERSEAL 689 BRIDGE)

27 MasterSeal TC 481
(πρώην CONIROOF TC481)

30 MasterSeal M 640
(πρώην MASTERSEAL 640)

30 MasterSeal 944
(πρώην MASTERFLEX BT TYPE 240)

31 MasterSeal M251 (πρώην
CONIPUR BC 351 “Balcony type”)

34 MasterSeal 910
(πρώην MASTERFLEX 610)

34 MasterSeal 902
(πρώην MASTERFLEX HS 2205 BA)

35 MasterSeal 912
(πρώην MASTERFLEX 612W)

Η τεχνολογία ψεκασμού ελαστομερούς
πολυουρεθάνης ταχείας σκλήρυνσης αποτελεί την
άριστη τεχνολογική λύση για τη στεγανοποίηση των
βιομηχανικών στεγών.

MasterSeal Πολυουρικά Στεγανωτικά

Η τεχνολογία ψεκασμού ελαστομερών πολυουρικής
βάσης ταχείας σκλήρυνσης αποτελεί την άριστη
τεχνολογική λύση για τη στεγανοποίηση τόσο στον
τομέα των υποδομών, όσο και των βιομηχανικών
στεγών.

MasterSeal Επαλειφόμενα Πολυουρεθανικά
Στεγανωτικά

Πρόκειται για μια οικογένεια στεγανωτικών με
ελαστομερή υδροσκληρυνόμενη πολυουρεθανική
βάση που προσφέρουν υψηλή απόδοση σε πολλές
περιπτώσεις, όπου δεν μπορεί να βρεθεί λύση με άλλα
υλικά.

MasterSeal Υδροδιογκούμενα

Είναι μια οικογένεια υδροδιογκούμενων υλικών
από καουτσούκ, μπεντονίτη σε μορφή κορδονιών
και πάστας, τα οποία συμπληρώνουν τις εργασίες
στεγανοποίησης με υλικά MasterSeal.
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MasterSeal
Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά
Αυτή η οικογένεια προϊόντων περιλαμβάνει
τσιμεντοειδή υλικά υψηλής αντοχής και
ελαστικότητας, ενισχυμένα με πολυμερή, ενός
συστατικού ή δύο συστατικών. Μία ολοκληρωμένη
σειρά προϊόντων που προσφέρουν λύσεις σ'
ένα ευρύ φάσμα αναγκών στεγανοποίησης
υδραυλικών έργων και υποδομών, όπως -μερικές
από τις πιο κοινές περιπτώσεις- φράγματα,
κανάλια, δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δεξαμενές
πυρόσβεσης, δεξαμενές ιχθυοκαλλιέργειας, τοίχοι
αντιστήριξης, θεμέλια κλπ.
Τα τσιμεντοειδή στεγανωτικά της σειράς MasterSeal
αποτελούν μία συνεχή εξέλιξη υλικών που από το
1912 αναπτύσσονται συνεχώς για να προσαρμόσουν
την τεχνολογία των υλικών στις ειδικές απαιτήσεις
των εργοταξίων.

Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό για την
κάθε περίπτωση, μεταξύ προϊόντων με ποικίλα
χαρακτηριστικά: άκαμπτα, εύκαμπτα, ελαστικά,
δύο συστατικών, ενός συστατικού, ταχείας ή αργής
πήξης. Δεν υπάρχει το ιδανικό προϊόν, υπάρχει μόνο
το πλέον κατάλληλο προϊόν για την κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση. Η εξειδίκευσή μας έγκειται στο γεγονός ότι
προτείνουμε πάντοτε στον Μελετητή-Σχεδιαστή, τον
Κατασκευαστή και τον Εξουσιοδοτημένο Εφαρμοστή
την καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που
πρέπει να λύσει.
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Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά

Ελαστομερή τσιμεντοειδή
στεγανωτικά

MasterSeal 581

MasterSeal 600

MasterSeal 545

(πρώην THOROSEAL)

(πρώην THORO ACRYL 60)

Λεπτόκοκκη στεγανοποιητική επίστρωση,
τσιμεντοειδούς βάσης, για την κατασκευή συνεχών
στεγανωτικών επιστρώσεων σε κατασκευές από
σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

Ακρυλικό γαλάκτωμα για το MasterSeal 581
(THOROSEAL).

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal 581 (THOROSEAL) ενδείκνυται για τη
στεγανοποίηση εσωτερικών ή υπαίθριων κατασκευών
από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία, είτε πάνω είτε κάτω από
το έδαφος, όπως, για παράδειγμα: υπόγεια, πισίνες,
σήραγγες, αγωγοί από σκυρόδεμα, δεξαμενές, φρεάτια,
δεξαμενές πόσιμου νερού.
Χαρακτηριστικά
 Υδατοστεγές είτε σε θετική είτε σε αρνητική πίεση του
νερού.
 Πιστοποιημένο για επαφή με το πόσιμο νερό (Ιταλ.
Υ.Δ. 174/6-4-2004 και Ν.Δ. 31/2-2-2001).
 Κατάλληλο για μόνιμη επαφή με υδρογονάνθρακες.
 Υψηλή αντοχή σε τριβή και κρούση.
 Αντίσταση σε μόνιμη ή προσωρινή επαφή με
ορισμένες κοινές διαβρωτικές ουσίες που περιέχει το
νερό.
 Αντοχή στους θερμικούς κύκλους και στα διαβρωτικά
συστατικά του περιβάλλοντος.
Κατανάλωση
3 kg/m2 για 2 mm πάχους.
Συσκευασία
Σάκος 25 kg

Πεδία Εφαρμογής
Συμβουλευτείτε το τεχνικό δελτίο του MasterSeal 600
(THORO ACRYL 60).
Χαρακτηριστικά
Βελτιώνει την εργασιμότητα και την εφαρμογή του
MasterSeal 581 (THOROSEAL), ειδικά σε θερμά κλίματα.
 Βελτιώνει την πρόσφυση στο υπόστρωμα.
 Αυξάνει τη συνολική απόδοση της στεγανοποίησης.
Κατανάλωση 2
0,17 λίτρα/m
Αναλογία ανάμιξης MasterSeal 600 / Νερό = 1 / 3
Συσκευασία
Δοχείο των 5 και 20 λίτρων.
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MasterSeal 588
(πρώην THOROSEAL FX 100)

Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4,
δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με
πολυμερή, για τη στεγανοποίηση κατασκευών από
σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών kατηγορίας Α4,
δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο
με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την
προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα.

Πεδία Εφαρμογής
Το υλικό είναι κατάλληλο, ενδεικτικά, για τη
στεγανοποίηση των εξής:
 Κανάλια.
 Φράγματα.
 Δεξαμενές πόσιμου νερού.
 Δεξαμενές ιχθυοκαλλιέργειας.
 Αποθήκες.
 Αγωγοί νερού.

