
DW IZOL

Ελαστικό στεγανωτικό σε υγρή μορφή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το DW IZOL είναι ένα έτοιμο προϊόν χρήσης το οποίο 
εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό. Αφού στεγνώσει 
δημιορυργεί μια πολύ ελαστική μεμβράνη η οποία είναι 
ανθεκτική κατά του νερού και επιτρέπει την εξάτμισή του.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το DW IZOL είναι ιδανικό για την υγρομόνωση  επιφανειών 
μπάνιου, μπαλκονιού κλπ, πριν την τοποθέτηση των 
κεραμικών πλακιδίων. Είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες 
δαπέδου ή τοίχου κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, πλακίδια 
γύψου κλπ. Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 
επιφάνειες που δέχονται πίεση νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόχρωση Γκρι
Πυκνότητα                                                                1.58 Kg/Λίτρο
Τριβή: 50 000 mPa.s
Ελάχιστη θερμοκρασία 
εφαρμογής + 5oC

Χρόνος στέγνωσης 6 ώρες στους  20oC

Βατότητα Μετά από 6 ώρες  στους  
20oC

Υγρομόνωση  7 atm κατά  DIN 1048
Τοποθέτηση κόλλας των 
πλακιδίων

Μετά από περίπου 6 ώρες 
στους  20oC

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς γράσο, 
σκόνη, λίπη κλπ. Οι επιφάνειες με ρωγμές  πρέπει να 
αποκατασταθούν πριν την εφαρμογή. Μετά την εφαρμογή 
του  DW IZOL πάνω στο υπόστρωμα εφαρμόζεται στρώση με Η 
YDRO PRIMER σε ένα ποσό περίπου 200 -300 g/m2 ανάλογα με 
τις απορροφητικές ικανότητες του υποστρώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το DW IZOL εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό με δύο στρώσεις 

αφού πρώτα έχει στεγνώσει ολοκληρωτικά η στρώση του 
ΗYDRO PRIMER. Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμοστεί 
αφού στεγνώσει η πρώτη.
Η στεγανωτική μεμβράνη πρέπει να ενισχυθεί σε διάφορες 
γωνίες του δαπέδου και στα διαστήματα των αρμών 
χρησιμοποιώντας έναν υαλοβάμβακα τύπου 65 g/m2.
Τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν πριν στεγνώσει το  
DW IZOL. Η τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων πρέπει 
να γίνει χρησιμοποιώντας κόλλα με ελαστικές ιδιότητες ή 
χρησιμοποιώντας το FLEXIT για τη ελαστικοποίηση της κόλλας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το προϊόν συνιστάται να φυλάγεται 18 μήνες από την ημερο-
μηνία παραγωγής  αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη 
συσκευασία και  να προστατεύεται από τον παγετό  και την 
έκθεση στον ήλιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και 
απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας 
εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα 
πρακτικά στοιχεία.
Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προïόντος, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο 
για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!


