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      vechro |       vechrogr

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ VECHRO

Για τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα 
VECHRO ή/και τον τρόπο εφαρµογής τους, απλά 
ρωτήστε µας!

E techsupport@vechro.gr
    techsales@vechro.gr

T 210 4816101

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ!

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ TO ISOLOR PU HYBRID

Συνολική 
κατανάλωση

Εκτιµώµενη ελάχιστη 
διάρκεια λειτουργίας 
στεγάνωσης

Χρήση ενισχυτικού 
πολυεστερικού 
οπλισµού

Παρατηρήσεις

1,0  Kg/m2

1,5  Kg/m2

2,0  Kg/m2

2,0  Kg/m2

4,0  Kg/m2

4-5 έτη

5-7 έτη

7-9 έτη

9-10 έτη

10-14 έτη

—

—

—

50gr/m2

100gr/ m2

∆υνατότητα εφαρµογής και µε 
µία στρώση

∆υνατότητα εφαρµογής και µε 
µία στρώση

—

Η χρήση ενισχυτικού οπλισµού 
απαιτεί την εφαρµογή υλικού σε 
τουλάχιστον 3 στρώσεις.
Ο οπλισµός εφαρµόζεται µετά 
την 1η στρώση, ενώ αυτή είναι 
ακόµα νωπή.

Η χρήση ενισχυτικού οπλισµού 
απαιτεί την εφαρµογή υλικού σε 
τουλάχιστον 3 στρώσεις.
Ο οπλισµός εφαρµόζεται µετά 
την 1η στρώση,
ενώ αυτή είναι ακόµα νωπή.



∆είκτης
ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία:
SRI 108 (ASTM Ε 1980-01)

∆είκτης
ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία:
SRI 108 (ASTM Ε 1980-01)

Isolor PU Hybrid Primer Isolor Duraflex Isolor RoofIsolor PU Hybrid Aqua plus+

Aqua Plus+Κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτό 
υβριδικό ελαστοµερές στεγανωτικό µε βάση 
ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες.

Καλύπτει πλήρως τριχοειδή και ρωγµές
µέχρι 1,5mm. 

Πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE ως προϊόν 
προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

Πιστοποιηµένο και ως Ψυχρό - Ανακλαστικό 
υλικό (ΚΑΠΕ, ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

Εµποδίζει την επικάθιση ρυπών διατηρώντας 
τη λευκότητα του για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα.

Υβριδικό αστάρι νερού χαµηλής οσµής
και ελάχιστης περιεκτικότητας σε VOC,
για εξαιρετική πρόσφυση, διεισδυτικότητα
και γρήγορο στέγνωµα.

Έτοιµο προς χρήση.

Κορυφαίας ποιότητας πολυουρεθανικό 
επαλειφόµενο ελαστικό στεγανωτικό 
διαλύτου ενός συστατικού για 
αποτελεσµατική
και µακροχρόνια προστασία.

∆ιατηρεί την ελαστικότητά του από
-20℃ έως +90℃.

Πιστοποιηµένο ως Ψύχρο-Ανακλαστικό 
χρώµα.

Σχηµατίζει βατή µεµβράνη.

Ακρυλικό ελαστοµερές µονωτικό υλικό
µε πολύ καλές στεγανοποιητικές ιδιότητες.

Ακολουθεί τις συστολές - διαστολές της 
επιφάνειας, χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.

Μονώνει και προστατεύει αποτελεσµατικά 
ενάντια σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
4-8 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιµο προς χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πινέλο
Ρολό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστόλι
Airless

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστόλι
Airless

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Άχρωµο
Γαλακτόχρωµο

Για τον
ιδιώτη

Για τον
επαγγελµατία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1L
5L   

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
0,7-2 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-3h

ΑΡΑΙΩΣΗ
5% µε νερό
10% σε ασφαλτόπανο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πινέλο
Ρολό

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Λευκό
κεραµιδί

Για τον
ιδιώτη

Για τον
επαγγελµατία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πατρόγκα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
750ml (1,1Kg)
3L (4,6Kg)
10L (15,2Kg)
Ειδικό Βάρος:
1,52+/-0,02Kg/lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
1-3 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%
σε νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πινέλο
Ρολό

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Λευκό

Για τον
ιδιώτη

Για τον
επαγγελµατία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
3L
9L

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
1,5-2 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
6-8h

ΑΡΑΙΩΣΗ
10% σε ειδικό
διαλυτικό Duraflex

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πινέλο
Ρολό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χονδρή
βούρτσα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Λευκό

Για τον
επαγγελµατία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
4L
18L

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χονδρή
βούρτσα

ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΜΕ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

Επιτυγχάνει εξαιρετική στεγανοποίηση 
µε χαµηλό κόστος υλικών και εργατικών.

