
MONOLIT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο 
το οποίο προσφέρει άριστη μονωτική ποιότητα κατά της 
υγρασίας και προστατεύει από την απανθράκωση. Είναι 
κατάλληλο η χρήση του για στέγνωση δεξαμενών που 
αποθηκεύουν το πόσιμο νερό, κελάρια. Είναι εύκολο 
στην εφαρμογή, έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής και δεν 
έχει διαβρωτική ενέργεια για τα ενισχυμένα με χάλυβα 
σκυροδέματα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στέγνωση των υποστρωμάτων από σκυρόδεμα, σοβά και των 
τοίχων από την υγρασία. Κατάλληλο για τη στέγνωση των 
δεξαμενών νερού, κελαριών, υπόγειων χώρων κλπ. Κατάλληλο 
για την εσωτερική στέγνωση στις υπόγειες περιοχές, για 
παράδειγμα των κελαριών εφόσον αντέχει στις υψηλές 
πιέσεις λόγω της δυνατής συγχώνευσης του σκυροδέματος με 
το υπόστρωμα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
● Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη 
    και κάθε άλλου είδους ακαθαρσίες.
● Εάν η επιφάνεια όπου εφαρμόζεται το ΜΟΝΟLIT έχει    
   σχισμές ή ρωγμές αρχικά εκτελείται η σφράγισή τους και 
   έπειτα εφαρμόζεται το προϊόν.
● Εάν η επιφάνεια όπου εφαρμόζεται έχει άκρες από σύρμα 
    πρέπει να κοπούν από 2 έως  4 cm εις βάθος και ύστερα η 
   κοπή που δημιουργείται σφραγίζεται και μετά εφαρμόζεται 
   το προϊόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προσθέτουμε σταδιακά το ΜΟΝΟLIT στη απαιτούμενη 
ποσότητα νερού υπό μια συνεχόμενη ανάμιξη έως να 
δημιουργηθεί μια παχύρρευστη μάζα κατάλληλη να 
εφαρμοστεί με πινέλο. Η επιφάνεια όπου θα εφαρμοστεί 
πρέπει να είναι απόλυτα στεγνή και να μην έχει ίχνος 
υγρασίας. Το προϊόν εφαρμόζεται με δύο ή περισσότερες 
στρώσεις αναλόγως με το περιβάλλον που θα εφαρμοστεί. 
Κάθε στρώση δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 1mm 
παχύ για να αποφεύγουμε τις σχισμές η επόμενη στρώση 
εφαρμόζεται αφότου στέγνωση πλήρως η προηγούμενη 
στρώση. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή: Σκόνη
Απόχρωση: Γκρι
Πυκνότητα Ανάμιξης: 1.30 gr/cm3

Ευφλεκτότητα Άφλεκτο
Αναλογία ανάμιξης:

Με σπάτουλα:

Με πινέλο:

6-7 L νερό για  25 kg  ΜΟΝΟLIT

7-8 L νερό για 25 kg ΜΟΝΟLIT
pH  ανάμιξης: 12
Διάρκεια ανάμιξης: 3-4 ώρες   
Χρόνοςεφαρμογής μεταξύ 
δύο στρώσεων:  Μετά από 4 ώρες σε  23 0 C

Max πυκνότητα  

Ανά στρώση: 
1 mm



Αντοχή στη θετική πίεση 7 atm κατά DIN 1048

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα: ≥ 2 N/mm2

Αντοχή στην υγρασία: Άριστη

Αντοχή στη απόσβεση: Άριστη

Διαβροχότητα Αδιάβροχο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΟΝΟLIT είναι συσκευασμένο σε σάκους  25 kg.

MONOLIT

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!