Πεδία Εφαρμογής
Το υλικό είναι κατάλληλο, ενδεικτικά, για τη
στεγανοποίηση των εξής:
 Κανάλια.
 Φράγματα.
 Δεξαμενές πόσιμου νερού.
 Δεξαμενές ιχθυοκαλλιέργειας.
 Αποθήκες.
 Αγωγοί νερού.

Χαρακτηριστικά
 Κατηγορία γεφύρωσης ρωγμών A4 (1,25 - 2,5 mm).
 Πιστοποιημένο για επαφή με πόσιμο νερό.
 Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου UNI EN 1504/2
(«Συστήματα προστασίας των επιφανειών από
σκυρόδεμα») και τα όρια αποδοχής, όσον αφορά τα
εξής:
- Έλεγχος της υγρασίας.
- Φυσική αντοχή.
- Αντοχή σε χημικά.
- Αύξηση της ειδικής αντίστασης.

Χαρακτηριστικά
 Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση.
 Κατηγορία γεφύρωσης ρωγμών A4 (1,25 - 2,5 mm).
 Πιστοποιημένο για επαφή με το πόσιμο νερό (Ιτ. Υ.Δ.
174/6-4-2004 και Ν.Δ. 31/2-2-2001).
 Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου UNI EN 1504/2
(«Συστήματα προστασίας των επιφανειών από
σκυρόδεμα») και τα όρια αποδοχής, όσον αφορά τα
εξής:
- Προστασία κατά της διείσδυσης.
- Έλεγχος της υγρασίας.
- Φυσική αντοχή.
- Αντοχή σε χημικά.
- Αύξηση της ειδικής αντίστασης.

Κατανάλωση
3 kg / m2 για 2 mm πάχους
Συσκευασία
35 kg (25 kg συστ. Α, 10 kg συστ. Β)

Κατανάλωση
3,4 kg/m2 για 2 mm πάχους
Συσκευασία
35,00 kg (25 kg συστ. A, 10 λίτρα συστ. B)
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Ελαστομερή στεγανωτικά και
Τσιμεντοειδή κονιάματα

Ελαστομερείς ταινίες

MasterSeal 6100 FX
Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας
Α4, ενός συστατικού, χαμηλής κατανάλωσης,
για τη στεγανοποίηση και την προστασία του
σκυροδέματος.
Πεδία Εφαρμογής
Το υλικό είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση
ενδεικτικά, καναλιών, φραγμάτων, δεξαμενών
πυρόσβεσης, δεξαμενών ιχθυοκαλλιέργειας, αποθηκών,
αγωγών νερού, θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης.
Χαρακτηριστικά
 Ταχείας εφαρμογής: Μετά από 2 περίπου ώρες
μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη επίστρωση και μετά
από μόλις 3 ημέρες είναι εντελώς στεγανό.
 Με ψεκασμό μπορεί να εφαρμοστεί πάχος 2 mm σε
μία μόνο επίστρωση.
 Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση.
 Ελαστικό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες:
- Στατική γεφύρωση ρωγμών κατηγορίας A4 (1,25 2,5 mm) σε 23°C και A3 (0,5 – 1,25 mm) σε -10°C.
- Δυναμική γεφύρωση ρωγμών κατηγορίας B3.1 σε
-10°C.
 Πιστοποιημένο για επαφή με το πόσιμο νερό
(Ιτ. Υ.Δ. 174/6-4-2004 και Ν.Δ. 31/2-2-2001).
 Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου UNI EN 1504/2
(«Συστήματα προστασίας των επιφανειών από
σκυρόδεμα») και τα όρια αποδοχής, όσον αφορά τα
εξής:
- Προστασία κατά της διείσδυσης, έλεγχος της
υγρασίας, φυσική αντοχή, αύξηση της ειδικής
αντίστασης.
Κατανάλωση
2
1,7 kg/m για 2 mm πάχους
Συσκευασία
Σάκος 15 kg σε λευκό και γκρίζο χρώμα
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MasterSeal 590

MasterSeal 924

MasterSeal 930

(πρώην WATERPLUG)

(πρώην MASTERFLEX TP 120)

(πρώην MASTERFLEX 3000)

Ειδικό κονίαμα εξαιρετικά ταχείας πήξης για το
άμεσο κλείσιμο ρωγμών διαρροής νερού.

Στεγανωτική ταινία πλάτους 120 mm και πάχους
0,7 χιλιοστών, που καλύπτεται από μη υφαντό
ύφασμα πολυπροπυλενίου, και στις δύο πλευρές,
και από θερμοπλαστικό ελαστομερές ανθεκτικό
υλικό.

Ελαστομερής ταινία TPE (Thermo Plastic Elastomer)
σε ρολά των 20 μέτρων.

Πεδία Εφαρμογής
Είναι αποτελεσματικό στις εξής περιπτώσεις:
 Άμεσο κλείσιμο ρωγμών διαρροής νερού, ακόμη
και υπό πίεση, σε κατασκευές από σκυρόδεμα και
τοιχοποιία.
 Σφράγιση του αρμού τοίχου-δαπέδου σε υπόγεια,
πριν την εφαρμογή του MasterSeal 581 ή του
MasterSeal 588.
 Αρμοί διακοπής εργασίας σε κατασκευές από
σκυρόδεμα, για την εξουδετέρωση της ασυνέχειας
και της πιθανότητας διείσδυσης νερού, πριν τη
στεγανοποίηση με MasterSeal 581.
 Επισκευή ρωγμών και επιφανειακών ελαττωμάτων
σε κατασκευές από σκυρόδεμα.
Χαρακτηριστικά
 Εξαιρετικά ταχεία πήξη: Η σφράγιση, ακόμη και με
παρουσία νερού, είναι άμεση.
 Σταθερότητα διαστάσεων.
 Υδατοστεγανότητα.
 Ευκολία χρήσης: Το MasterSeal 590 χρειάζεται μόνο
ανάμιξη με το νερό, χωρίς να απαιτούνται ειδικά
εργαλεία ή εξειδικευμένοι τεχνικοί.
 Μετά από 30 περίπου λεπτά το MasterSeal 590
μπορεί να επιχριστεί με MasterSeal 581, MasterSeal
588, MasterSeal 545.
Κατανάλωση
1 kg/λίτρο όγκου προς πλήρωση.
Συσκευασία
Το MasterSeal 590 παρέχεται σε δοχεία 25 kg και 5 kg

Πεδία Εφαρμογής
Κατάλληλο για τη σφράγιση των κατασκευαστικών
αρμών δαπέδου/τοίχου σε δεξαμενές, πισίνες, κ.λπ.,
σε συνδυασμό με ελαστικά τσιμεντοειδή στεγανωτικά
επιχρίσματα της σειράς MasterSeal.
Συσκευασία
Ρολά των 50 m