Προσφέρει σηµαντικά καλύτερη 
συµπεριφορά σε συνθήκες ξαφνικής βροχής.

∆ιατηρεί τη λευκότητά του χωρίς 
να κιτρινίζει ή να κιµωλιάζει.

Προσφέρει σηµαντικά καλύτερη 
θερµοανακλαστικότητα.

Εύκολο στην εφαρµογή για τον χρήστη, 
χωρίς οσµές και χρήση διαλυτών.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του 
σε στερεά, εφαρµόζεται σε µεγάλο πάχος 
σε µία στρώση, εξασφαλίζοντας µέγιστη 
αδιαβροχοποίηση και πρόσφυση.

Εύκολη συντήρηση της στεγάνωσης.

Στεγνώνει και πολυµερίζεται γρηγορότερα

ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ

Άριστη σχέση ποιότητας - τιµής.

Υψηλότερες αντοχές σε συνδυασµό µε οπλισµό µε 
διάρκεια στεγάνωσης έως και 10 χρόνια.

Εφαρµόζεται ακόµα και σε µία στρώση
σε µεγάλο πάχος (1-1,5Kg/m2)

Υψηλότερη αντοχή σε στάσιµα / λιµνάζοντα νερά.

∆ιατηρεί την ελαστικότητα του από -20oC έως + 80oC.

Προσφέρει βατή επιφάνεια –
δεν παρουσιάζει κολλητικότητα

Βρωµίζει δύσκολα ενώ καθαρίζεται εύκολα µε νερό.

∆ιατηρεί τη λευκότητα και θερµοανακλαστικότητά 
του για περισσότερο χρονικό διάστηµα.

Μπορεί να εφαρµοστεί σε επιφάνειες από 
ασφαλτόπανο και πολυουρεθανικές βαφές.

Κατάλληλο για την στεγάνωση ταρατσών
µε φωτοβολταϊκά.
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∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ CO₂

∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ

ΤΡΙΧΟΕΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ

Sd>50m

CLASS 1

W<0,1
kg/(m².h0,5)

≥0,8N/mm²

Βλέπε ∆ελτίο 
∆εδοµένων Ασφαλείας 

EUROCLASS F

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISOLOR PU HYBRID

Εφαρµογή σε νέο σκυρόδεµα προϋποθέτει ότι η 
επιφάνεια θα πρέπει να έχει ωριµάσει για χρονικό 
διάστηµα 4 εβδοµάδων πριν ασταρωθεί µε το Isolor 
PU Hybrid Primer και επιστρωθεί µε το Isolor PU 
Hybrid Aqua Plus+.

Η υγρασία της επιφάνειας προς στεγάνωση θα 
πρέπει να είναι µικρότερη από 15%.

Συνίσταται καλός καθαρισµός από σκόνες και σαθρά 
σηµεία, ενώ τυχόν παλιές φθαρµένες µονώσεις, 
ακαθαρσίες και φυτικοί οργανισµοί θα πρέπει να 
αποµακρυνθούν µε τριβείο.

Σε σηµεία ταρατσών µε εξαερισµούς προτείνεται η 
εφαρµογή του προϊόντος Isolor PU Hybrid Aqua 
Plus+ µε ενίσχυση ταινίας υαλοπλέγµατος ή 
πολυεστερικού οπλισµού.

Όταν εφαρµόζουµε το προϊόν σε µία στρώση µε 
κατανάλωση 1-1,5Kg/m2 η επιφάνεια εφαρµογής θα 
πρέπει να έχει θερµοκρασία χαµηλότερη από 30oC 
και να µην φυσάει αέρας, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
σχηµατισµού µίας µεµβράνης που θα στεγνώσει 
ανοµοιόµορφα. Εφαρµογή του προϊόντος σε 
θερµοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 35oC 
δυσκολεύουν την εφαρµογή καθώς οδηγούν σε 
γρήγορο στέγνωµα.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3h

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστόλι
Airless

0654-CPR-0314
DoP: 06 - CE - ISOLOR PU HYBRID aqua plus

EN 1504-2 σύστηµα 2+
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΕΩΝ (1.3),  ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (2.2), 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (8.2)


