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Ελαστικό  Μονωτικό Ταρατσών και Οριζόντιων Επιφανειών 
Πρόκληση για μεγαλύτερες αντοχές! 
Έχω ακούσει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά σχόλια για τα μονωτικά αυτού του είδους. Τελικά τι ισχύει και 
τι πρέπει να προσέχω;   Συνήθως τα αρνητικά σχόλια προέρχονται από ανθρώπους που άλλο προϊόν ζήτησαν 
και άλλο πήραν, ή δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και την ποιότητα. 
 Η καινοτομία στο υλικό οφείλεται : 
1. Ειδικό γαλάκτωμα το οποίο προσφέρει επιφανειακή σκληρότητα ενώ παραμένει σκληρό εσωτερικά. Έτσι 

αναπτύσσει υψηλότερες αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις  ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την αίσθηση του 
ελαστικού και απορροφά τους κραδασμούς. 

2. Εύκολη ενσωμάτωση SiO2 (Διοξείδιο του πυριτίου) για εξομάλυνση ή επιπέδωση. 
3. Δεν περιέχει CaCo3 (Ανθρακικό Ασβέστιο).   Τα πληρωτικά υλικά του χρώματος πρέπει να αντέχουν στην χημική 

προσβολή από τα οξέα, αλκάλια, άλατα, λάδια, καυσαέρια, πετρελαιοειδή κλπ. Τα οξέα μετατρέπουν τα 
ανθρακικά σε πτητικά συστατικά, τα οποία όπως εξανεμίζονται δημιουργούν πόρους στο χρώμα και άμεση 
φθορά αυτού. 
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Με μια πρώτη ματιά 
 

Υδατοδιάλυτο επαλειφόμενο μονωτικό ταρατσών με πολύ μεγάλες 
αντοχές στον χρόνο - κατάλληλο για την προστασία της ταράτσας από την 
υγρασία και μείωση της θερμοκρασίας του στεγασμένου χώρου έως και 
10%. Μπορεί να εφαρμοστεί πολύ εύκολα σε παλιές και νέες επιφάνειες 
από μπετό και μετά από δοκιμή σε παλιά μονωτικά υλικά.  
Μεγάλο του πλεονέκτημα η μηδενική περιεκτικότητα σε ανθρακικό 
ασβέστιο (οι επιφάνειες οι οποίες περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο 
διαβρώνονται όλο και πιο εύκολα με την πάροδο του χρόνου, η ειδική 
σύνθεση του PolyFlex S UV λόγω της εξαιρετικής του χημικής 
σταθερότητας και αντοχής στα οξέα, δεν υφίσταται τέτοιου είδους 
φθορά).  
Πρόσθετα, το ειδικά σχεδιασμένο γαλάκτωμα το οποίο του χαρίζει 
επιφανειακά σκληρότητα ενώ ταυτόχρονα στο βάθος το υλικό παραμένει 
ελαστικό, έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθεί τις απότομες αυξομειώσεις 
και το υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας του προϊόντος σε γαλάκτωμα 
εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα στην εφαρμογή σας. 
Έχει υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και 
χαμηλό συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας, με αποτέλεσμα η εφαρμογή 
του υλικού να σας εξοικονομεί ενέργεια χειμώνα – καλοκαίρι. 
* Μπορεί να χρωματιστεί σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων. * Η τελική 
επιφάνεια έχει πολύ χαμηλή ολισθηρότητα. * Μπορεί να πλυθεί άφοβα με 
πίεση 80-140 bar, και χρήση  απορρυπαντικών. 
 

✓ 10ετής εγγύηση αντοχής 
✓ 0% CaCo3  (Ανθρακικό Ασβέστιο) 
✓ 100% Μονωτικό 
✓ 100% Αδιάβροχο 
✓ 10% Θερμομονωτικό 
✓ Αντοχή σε μηχανικές 

καταπονήσεις. 
✓ Αντιολισθηρό  
✓ Πλήρωση μικρορωγμών 
✓ Εξοικονομεί ενέργεια χειμώνα –

καλοκαίρι 
✓ Υδατικής Διασποράς 
✓ Ευκολία χρήσης  
✓ Άριστη πρόσφυση 
✓ Χαμηλό V.O.C. 
✓ Αντοχή στο πλύσιμο 80-140 bar. 
✓ Μεγάλες αντοχές στα 

απορρυπαντικά. 
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Προετοιμασία Εφαρμογής 

 
Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.  

Σε καθαρή μη σαθρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λίπη, άλατα, σκουριές, νερά  και κάθε είδους υπολείμματα, 
εφαρμόζουμε την κατάλληλη προεργασία (primer). 

1. Προτεινόμενα primer για επιφάνειες  που βάφονται πρώτη φορά:  

• Polydur Αστάρι Μόνωσης Νερού  ή A.F.B. 10 Primer Σιλοξανικής Βάσης. 

2. Προτεινόμενες προεργασίες για επιφάνειες που επαναβάφονται:   

• Πρώτα ελέγξτε το σύνολο της επιφάνειας που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το PolyFlex S UV αφαιρέστε 
κάθε σαθρό στοιχείο, σκουπίστε πολύ καλά το σύνολο της επιφάνειας.  