Πεδία Εφαρμογής
Η ταινία MasterSeal 930 χρησιμοποιείται κυρίως για
τη στεγανοποίηση αρμών διαστολής. Κολλημένη
στο υπόστρωμα με την ειδική κόλλα MasterBrace
ADH 1460 επιτρέπει τη στεγανοποποίηση διαφόρων
τύπων αρμών διαστολής, ακόμη και σε περιπτώσεις
μόνιμης επαφή με το νερό (κανάλια, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων, υδραυλικές κατασκευές εν
γένει).
Συσκευασία
Ρολό 150 mm x 20 m πάχος 1 mm
Ρολό 200 mm x 20 m πάχος 1 mm
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MasterSeal Εποξειδικά και
Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά
Η εποξειδική σειρά απευθύνεται στην αγορά των
υδραυλικών υποδομών και δεξαμενών τροφίμων.
Μια σειρά υλικών που έχουν σχεδιαστεί για
εξειδικευμένες χρήσεις.
Πρόκειται για μια σειρά εποξειδικών στεγανωτικών
που χαρακτηρίζεται από υψηλή χημική αντοχή και
συμβατότητα με ορισμένα είδη τροφίμων. Αυτή η
γραμμή απευθύνεται στην αγορά των δεξαμενών
χημικών προϊόντων, όπως εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων, αγωγούς αποχέτευσης,
δευτερεύουσες δεξαμενές βιομηχανιών, θαλάσσιες
αποβάθρες και δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου
νερού.

Η σειρά MasterSeal για τον συγκεκριμένο τομέα της
στεγανοποίησης υποδιαιρείται σε επιχρίσματα των
εξής τύπων:
 Εποξειδικό άκαμπτο, ειδικό και πιστοποιημένο
για επαφή με πόσιμο νερό.
 Εποξειδικό εύκαμπτο, με μέτρια χαρακτηριστικά
ικανότητας γεφύρωσης ρωγμών και υψηλή χημική
αντοχή.
 Εποξειδικό-πολυουρεθανικό, με υψηλή ικανότητα
γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή σε χημικές ουσίες.
Με αυτά τα επιχρίσματα συνδυάζονται, στη
συνέχεια, ειδικά αστάρια εποξειδικού και εποξειδικότσιμεντοειδούς τύπου, τα οποία επιλέγονται ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος.
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Αστάρια και στεγανωτικά
ανθεκτικά στις χημικές ουσίες

Στεγανωτικά ανθεκτικά
στις χημικές ουσίες

MasterSeal P 385

MasterSeal M 310

MasterSeal M 808

MasterSeal M 740

(πρώην MASTERSEAL 185)

(πρώην MASTERSEAL 110)

(πρώην MASTERSEAL 608 A)

(πρώην MASTERSEAL 740)

Εποξειδικό-τσιμεντοειδές αστάρι που ενδείκνυται
για εφαρμογές δαπέδων και επιστρώσεων από
ρητίνη και για στεγανωτικά συστήματα.
Διατίθεται και ο αυτοεπιπεδούμενος τύπος (SL).

Εποξειδικό ευέλικτο διηλεκτρικό υλικό επίστρωσης,
με υψηλή χημική αντοχή, για την προστασία και
τη στεγανοποίηση με σχηματισμό μεμβράνης,
σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα που
υπόκεινται σε σοβαρές χημικές επιθέσεις.

Eλαστομερές πολυουρεθανικό στεγανωτικό δύο
συστατικών, χωρίς διαλύτες, υψηλής χημικής
αντοχής, κατηγορίας γεφύρωσης ρωγμών Α4, για
οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα. Πιστοποιημένο
για επαφή με πόσιμο νερό (DM 174, 6/4/2004) και
τρόφιμ

Προστατευτικό υλικό με εποξειδικήπολυουρεθανική και ασφαλτική βάση, μαύρου
χρώματος, με διαλύτη, μεγάλου πάχους, εύκαμπτο,
κατάλληλο για τη στεγανοποίηση, με σχηματισμό
μεμβράνης, κατασκευών από σκυρόδεμα που
υπόκεινται σε σοβαρές περιβαλλοντικές επιθέσεις.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal M 808 είναι κατάλληλο για την
στεγανοποίηση κατασκευών όπως:
 Βιομηχανικές δεξαμενές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας καθίζησης.
 Δεξαμενές εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
 Χωνευτήρια εγκαταστάσεων βιοαερίου.
 Κανάλια άρδευσης.
 Δεξαμενές πόσιμου νερού.
 Δεξαμενές τροφίμων.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal 740 είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που
υπόκεινται σε σοβαρές περιβαλλοντικές επιθέσεις,
όπως: εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,
αποχέτευσης, κ.λπ..

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal P 385 χρησιμοποιείται ως αστάρι πριν
από την εφαρμογή στεγανωτικών επενδύσεων και
εποξειδικών και/ή πολυουρεθανικών δαπέδων, πάνω
σε διάφορα
υποστρώματα:
 Σκυρόδεμα, ακόμη και υγρό. - Δάπεδα από οπλισμένο
σκυρόδεμα χωρίς φράγμα υδρατμών.
 Υαλώδεις επιφάνειες, όπως κεραμικά πλακάκια και
gres.
 Παλιές εποξειδικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις.
Χαρακτηριστικά
 Προϊόν με νερό - Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Στεγνώνει γρήγορα: Μπορεί να επικαλυφθεί με
ρητινούχα συστήματα μετά από 48 ώρες.
 Αντοχή στη θετική και αρνητική υδραυλική πίεση.
 Υδατοστεγές στην τριχοειδή απορρόφηση.
 Εξουδετερώνει το σχηματισμό οσμωτικών πιέσεων
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο σχηματισμό
φυσαλίδων και την αποκόλληση της ρητινώδους
επίστρωσης.
Κατανάλωση 2
0,5-1,5 kg/m
Συσκευασία
Μονάδες των 23,5 kg που αποτελούνται από:
 Συστατικό A: δοχείο των 4,25 kg.
 Συστατικό Β: δοχείο των 4,25 kg.
 Συστατικό C: σάκος 15 kg.
Σετ 23,5 kg

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal M 310 είναι κατάλληλο, ενδεικτικά, για
την προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
που υπόκεινται σε σοβαρές περιβαλλοντικές και
χημικές επιδράσεις, όπως:
 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 Αποχετεύσεις. - Κεφαλές δοκών σε προεντεταμένο
οπλισμένο σκυρόδεμα.
Χαρακτηριστικά
Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Παρουσιάζει υψηλή χημική αντίσταση σε πολλές
επιθετικές ουσίες.
 Παρουσιάζει χαρακτηριστικά γεφύρωσης ρωγμών (>
0,1 mm).
 Είναι διηλεκτρικό υλικό: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για
την ηλεκτρική μόνωση της κεφαλής των
προεντεταμένων δοκών και, συνεπώς, για την
πρόληψη
της διάβρωσης του οπλισμού σκυροδέματος λόγω
παρασιτικών ρευμάτων.
 Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).
Kατανάλωση
2
0,72 kg/m
Συσκευασία
Σετ 30 kg (A+B)
 Συστατικό A 19,5 kg
 Συστατικό Β 10, 5 kg

