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Υδαταπωθητικό Βερνίκι Εμποτισμού Νερού. 
Αδιαβροχοποίηση Δαπέδων και Τοιχοποιίας. 

Για επιφάνειες που θέλετε να είναι και να δείχνουν αδιάβροχες εμπιστευθείτε ένα προϊόν   
νανοτεχνολογίας!  Επιθυμείτε πλήρη αδιαβροχοποίηση της επιφάνειάς σας με άριστη προστασία για πολλά 

χρόνια; Τοποθετήστε το διάφανο βερνίκι  A.F.Β. P 5 Pearl   για μια επιφάνεια πλήρως  αδιαβροχοποιημένη, 

χωρίς να αλλάξετε την αρχική της εικόνα.  
 
 

Με μια πρώτη ματιά 
 

Ειδικό βερνίκι νερού, δημιουργεί άριστη αδιαβροχοποίηση της 
επιφάνειας της οποίας τοποθετείται.  Ιδανικό για 
απορροφητικές επιφάνειες.  

Όπου εφαρμόζεται το  A.F.Β. P 5 Pearl  η επιφάνεια 

προστατεύεται απόλυτα από:  την απορρόφηση νερού, την 
ηλιακή ακτινοβολία, τη φθορά από παγετό / απόψυξη, από 
χλωριούχα και διαλυτά άλατα καθώς και διαλύματα οξέως και 
αλκάλια.   
Το υδαταπωθητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με 
τροποποιημένα alkylalcoxy silanes. 
Αυτοί οι τύποι σιλανίων έχουν μια εξαιρετική ικανότητα να 
διεισδύουν σε βάθος μέσα στο υλικό και με τη διαδικασία του 
πολυμερισμού, δημιουργούν ένα διαρκές φράγμα απώθησης 
του νερού κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία 
επιφανειών: 
- Κάθε είδους φυσικής πέτρας,  - Σκυροδεμάτων, σταμπωτών, 
πατητών τσιμεντοκονιαμάτων,  - Σοβάδων, επιχρισμάτων,  
- Μαρμάρων,  - Προσόψεων με τούβλο,   - Τερακότας,  
 - Κεραμιδιών, - Αμιαντοτσιμέντου,  - Ψαμμίτη,  
 

 Εμποτίζει την επιφάνεια και δε 
σχηματίζει επιφανειακό φιλμ. 

 Υδρόφοβο. 
 Διαπερατό από τους υδρατμούς. 
 Πολύ υψηλή μείωση 

απορρόφησης νερού. 
 Υψηλή διείσδυση σε 

απορροφητικά ορυκτά 
οικοδομικά υλικά, η οποία 
εξασφαλίζει μια μακρά διάρκεια 
απώθησης νερού, ένα 
μακροχρόνιο προστατευτικό 
αποτέλεσμα. 

 Αντοχή σε U.V. 
 Βελτιώνει την αντοχή των 

επιχρισμένων επιφανειών σε 
κύκλους παγετού/απόψυξης. 

 Μη διαπερατό από χλωριούχα 
και διαλυτά άλατα. 

 Πολύ υψηλή σταθερότητα σε 
διαλύματα οξέος και αλκάλια. 

Απόδοση : 16 m² αραίωση 1/1      
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Προετοιμασία Εφαρμογής 

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

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, 
σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.  

1. Έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προεργασίες της επιφάνειας. 
2. Σε πορώδης – απορροφητικές ή  που κρίνετε πιθανότητα ανοδικής υγρασίας, εφαρμόστε το 24013 A.F.B.10 

Primer Σιλοξανικής Βάσης. 
3. Τοποθετούμε το A.F.Β. P 5 Pearl σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με το ποιόν της επιφάνειας και το 

αποτέλεσμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε πάντοτε νωπό σε νωπό. 

 

Οδηγίες Εφαρμογής 
 

1. Αραιώστε το υλικό με 1 έως και 3 (ανάλογα της επιφάνειας που προστατεύετε) μέρη νερό πριν τη χρήση. 
Περισσότερο απορροφητικές επιφάνειες = μεγαλύτερη αραίωση. 

2. Εφαρμόστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να προστατεύσετε, εφόσον αυτή είναι καθαρή και στεγνή. 
3. Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C έως 35 °C. 
4. Τοποθετήστε 1-2 στρώσεις με τη μέθοδο νωπό σε νωπό, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 
5. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή σπρέι με χαμηλή πίεση (0,2 bar). 
 

Μικρές Συμβουλές 

 
1. Πριν την οποιανδήποτε εφαρμογή πραγματοποιήστε ένα μικρό δείγμα. 
2. Σε επιφάνειες παλαιές πραγματοποιήστε πρώτα έναν πολύ καλό καθαρισμό.  
3. Τοποθετήστε το μόνον σε στεγνές και απορροφητικές επιφάνειες.  
4. Σε επιφάνειες μολυσμένες από μύκητες ή άλγη, προβείτε σε αποστείρωση με το μυκοστατικό AF05A. 

 

Εργαλεία Εφαρμογής 

 
Το προϊόν A.F.Β. P 5 Pearl  μπορείτε να το εφαρμόσετε με: 

1.  Πινέλο 

2.  Ρολό  

3.  Airless (με πολύ χαμηλή πίεση) 
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Απόδοση 

Η απόδοση εξαρτάται από την τραχύτητα και το πορώδες της επιφάνειας. Γενικά υπολογίζετε ότι θα 
καταναλώσετε 100-300g/m² (κατόπιν της διάλυσης με νερό).  Σε ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες η κατανάλωση 
μπορεί να φτάσει και το 1 l /m². 

 

Αποχρώσεις - Υφή 

Διάφανο, υγρό. 

 

Χειρισμός και Αποθήκευση 

Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο,  αποθηκεύετε τα υλικά 
σε μέρη σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-35°C 

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

Στοιχεία επισήμανσης: 
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):          
Δηλώσεις επικινδυνότητας:  σε αραίωση 1/1 με νερό 
Άνευ αντικειμένου 
 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων: σε αραίωση 1/1 με νερό 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα 
P102: Μακριά από παιδιά 
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες 

 

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό το προϊόν εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Π.Ο.Ε.. (Παροχή): 0,03 % βάρους Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 ºC: 0,03 kg/m³  (0,03 g/L) 

την οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγ. A.C): 40 g/L (2010) 
Φυσική κατάσταση σε 20 ºC: Υγρό Θεωρητική Απόδοση: 3-10 m²/l 
Εμφάνιση: Γαλακτώδης Διαλυτότητα: Διαλυτό σε νερό 
Χρώμα: Διάφανο Αντοχή στο πλύσιμο: 5/5 
Οσμή: Ευχάριστη Θεωρητική επαναβαφή: >8 ετών 
Θερμοκρασία βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση: 100 ºC pH: 6-8 
Πίεση  ατμών στους 20 ºC: 2350 Pa Πυκνότητα στους 20 ºC: 950 kg/m³ 
Πίεση  ατμών στους 50 ºC: 12382 Pa  (12 kPa) Σημείο  ανάφλεξης : Μη εύφλεκτο (>60 ºC) 
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Δοκιμές και Πιστοποίηση 

Σε ψημένα κεραμικά πραγματοποιήθηκε δοκιμασία απορροφήσεως ύδατος με εμβάπτιση, τα αποτελέσματα είναι 
έξοχα: 
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Πραγματοποιήσαμε επίσης μια δοκιμή για να επαληθεύσουμε την αντίσταση στην εξάτμιση βυθίζοντας 
τα προστατευμένα και μη κεραμικά σε διάλυμα 3% όξινου ανθρακικού νατρίου, τα αποτελέσματα είναι 
εξαιρετικά: 
 

Ημέρα 0 

 

                          
Χωρίς προστασία A.F.B. P-5 1:1 αραίωση A.F.B. P-5 1:3 αραίωση 

 

Ημέρα 20η 

 

                        
Χωρίς προστασία A.F.B. P-5 1:1 αραίωση A.F.B. P-5 1:3 αραίωση 

 


