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“Η στεγάνωση
στα καλύτερά της!”

AQUATA
SEALAQUATA

SEAL



•  Στεγανή και ελαστική µεµβράνη χωρίς αρµούς
•  Επιτρέπει στο υπόστρωµα να αναπνέει
•  ∆εν αναπτύσσει µύκητες  
•  Εύκολη εφαρµογή 
•  Oικονοµική λύση

Μεγάλη αντοχή σε ακραίες θερµοκρασίες  • 
Υψηλή αντίσταση στην υγρασία και τα λιµνάζοντα νερά  • 

Γεφύρωση τριχοειδών ρωγµών που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρµογής, χωρίς µατίσεις  • 
Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, µειώνοντας την επιφανειακή θερµοκρασία  • 

∆υνατή πρόσφυση  • 

•  Απουσία βροχής, υψηλών ποσοστών υγρασίας ή υψηλών θερµοκρασιών την ηµέρα της εφαρµογής, αλλά και την επόµενη
•  Οι κατάλληλες θερµοκρασίες περιβάλλοντος για την εφαρµογή του υλικού είναι µεταξύ +5°C και +35°C
•  Μέτρηση υγρασίας υποστρώµατος
•  Έλεγχος ρύσεων 
•  Έλεγχος κοίλων λουκιών
•  Επισκευή υποστρώµατος και υδρορροών

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια σηµαντικά χαµηλότερη µετάδοση της θερµότητας στο κτίριο καθώς η θερµοκρασία της
ταράτσας και των υποκείµενων σε αυτή χώρων παραµένει σε χαµηλότερα επίπεδα, αλλά και µια άριστα στεγανοποιηµένη 
επιφάνεια, που προστατεύει από υγρασία και µούχλα ειδικά τους χειµερινούς µήνες.

TipsH ταράτσα αποτελεί την πιο εκτεθειµένη επιφάνεια του σπιτιού στην υγρασία,
τη βροχή, τον παγετό, τον ήλιο και την ατµοσφαιρική ρύπανση.
Για µοναδική στεγανοποίηση ταρατσών, προστασία από υγρασία και λιµνάζοντα νερά και υψηλή 
ανακλαστικότητα, επιλέξτε τη σειρά στεγανωτικών AQUATA SEAL της MARMOLINE.

Επαλειφόµενο, ελαστοµερές στεγανωτικό
ταρατσών, ενισχυµένο µε ακρυλικές ρητίνες.

Χάρη στη λευκότητά του, αντανακλά την
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, εµποδίζοντας

την µετάδοση της θερµότητας στο κτίριο.
Υβριδικό, ελαστοµερές, επαλειφόµενο στεγανωτικό,
σε λευκή απόχρωση, χωρίς διαλύτες, ακρυλικής
βάσης, τροποποιηµένο µε πολυουρεθανικές ρητίνες.
Ξεχωρίζει για την ισχυρή στεγανοποίηση δώµατος
και την προστασία από τα λιµνάζοντα νερά της
ταράτσας, ενώ χάρη στην υψηλή του λευκότητα,
προσφέρει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής
ακτινοβολίας.

Κατατάσσονται ως προστατευτικά επιφανειών
σκυροδέµατος (c) κατά ΕΝ 1504-2.

Παράλληλα, λόγω της υπέρλευκης απόχρωσής της,
µας προσφέρει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.

Κατανάλωση
1 - 1,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα.

Η σειρά AQUATA SEAL προσφέρει:

Χρήσιµες συµβουλές πριν την εφαρµογή:

Η σειρά AQUATA SEAL εγγυάται και επιτυγχάνει
µια εξαιρετικά ελαστική επιφάνεια, µε υψηλή αντίσταση
στην υγρασία και τον παγετό. 

•  Πριν την εφαρµογή:
Καθαρίζουµε το υπόστρωµα καλά από σκόνες και σαθρά υλικά µε τη χρήση πλυστικού µηχανήµατος (Βήµα 1).
Για εφαρµογή πάνω σε παλαιότερες επιστρώσεις του ίδιου ή αντίστοιχων υλικών, πρέπει να προηγηθεί καλός
καθαρισµός της παλιάς επιφάνειας, επισκευή τυχόν ρωγµών και αφαίρεση τυχόν φουσκωµένων ή σαθρών τµηµάτων. 

•  Αστάρωµα:
H επιφάνεια ασταρώνεται µε ακρυλικό αστάρι νερού MST 22, αραιωµένο 30% µε νερό (Βήµα 2).  

•  Εφαρµογή:
Στη συνέχεια εφαρµόζουµε µε ρολό ή βούρτσα µια στρώση AQUATA SEAL 100 ή ΑQUATA SEAL 200 HYBRID
σε όλο το µήκος της επιφάνειας (Βήµα 3). Αν υπάρχουν ρωγµές πάνω από 1 mm πρέπει πρώτα να επισκευασθούν
µε την χρήση επισκευαστικών υλικών της MARMOLINE.
Μετά από 24 ώρες, εφαρµόζουµε µια δεύτερη στρώση, σταυρωτά µε την πρώτη (Βήµα 4).
Η συνολική κατανάλωση και για τις 2 στρώσεις είναι κατ’ ελάχιστο 1,5 kg ανά τετραγωνικό µέτρο.

Εφαρµογή σειράς AQUATA SEAL:
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