Χαρακτηριστικά
 Προϊόν χωρίς διαλύτες.
 Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα.
 Eλαστικό και εύκαμπτο, με ικανότητα γεφύρωσης
ρωγμών κατηγορίας Α4 (1,25 mm ~ 2,5 mm).
 Παρουσιάζει επιμήκυνση και αντοχή σε εφελκυσμό
 Eξαιρετική χημική αντοχή ιδίως στο θειϊκό οξύ έως
50% συγκέντρωση.
 Αντοχή σε τριβή και κρούση.
 Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Kατανάλωση
0,4 ~ 0,8 kg/m2
Συσκευασία
Σετ 10kg,
συστ. Α : 6,6 kg, συστ. Β : 3,4 kg

Χαρακτηριστικά
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Παρουσιάζει υψηλή χημική αντίσταση σε πολλές
επιθετικές ουσίες.
 Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).
Kατανάλωση
2
0,45 - 0,65 kg/m
Συσκευασία
Σετ 25 kg (23 kg A, 2 kg B)
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Εφυαλωτικά για δεξαμενές
τροφίμων και πόσιμου νερού
MasterSeal M 391
(πρώην MASTERSEAL 191/Epoven SS)
Εποξειδικό-πολυαμινικό υλικό κάλυψης, δύο
συστατικών, χωρίς αρωματικές αμίνες, με
γυαλιστερό φινίρισμα, πιστοποιημένο για την
επαφή με το λάδι, τα δημητριακά και το πόσιμο
νερό (Ιτ. Υ.Δ. 21/03/73 και Υ.Δ. 174/6-4-2004).
Διατίθεται σε χρώμα λευκό, ιβουάρ και μπλε.
Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal M 391 για «πόσιμο νερό» έχει σχεδιαστεί
κυρίως για την «εφυάλωση» των δεξαμενών πόσιμου
νερού και των σιλό σιτηρών.
Χαρακτηριστικά
 Πιστοποιημένο για επαφή με το πόσιμο νερό και
τα δημητριακά, σύμφωνα με το Ιτ. Υ.Δ. 21/03/73
(Κανονισμός υγιεινής των συσκευασιών, δοχείων
και εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή
ουσίες για προσωπική χρήση)
 Πιστοποιημένο για την επαφή με το πόσιμο νερό,
σύμφωνα με το Υ.Δ. 174/6-4-2004 (Κανονισμός περί
υλικών και αντικειμένων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις συλλογής,
επεξεργασίας, διοχέτευσης και διανομής του νερού
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση)
 Χωρίς αρωματικές αμίνες.
 Χωρίς διαλύτες.
Κατανάλωση
0,6 kg/m2
Συσκευασία
 Σετ 14,4 kg (A+B), Συστατικό A : 9 kg, συστατικό : B
5,4 kg

Συστήματα Στεγανοποίησης
Γενικός Κατάλογος Προϊόντων
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MasterSeal
Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά
H απάντηση της ΒΑSF Construction Chemicals στο
πρόβλημα της στεγανοποίησης των βιομηχανικών
στεγών είναι το σύστημα MasterSeal Roof, το
οποίο, από τη δεκαετία του '80, αποτελεί την πιο
αξιόπιστη τεχνολογία της αγοράς.
Η στέγη είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία
ενός κτιρίου.
Μία ανεπαρκής κάλυψη θα μπορούσε να επηρεάσει
αρνητικά όχι μόνο τη λειτουργικότητα της
παραγωγικής μονάδας, αλλά και τη συντήρηση και το
κόστος λειτουργίας.
Ένα σύστημα στεγανοποίησης που είναι ανθεκτικό
στις περιβαλλοντικές και δομικές πιέσεις προσφέρει

αποτελεσματική προστασία, αυξάνει την αξία του
κτιρίου και μειώνει το κόστος συντήρησης.
Τα συστήματα MasterSeal Roof, χάρη στα εξαιρετικά
χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι
ιδανικά για την προστασία των βιομηχανικών στεγών
από τη διείσδυση του νερού.
Τα στεγανωτικά συστήματα MasterSeal Roof της
BASF Construction Chemicals είναι στεγανά και
ανθεκτικά στην κακοκαιρία, καθώς και στις πιο
δύσκολες συνθήκες έκθεσης, και προσαρμόζονται στις
«κινήσεις» του υποστρώματος χωρίς ζημιές.
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Eποξειδικά και
πολυουρεθανικά αστάρια
MasterSeal P 681

MasterSeal P 684

MasterSeal P 691

MasterSeal P 698

(πρώην MASTERSEAL P681)

(πρώην MASTERTOP P684)

(πρώην MASTERTOP P691)

(πρώην MASTERTOP P698)

Αστάρι δυο συστατικών που περιέχει πρόσθετα
για προστασία από τη διάβρωση. Συμμόρφωση
με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με διαλύτες).

Αστάρι ενός συστατικού, που σκληραίνει με την
υγρασία, ταχέως πολυμερισμού. Συμμόρφωση με
την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με διαλύτες).

Αστάρι ενός συστατικού, που σκληραίνει με
την υγρασία, ταχέως πολυμερισμού, με βάση
διαλύτη. Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).

Πεδία Εφαρμογής
Το προϊόν είναι κατάλληλο ως αστάρι, σε
συστήματα MasterSeal Roof και MasterSeal Traffic,
σε περίπτωση που το υπόστρωμα αποτελείται από
χάλυβα μη ανοξείδωτου τύπου.

Πεδία Εφαρμογής
Το προϊόν είναι κατάλληλο ως αστάρι, σε συστήματα
MasterSeal Roof, σε περίπτωση που το υπόστρωμα
αποτελείται από μη σιδηρούχο μέταλλο και ειδικότερα
από αλουμίνιο και ψευδάργυρο.

Ενισχυτικό πρόσφυσης, ενός συστατικού, που
σκληραίνει με την υγρασία, ταχέως πολυμερισμού,
με βάση διαλύτη. Συμμόρφωση με την Οδηγία
2004/42/ΕΚ (κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
διαλύτες).

Χαρακτηριστικά
 Περιέχει αναστολέα διάβρωσης.
 Εύκολη εφαρμογή.
 Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).

Χαρακτηριστικά
• Ενός συστατικού.
• Εύκολη εφαρμογή.
• Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).