3. Σε περίπτωση προηγούμενης μόνωσης με πίσσα ή ασφαλτόπανο είναι υποχρεωτική η δοκιμή πρόσφυσης και 
συμβατότητας (επικοινωνήστε με την εταιρεία μας). 

 

Οδηγίες Εφαρμογής 
 

Η επιφάνεια που θα μονώσουμε θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε λιπαρό, σαθρό ή αιχμηρό στοιχείο, 
απόλυτα καθαρή και στεγνή. 
1. Εφαρμόζουμε το Αστάρι PolyDur ή A.F.B. 10 σε επιφάνεια όπως προαναφέρεται. Απαιτούμενη ποσότητα : τα 

τετραγωνικά μέτρα πολλαπλασιαζόμενα με 20% - για 100 m² απαιτούνται 20 lt από το Αστάρι . 
2. Μετά την πάροδο 24 ωρών τοποθετούμε το πρώτο χέρι του Μονωτικού PolyFlex S UV.  Ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες τοποθετούμε το δεύτερο χέρι μετά την πάροδο 24ή 48 ωρών, πάντοτε σε επιφάνεια 
καθαρή – αν τυχόν υπάρχουν σκουπίδια ή χώμα τα αφαιρούμε εκ νέου.  Απαιτούμενη ποσότητα : τα 
τετραγωνικά μέτρα πολλαπλασιαζόμενα με 65% - για 100 m² απαιτούνται 65 lt από το Μονωτικό PolyFlex S UV. 

3. Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα, σε καθαρή, στεγνή και ξεσκονισμένη επιφάνεια.  

• Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.  
• Εάν εφαρμόζεται πρώτη φορά σε επιφάνεια σκυροδέματος προσθέστε 30%-50% κατά βάρος SiO2 μέσης 

κοκκομετρίας.  
• Κάθε χρήση πριν την πάροδο των 15 ημερών θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, έως ότου η 

επιφάνεια αναπτύξει πλήρως τις ιδιότητές της και κατ’ επέκταση τις αντοχές της. 

 
 

Εργαλεία Εφαρμογής 

 
Το προϊόν PolyFlex S UV μπορείτε να το εφαρμόσετε με: 

1. Πινέλο 
2. Ρολό  
3. Μηχάνημα βαφής  Airless 
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Αποχρώσεις - Υφή 

 
-  Λευκό σε στοκ  ή απόχρωση της επιθυμίας σας κατόπιν παραγγελίας. 
 

Χειρισμός και Αποθήκευση 

Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο,  αποθηκεύετε τα υλικά 
σε μέρη σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-30°C 

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

Στοιχεία επισήμανσης: 
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):          
Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
Άνευ αντικειμένου 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων: 
Άνευ αντικειμένου 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες 

 

Φυσική κατάσταση σε 20 ºC: Υγρό Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό το προϊόν 
εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: Εμφάνιση: Παχύρευστο 

Χρώμα: Λευκό   
Οσμή: Άοσμο Π.Ο.Ε.. (Παροχή): 0 % βάρους 
Πτητικότητα:  Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 ºC: 0,04 kg/m³  (0,04 g/L) 
Θερμοκρασία βρασμού σε 
ατμοσφαιρική πίεση: 

102 ºC Μέσος αριθµός ατόµων άνθρακα: 3,9 

 
Πίεση  ατμών στους 20 ºC: 

 
2345 Pa 

Μέσο μοριακό βάρος: 112,45 g/mol 
 

Πίεση  ατμών στους 50 ºC: 12352 Pa  (12 kPa) 
Χαρακτηρισμός 
επικινδυνότητας 
προϊόντος: 

 Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2004/42/EE, αυτό το προϊόν, για 
την χρήση του εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πυκνότητα στους 20 ºC: 1209 kg/m³   
Σχετική πυκνότητα στους 20 
ºC: 

1,2 Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 ºC: 0,04 kg/m³  (0,04 g/L) 

pH: 6,5 - 8,5 την οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγ. A.I): 140 g/L 
(2010) 

Αναφλεξιμότητα:   
Σημείο  ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο (>60 ºC) Θεωρητική Απόδοση: 2-6 m²/l  

Αναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο): 

Άνευ αντικειμένου * Αντοχή στο Πλύσιμο: Ναι 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: 393 ºC Χρόνος Αποθήκευση:  1 έτος (Ελάχιστος 
χρόνος) 

mailto:info@alyziapv.gr


 
 

Κωδ. 10511  PolyFlex S U.V. Μονωτικό Ταρατσών 
 
 

 

 

Τηλ. +30 210 941 6530, mail: info@alyziapv.gr, web: www.alyziapv.gr 

Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
  

Υβριδικό ελαστομερές γαλάκτωμα (Styrene Acryl – Urethane) UV Crosslinking (Curable) 
Επιμήκυνση : 350% (πριν την προσθήκη SiO2) 
Αντοχή σε πρόσφυση (ΕΝ 1542:2001)  1,48N/mm2  
Συντελεστής υδαταπορρόφησης (24h) (EN 1062-3:2008) 0,00kg/m 2 

Περατότητα CO2 (EN 1062-6:2002 Method A) 0,20g/(m2 d) 

Σκληρότητα Shore A (ASTM D2240) 45 
  
  
  

 

mailto:info@alyziapv.gr