Kατανάλωση
2
0,6-1 kg/m

Kατανάλωση
2
0,03-0,06 kg/m

Συσκευασία
Σετ 10 kg (A+B)
Συστατικό A : 7,5 kg, συστατικό B : 2,5 kg

Συσκευασία
Δοχείο 4,7 kg

Πεδία Εφαρμογής
Το προϊόν είναι κατάλληλο ως ενισχυτικό πρόσφυσης
σε συστήματα MasterSeal Roof και MasterSeal Traffic
για:
 Όλες οι μεμβράνες MasterSeal ή σε όλα τα
φινιρίσματα MasterSeal TC που έχουν υπερβεί τη
μέγιστη χρονική διάρκεια κάλυψης ή στις επισκευές:
- Στεγανωτική μεμβράνη MasterSeal M πάνω σε
στεγανωτική μεμβράνη MasterSeal M.
- Φινίρισμα MasterSeal TC πάνω σε στεγανωτική
μεμβράνη MasterSeal M.
- Φινίρισμα MasterSeal TC πάνω σε φινίρισμα
MasterSeal TC.
 Πάνω στα εποξειδικά αστάρια MasterSeal P με
διασπορά χαλαζία, που έχουν υπερβεί τη μέγιστη
χρονική διάρκεια κάλυψης.
Χαρακτηριστικά
 Ενός συστατικού.
 Εύκολη εφαρμογή.
 Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).
Kατανάλωση
2
0,05-0,1 kg/m
Συσκευασία
Δοχείο 19,5 kg

Πεδία Εφαρμογής
Το προϊόν είναι κατάλληλο ως αστάρι, σε συστήματα
MasterSeal Roof , σε περίπτωση που το υπόστρωμα
αποτελείται από ασφαλτικό περίβλημα.
Χαρακτηριστικά
 Ενός συστατικού.
 Εύκολη εφαρμογή.
 Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).
Kατανάλωση
2
0,05-0,15 kg/m
Συσκευασία
Δοχείο 19,5 kg
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Ελαστομερείς πολυουρεθανικές
μεμβράνες
MasterSeal M 811

MasterSeal M 860

MasterSeal M 861

MasterSeal TC 259

(πρώην CONIPUR M860)

(πρώην (πρώην CONIPUR M860 THIX)

(πρώην CONIPUR TC459)

Στεγανωτική πολυουρεθανική μεμβράνη υψηλής
απόδοσης που εφαρμόζεται με ψεκασμό των
συστημάτων MasterSeal Roof.

Στεγανοποίηση μεμβράνη πολυουρεθάνης
αυτοεπιπεδούμενο, υψηλής απόδοσης σύστημα
MasterSeal Roof 2160.

Θιξοτροπική πολυουρεθανική στεγανωτική
μεμβράνη υψηλής απόδοσης του συστήματος
MasterSeal Roof 2160.

Πολυουρεθανικό φινίρισμα ενός συστατικού, που
σκληραίνει με την υγρασία, χρωματιστό, των
συστημάτων MasterSeal Roof.

Πεδία Εφαρμογής
MasterSeal M 811 ενδείκνυται για τα στεγανωτικά
συστήματα MasterSeal Roof.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal M 860 είναι κατάλληλο για τα
στεγανωτικά συστήματα MasterSeal Roof και
ειδικά για επιφάνειες όπου δεν υπάρχει διέλευση
οχημάτων: επίπεδες στέγες (πλάκες), κεκλιμένες
στέγες, ανεστραμμένα δώματα, οριζόντιες επιφάνειες
διέλευσης πεζών, βεράντες-κήποι.

Πεδία Εφαρμογής
Η μεμβράνη MasterSeal M 861 είναι μέρος του
συστήματος στεγανοποίησης MasterSeal Roof 2160,
ειδικό για τις επιφάνειες όπου δεν υπάρχει διέλευση
οχημάτων.
Το σύστημα MasterSeal Roof 2160 χάρη στα πολύ
υψηλά ελαστικά χαρακτηριστικά της στεγανωτικής
μεμβράνης είναι ιδανικό για την προστασία των
επιφανειών όπου δεν υπάρχει διέλευση οχημάτων από
τη διείσδυση του νερού, όπως:
 Επίπεδες στέγες.
 Επικλινείς στέγες.
 Ανεστραμμένα δώματα.
 Οριζόντιες επιφάνειες πεζών.
 Ταράτσες πρόσβασης πεζών.
 Βεράντες-κήποι.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal TC 259 χρησιμοποιείται ως φινίρισμα
χρωματισμού στα συστήματα MasterSeal Roof, ειδικά
για εμπορικές και βιομηχανικές στέγες.

Χαρακτηριστικά
 Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας
και υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών: Τα
χαρακτηριστικά αυτό επιτρέπουν στην επένδυση
να παραμένει ακέραια μέσα από τις ρωγμές του
υποστρώματος.
 Παρουσιάζει εξαιρετική ταχύτητα αντίδρασης
(πολυμερίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα).
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Δεν περιέχει διαλύτες.
 Έχει πολύ υψηλή αντοχή στην κρούση.
 Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου UNI EN
1504/2 («Συστήματα προστασίας των επιφανειών
από σκυρόδεμα») και τα όρια αποδοχής:

Χαρακτηριστικά
 Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας
και υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Τα
χαρακτηριστικά αυτό επιτρέπουν στην επένδυση
να παραμένει ακέραια μέσα από τις ρωγμές του
υποστρώματος.
 Παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, που καθιστά την
εφαρμογή του πολύ εύκολη.
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Δεν περιέχει διαλύτες.
 Έχει πολύ υψηλή αντοχή στην κρούση.

Kατανάλωση 2
1,5-2,1 kg/m

Kατανάλωση
2
1,5-2 kg/m

Συσκευασία
Συστατικό A : βαρέλι 210 kg
Συστατικό Β : βαρέλι 220 kg

Συσκευασία
Σετ 30 kg
Συστατικό A : δοχείο 10,7 kg
Συστατικό B : δοχείο 19,3 kg

Χαρακτηριστικά
Το MasterSeal M 861έχει εξαιρετικά ελαστικά
χαρακτηριστικά:
 Επιμήκυνση θραύσης, DIN 53504 > 600 %.
 Αντοχή σε εφελκυσμό, DIN 53504 > 10 MPa.
 Αντοχή στο σκίσιμο, DIN 53515> 15 Nm.
 Σκληρότητα Shore A, DIN 53505: 75
Kατανάλωση2
1,5-2 kg/m
Συσκευασία
Σετ 10 kg
(συστατικό A: 0,91 kg, συστατικό B: 9,09 kg)

Χαρακτηριστικά
 Ενός συστατικού: απλή εφαρμογή.
 Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας.
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Ανθεκτικό στις υπεριώδεις (UV) ακτινοβολίες.
 Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).
Kατανάλωση 2
0,4-0,5 kg/m
Συσκευασία
Δοχείο 12,5 kg
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Στεγανωτικά συστήματα για
βιομηχανικές στέγες
MasterSeal Roof 2111

MasterSeal Roof 2160

(πρώην CONIROOF 2111)

(πρώην CONIROOF 2160)

Στεγανωτικό σύστημα υψηλής απόδοσης, συνεχούς
τύπου, ειδικό για επιφάνειες κάλυψης όπου
υπάρχει διάβαση πεζών, που έχει ως βάση μία
πολυουρεθανική μεμβράνη στιγμιαίας σκλήρυνσης
που εφαρμόζεται με ψεκασμό. Αυτό το σύστημα, για
μέσο πάχος 1,5-2 mm, αποτελείται από:
 Αστάρι της σειράς MasterTop P 600.
 Στεγανωτική μεμβράνη ψεκασμού MasterSeal M 800.
 Πολυουρεθανικό ελαστικό φινίρισμα ενός
συστατικού MasterSeal TC 259.

Στεγανωτικό σύστημα υψηλής απόδοσης, συνεχούς
τύπου, ειδικό για επιφάνειες κάλυψης όπου
υπάρχει διάβαση πεζών, που έχει ως βάση μία
αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική μεμβράνη. Αυτό
το σύστημα, για μέσο πάχος 1,5-2 mm, αποτελείται
από:
 Αστάρι της σειράς MasterTop P 600.
 Αυτοεπιπεδούμενη στεγανωτική μεμβράνη
MasterSeal M860
 Πολυουρεθανικό ελαστικό φινίρισμα ενός
συστατικού MasterSeal TC 259.

Πεδία Εφαρμογής
Το σύστημα MasterSeal Roof 2111 είναι ιδανικό για τη
στεγανοποίηση επιφανειών όπως: επίπεδες στέγες
(πλάκες), κεκλιμένες στέγες, ανεστραμμένα δώματα,
βεράντες-κήποι, οριζόντιες επιφάνειες διέλευσης πεζών.
Χαρακτηριστικά
 Εφαρμόζεται με ψεκασμό.
 Η μεμβράνη παρουσιάζει εξαιρετική ταχύτητα
αντίδρασης (πολυμερίζεται μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα).
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Έχει πολύ υψηλή αντοχή στην κρούση.
 Ανθεκτική στις υπεριώδεις (UV) ακτινοβολίες.
 Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας και
υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.
Kατανάλωση 2
Προϊόν kg/m
MasterTop P604
MasterTop Filler F5
MasterSeal M 811
MasterSeal TC 259

0,3-0,5
0,8-1
1,5-2
0,4-0,5

Πεδία Εφαρμογής
Το σύστημα MasterSeal Roof 2110 είναι ιδανικό για τη
στεγανοποίηση επιφανειών όπως: επίπεδες στέγες
(πλάκες), κεκλιμένες στέγες, ανεστραμμένα δώματα,
βεράντες-κήποι, οριζόντιες επιφάνειες διέλευσης
πεζών.
Χαρακτηριστικά
 Εφαρμόζεται με το χέρι.
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Έχει πολύ υψηλή αντοχή στην κρούση.
 Ανθεκτικό στις υπεριώδεις (UV) ακτινοβολίες.
 Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας και
υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.
Kατανάλωση 2
Προϊόν kg/m
MasterTop P604
Mastertop Filler F5
MasterSeal M 860
MasterSeal TC 259

0,3-0,5
0,8-1
1,5-2
0,4-0,5
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MasterSeal
Πολυουρικά Στεγανωτικά
Η τεχνολογία ψεκασμού ελαστομερών πολυουρικής
βάσης ταχείας σκλήρυνσης αποτελεί την άριστη
τεχνολογική λύση για τη στεγανοποίηση τόσο
στον τομέα των υποδομών, όσο των βιομηχανικών
στεγών.
Tο MasterSeal M 689 είναι ένα πολυουρικό
ελαστομερές, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Εφαρμόζεται με air-less τύπου bi-mixer υψηλής
πίεσης, εξοπλισμένο με πιστόλι ανάμιξης χωρίς
στατικούς αναμίκτες και αυτοκαθαριζόμενο, έτσι
ώστε να σχηματίζεται μια ελαστική μεμβράνη που,
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, καταλύεται μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα.
Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας
και υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, που

επιτρέπουν στην επένδυση να παραμένει ακέραια
μέσα από τις ρωγμές του υποστρώματος, ακόμη και
αν αυτές είναι σημαντικές.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα καινοτομική τεχνολογία με
απόλυτα επίπεδα απόδοσης, που δεν είναι εφικτά με
τις κοινές επενδύσεις ρητίνης.
Το MasterSeal M 689 είναι κατάλληλο, ενδεικτικά, για
τη στεγανοποίηση των εξής:
 Φράγματα.
 Κανάλια.
 Υδραυλικά έργα εν γένει.
 Εγκαταστάσεις βιομηχανικών αποβλήτων.
 Αποχετευτικά συστήματα.
 Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης.
 Στέγες που χρησιμοποιούνται ως πάρκινγκ.
 Πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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Πολυουρικά στεγανωτικά
συστήματα

Ελαστομερείς πολυουρικές
μεμβράνες

MasterSeal M 689

MasterSeal Traffic 2389

MasterSeal Traffic 2301

MasterSeal TC 481

(πρώην MASTERSEAL 689)

(πρώην MASTERSEAL 689 PARKING)

(πρώην MASTERSEAL 689 Bridge)

(πρώην CONIROOF TC 481)

Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη
στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών.
Εφαρμόζεται με air-less τύπου bi-mixer υψηλής
πίεσης, έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ελαστική
μεμβράνη που, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
καταλύεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ελαστομερές σύστημα ψεκασμού για στεγανοποίηση
πάρκινγκ. Το MasterSeal Traffic 2389 είναι ένα
σύστημα συνεχούς τύπου με βάση πολυουρικά
ελαστομερή υψηλής απόδοσης.
Αποτελείται, για επίτευξη μέσου πάχους 3 mm, από:
 Αστάρι, MASTERTOP P604.
 Στεγανωτική μεμβράνη που εφαρμόζεται
με ψεκασμό με airless και διαθέτει bi-mixer,
MasterSeal M 689.
 Γυαλιστερό φινίρισμα προστασίας από υπεριώδη
(UV) ακτινοβολία, ταχείας σκλήρυνσης, με ελάχιστο
βαθμό συγκράτησης ακαθαρσιών, MasterSeal TC 681

Ελαστομερές σύστημα ψεκασμού για
στεγανοποίηση πλακών κάτω από άσφαλτο. Το
MasterSeal Traffic 2301 είναι ένα σύστημα συνεχούς
τύπου με βάση πολυουρικά ελαστομερή υψηλής
απόδοσης. Αποτελείται, για επίτευξη μέσου πάχους
2,5-3 mm, από:
 Αστάρι πρόσφυσης, MasterTop P604.
 Στεγανωτική μεμβράνη που εφαρμόζεται με
ψεκασμό με airless και διαθέτει bi-mixer,
MasterSeal M 689.
 Ακρυλικό ασφαλτικό αστάρι ειδικό για άσφαλτο.
MasterTop P690.

Πολυασπαρτική επίστρωση, δύο συστατικών,
ελαστική, χρωματιστή, ταχέως πολυμερισμού.

Πεδία Εφαρμογής
Ιδανικό για στεγανοποίηση καλύπτρων που
χρησιμοποιούνται ως πάρκινγκ.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal Traffic 2301 είναι ιδανικό, για
παράδειγμα, για στεγανοποίηση με άσφαλτο πλακών
από οπλισμένο σκυρόδεμα που προορίζονται για
πάρκινγκ.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal M 689 είναι κατάλληλο, ενδεικτικά,
για τη στεγανοποίηση των εξής:
 Φράγματα.
 Κανάλια.
 Υδραυλικά έργα εν γένει.
 Εγκαταστάσεις βιομηχανικών αποβλήτων.
 Αποχετευτικά συστήματα.
 Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης.
Χαρακτηριστικά
 Εξαιρετικά χαρακτηριστικά γεφύρωσης ρωγμών
κατηγορίας Α5 (>2,5 mm).
 Πιστοποιημένο για επαφή με το πόσιμο νερό
(Ιτ. Υ.Δ. 174/6-4-2004).
 Πολύ υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή.
 Χωρίς διαλύτες.
Kατανάλωση
2 kg/m2
Συσκευασία
Συστατικό A : βαρέλια 225 kg
Συστατικό Β : βαρέλια 225 kg

Χαρακτηριστικά
 Εφαρμόζεται με ψεκασμό.
 Η μεμβράνη παρουσιάζει εξαιρετική ταχύτητα
αντίδρασης (πολυμερίζεται μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα).
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.
 Διαθέτει άριστα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά.
 Ανθεκτικό στις υπεριώδεις (UV) ακτινοβολίες.
 Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας και
υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.
Kατανάλωση
Προϊόν
MASTERTOP P604
Mastertop Filler F5
MasterSeal M 689
MasterSeal TC 681
Mastertop Filler F5
MasterSeal TC 681

kg/m
0,3-0,5
1
2
0,2
1
0,3

2

Χαρακτηριστικά
Πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο πρότυπο UNI EN 14695 «... στεγάνωσης
καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων
επιφανειών από σκυρόδεμα με οδική κυκλοφορία."
Kατανάλωση
Προϊόν		
MasterTop P604
MasterTop Filler F5
MasterSeal M 689
MasterTop P690

2

kg/m
0,3-0,5
1
2
0,2
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Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal TC 481 έχει σχεδιαστεί κυρίως ως
φινίρισμα για τα δάπεδα-επιστρώσεις από οπλισμένο
σκυρόδεμα στα πολυώροφα πάρκινγκ, ειδικά για τις
ράμπες (ακόμα και αυτές που εκτίθενται σε υπεριώδη
ακτινοβολία) και για τους ενδιάμεσους ορόφους.
Χαρακτηριστικά
 Επιτρέπει την ταχεία χρήση του δαπέδου (το
φινίρισμα εφαρμόζεται 3 ώρες μετά την
τοποθέτηση του ασταριού και μετά από άλλες 3
ώρες είναι δυνατή η κυκλοφορία)
 Έχει εξαιρετικά ελαστικά χαρακτηριστικά.
 Ανθεκτικό στην δράση της υπεριώδους (UV)
ακτινοβολίας.
 Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, στη
συγκράτηση ακαθαρσίας και στις κρούσεις.
 Ανθεκτικό στην επιθετική δράση της βενζίνης, του
πετρελαίου, του οξέος των μπαταριών αυτοκινήτου
και του αντιπαγετικού αλατιού.
 Συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ
(κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διαλύτες).
Kατανάλωση 2
0,4-0,9 kg/m
Συσκευασία
Σετ 28 kg (A+B)
Συστατικό A : 16,8 kg, Συστατικό B : 11,2 kg
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MasterSeal
Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά
Πρόκειται για μια οικογένεια στεγανωτικών με
ελαστομερή υδροσκληρυνόμενη πολυουρεθανική
βάση που προσφέρουν υψηλή απόδοση σε πολλές
περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να βρεθεί λύση με
άλλα υλικά.

Τα πολυουρεθανικά ελαστομερή που σκληραίνουν
με την υγρασία είναι όλο και πιο διαδεδομένα στις
εργασίες στεγανοποίησης και χρησιμοποιούνται
ευρέως στον τομέα των κατασκευών. Η επιτυχία
αυτών των τεχνολογιών σχετίζεται κυρίως με τις
εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες του υλικού, την
ευκολία εφαρμογής και την ευελιξία χρήσεων. Τα
χαρακτηριστικά αυτά τα καθιστούν αναντικατάστατα
στις σχετικά μικρής έκτασης εργασίες, οι οποίες
δεν είναι απολύτως απαραίτητο να ανατεθούν σε
εξειδικευμένους εφαρμοστές.
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Πολυουρεθανικά υγροσκληρυνόμενα
στεγανωτικά και ταινίες

Πολυουρεθανικά υγροσκληρυνόμενα
διαφανή στεγανωτικά

MasterSeal M 640

MasterSeal 944

MasterSeal M 251

(πρώην MASTERSEAL 640)

(πρώην MASTERFLEX BT TYPE 240)

(πρώην CONIPUR BC 351 "Balcony Type")

Ελαστικό πολυουρεθανικό σύστημα για τη
στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και πλακών.

Αυτοκόλλητη ελαστική ταινία από βουτυλικό
καουτσούκ.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal M 640 χρησιμοποιείται ως σύστημα
στεγανοποίησης τσιμεντοειδών υποστρωμάτων σε:
 Μπαλκόνια.
 Βεράντες.
 Επίπεδες στέγες (πλάκες).
Χαρακτηριστικά
 Το αστάρι, η μεμβράνη και το φινίρισμα είναι
προϊόντα ενός συστατικού, έτοιμα και, συνεπώς,
εύκολης εφαρμογής.
 Ένα συνεχές σύστημα χωρίς αρμούς.
 Υδατοστεγές.
 Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας
(επιμήκυνση θραύσης > 700%).
 Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες (> 2 mm).
 Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα.

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal 944 χρησιμοποιείται κυρίως στα
στεγανωτικά συστήματα MasterSeal M 689, MasterSeal
Roof, ως στρώμα «bond breaker» στους αρμούς, τις
ρωγμές και τις ενώσεις δαπέδου-τοίχου.

Συνεχής ελαστική στεγανοποιητική και
προστατευτική επικάλυψη για μπαλκόνια με
πλακάκια και σκυρόδεμα. Αυτό το σύστημα
αποτελείται από:
 Αστάρι MasterSeal P 682, σιλανικό, ενός
συστατικού, για κεραμικές επιφάνειες, ή
MasterSeal P 683, πολυουρεθανικό, ενός
συστατικού, για τσιμεντοειδείς επιφάνειες.
 Φινίρισμα MasterSeal M 251, διαφανές. Στο
σύστημα προβλέπεται επίσης η χρήση του
MASTERTOP FILLER ANTISKID για βελτίωση της
αντιολισθηρότητας.

Κατανάλωση
2
MasterSeal M 640 Αστάρι: 0,2-0,25 kg/m
2
MasterSeal M 640 Μεμβράνη: 1,5-2,5 kg/m
2
MasterSeal M 640 Top Coat: 0,1-0,2 kg/m
Συσκευασία
MasterSeal M 640 Αστάρι: δοχείο 5 kg
MasterSeal M 640 Μεμβράνη: δοχείο 25 kg
MasterSeal M 640 Top Coat: δοχείο 5 kg

Συσκευασία
MasterSeal 944 πλάτους 7,5 cm:
κιβώτιο που περιέχει 4 ρολά (διαστάσεις ρολού: 7,5
cm x 30 m).

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal M 251 «Balcony system» χρησιμοποιείται
για την προστασία-συνεχή στεγάνωση μπαλκονιών
με πλακάκια, από σκυρόδεμα, ή ταράτσες με διέλευση
πεζών και ελάχιστη κίνηση.
Χαρακτηριστικά
 Αφήνει τα πλακίδια εμφανή.
 Απλή τοποθέτηση και καθαρισμός.
 Ανθεκτικό στις υπεριώδεις (UV) ακτίνες.
Κατανάλωση
2
0,15-0,25 λίτρα/m
Συσκευασία
MasterSeal P 682		
MasterSeal P 683		
MasterSeal M 251		
MasterTop Filler Antiskid

δοχείο
δοχείο
δοχείο
δοχείο

1 kg
10 kg
12 kg
0,3 kg
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MasterSeal
Υδροδιογκούμενα
Είναι μια οικογένεια υδροδιογκούμενων υλικών
από καουτσούκ, μπεντονίτη, σε μορφή κορδονιών
και πάστας, τα οποία συμπληρώνουν τις εργασίες
στεγανοποίησης των υλικών MasterSeal.

Η χρήση των υδροδιογκούμενων MasterSeal
συνιστάται για:
 Όλους τους τύπους των κατασκευαστικών αρμών.
 Αρμούς διακοπής εργασίας που υφίστανται
υδροστατική πίεση (έως και 5 atm), είτε
προσωρινή είτε μόνιμη.
 Σφράγιση αρμών μεταξύ σκυροδέματος και
πέτρας, σκυροδέματος και τοιχοποιίας.
 Θεμέλια και τοίχους σε σήραγγες και υπόγεια.
 Αγωγούς από χάλυβα και σκυρόδεμα,
προκατασκευασμένα στοιχεία, κ.λπ.
 Προκατασκευασμένα τμήματα, από χάλυβα ή
σκυρόδεμα.
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Υδροδιογκούμενα προφίλ

Υδροδιογκούμενη πάστα

MasterSeal 910

MasterSeal 902

MasterSeal 912

(πρώην MASTERFLEX 610)

(πρώην MASTERFLEX HS 2205 BA)

(πρώην MASTERFLEX 612 W)

Προφίλ υδροδιογκούμενο με βάση καουτσούκ για
τη σφράγιση των κατασκευαστικών αρμών, αρμών
διακοπής εργασίας, αρμών τοίχου-δαπέδου.

Προφίλ υδροδιογκούμενο υλικό από μπεντονίτη και
ελαστομερή, για την υδραυλική στεγανότητα των
αρμών διακοπής εργασίας του σκυροδέματος.

Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού για
σφράγιση αρμών της εισχώρησης νερού. Μπορεί
να εφαρμοστεί τόσο σε στεγνές, όσο και υγρές
επιφάνειες. Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο και
για υποβρύχιες εφαρμογές.

Πεδία Εφαρμογής
Η χρήση του συνιστάται για:
 Όλους τους τύπους των κατασκευαστικών αρμών.
 Αρμούς διακοπής εργασίας που υφίστανται
υδροστατική
πίεση (έως και 5 atm), είτε προσωρινή είτε μόνιμη.
 Σφράγιση αρμών μεταξύ σκυροδέματος και πέτρας,
σκυροδέματος και τοιχοποιίας.
 Θεμέλια και τοίχους σε σήραγγες και υπόγεια.
 Αγωγούς από χάλυβα και σκυρόδεμα,
προκατασκευασμένα
στοιχεία, κ.λπ.
 Προκατασκευασμένα τμήματα, από χάλυβα ή
σκυρόδεμα.
Χαρακτηριστικά
 Δεν αντιδρά χημικά με το νερό, αλλά συγκρατεί,
ηλεκτροστατικά, τα μόρια εντός της δομής του.
 Το νερό δεν μπορεί να κινηθεί βάσει του τριχοειδούς
φαινομένου, ούτε και να παραμείνει έγκλειστο, επειδή
το προϊόν δεν σχηματίζει φυσαλίδες αέρα.
 Η ταχύτητα διόγκωσης εξαρτάται από τη δυνατότητα
του νερού να διεισδύσει μέσα από τις επιφάνειες.
Όσο μεγαλύτερη είναι η διαθέσιμη επιφάνεια, τόσο
μεγαλύτερη είναι αυτή η ταχύτητα.
Συσκευασία
MasterSeal 910 20 x 10 mm
χαρτοκιβώτιο των 4 ρολών των 15 m

Πεδία Εφαρμογής
Το MasterSeal 902 είναι κατάλληλο για τη σφράγιση
των αρμών διακοπής εργασίας του σκυροδέματος.
Χαρακτηριστικά
 Καλή πλαστιμότητα σε συνδυασμό με υψηλή
μηχανική αντοχή, τόσο «εν ξηρώ», όσο και «εν
υγρώ».
 Μεγαλύτερος βαθμός πλαστικής συνοχής σε σχέση
με τα συμβατικά «μαλακά» κορδόνια μπεντονίτη,
τα οποία, εξαιτίας της κακής μηχανικής αντοχής,
τους πρέπει να οπωσδήποτε να συνοδεύονται από
μικρούς προστατευτικούς οπλισμούς (διχτάκια),
για να μην υποστούν ζημιές κατά την έγχυση ή
διαβρωθούν από τα υπόγεια ύδατα.
 Δε χρειάζεται προστατευτικό οπλισμό.
 Χαρακτηριστικά αποτροπής έκπλυσης.
 Εγκατάσταση με απλά μπετονόκαρφα.
Συσκευασία
Μονάδα 30 m που αποτελείται από 6 ρολά των 5 m.
Διατομή 20 x 25 mm.

Πεδία Εφαρμογής
Σφράγιση των αρμών κατά της εισχώρησης νερού:
 Κατασκευαστικοί αρμοί.
 Αρμοί μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων.
 Οπές για σωληνώσεις.
 Μορφοδοκοί τύπου H.
 Επισκευή αρμών σε σκυρόδεμα με διαρροές νερού σε
υπόγειες κατασκευές.
 Κόλλα για τα προϊόντα της σειράς MasterSeal, ειδική
για τραχείες επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά
 Μόνιμη ικανότητα υδροδιόγκωσης.
 Μόνιμη ευκαμψία.
 Ακολουθεί τη μορφή των αρμών και των
κατασκευαστικών στοιχείων.
 Καλή αντοχή στα χημικά και, ειδικά, στα λάδια, τα
γράσα και τα παράγωγα του πετρελαίου.
 Μπορεί να εφαρμοστεί και με ένα κοινό πιστόλι
σιλικόνης.
 Ενός συστατικού. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε
στεγνές, όσο και υγρές επιφάνειες.
 Δεν χρειάζεται αστάρι σε υποστρώματα
σκυροδέματος, PVC, HDPE, χάλυβα, κ.λπ.
 Γενικής χρήσης. Κατάλληλο και για υποβρύχιες
εφαρμογές.
Κατανάλωση
2
0,15-0,25 λίτρα/m
Συσκευασία
Φυσίγγια 310 ml. Κουτιά των 12 φυσιγγίων.
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