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“Κορυφαία στεγάνωση για
ταράτσες, δεξαµενές νερού,

πισίνες!”

AQUATA
ELASTICAQUATA

ELASTIC



∆οµικά στοιχεία µε υψηλή συγκέντρωση υγρασίας όπως δώµατα, µπαλκόνια, τοιχώµατα πισίνας,
υπόγεια και δεξαµενές νερού, που υπόκεινται σε παραµορφώσεις λόγω της έκθεσής τους σε
δυσµενείς καιρικές συνθήκες, πρέπει να στεγανοποιούνται µε υλικά υψηλής ευκαµψίας.

Το νέο σύστηµα προϊόντων της MARMOLINE, AQUATA ELASTIC & FLEX 2000,
έρχεται να δώσει λύσεις και ιδέες ανακαίνισης και αξιοποίησης των εξωτερικών χώρων
που µένουν ανεκµετάλλευτοι.

Κατανάλωση
1,65 kg/m2/ανά mm, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου και το πάχος της εφαρµογής.

•  ∆υνατότητα γεφύρωσης µικρορωγµών
•  Κατάλληλο για χρήση σε δεξαµενές πόσιµου νερού
•  Φιλικό προς το περιβάλλον 
•  Ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία

Άριστη στεγάνωση  • 
Ανθεκτικό σε θετική και αρνητική πίεση νερού  • 

∆ιαπερατό από τους υδρατµούς  • 
Γρήγορη και εύκολη εφαρµογή  •

Πλεονεκτήµατα:

• Σωστή εφαρµογή των υλικών από έµπειρους επαγγελµατίες.
• Οι αρµοί διαστολής κρίνονται απαραίτητοι στις ταράτσες και σε µεγάλες εξωτερικές επιφάνειες. 
• Σε µόνωση µε ασφαλτικές µεµβράνες δεν είναι δυνατή η απευθείας συγκόλληση πλακιδίων.

Tips για επενδύσεις σε εξωτερικούς χώρους

Ένα όµορφο αίθριο,
µία χρηστική ταράτσα,
ένα µπαλκόνι αποκτούν
τώρα νέα ζωή.Βεράντα έτοιµη προς χρήση σε 3 βήµατα.

Βήµα 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ AQUATA ELASTIC
∆ιασφαλίζουµε ότι υπάρχουν ρύσεις. Επισκευάζουµε το υπόστρωµα όπου χρειάζεται τοπικά µε τα επισκευαστικά υλικά ΒS 18

ή THIXOCRETE της MARMOLINE. Καθαρίζουµε από λάδια, σαθρά και µατίσεις. Στεγανώνουµε το υπόστρωµα χρησιµοποιώντας

το εύκαµπτο, στεγανωτικό επαλειφόµενο τσιµεντοκονίαµα 2 συστατικών AQUATA ELASTIC της MARMOLINE.

Βήµα 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ FLEX 2000
Προχωράµε στην εφαρµογή της ρητινούχας κόλλας πλακιδίων υψηλής ευκαµψίας FLEX 2000 της MARMOLINE, που προσφέρει 

ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων διαφόρων µεγεθών. Η FLEX 2000 είναι κατάλληλη για συγκόλληση λεπτών πλακιδίων, πέτρας, 

µαρµάρου, καθώς και για διάφορα διακοσµητικά στοιχεία ή ψηφίδες πάνω σε συνήθη υποστρώµατα (τσιµεντοκονίες, µπετόν κ.τ.λ.). 

Εάν το υπόστρωµα είναι σαθρό ή τρίβεται, προτείνεται αστάρωµα της επιφάνειας µε το ακρυλικό αστάρι νερού MARMOLINE MST 11 

αραιωµένο κατά 30% µε νερό.

Βήµα 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
Ολοκληρώνουµε µε τη συγκόλληση των πλακιδίων της επιλογής µας, όπως κεραµικά πλακίδια, porcellanato, πλακίδια χαµηλής και 

µηδενικής απορροφητικότητας, πλάκες Καρύστου ή άλλα φυσικά υλικά.

Βήµα 4. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
24 ώρες µετά την συγκόλληση πλακιδίων προχωράµε στην αρµολόγηση, επιλέγοντας τον κατάλληλο αρµόστοκο της MARMOLINE, 

ARMOS 0-2, 1-6 & 6-20, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης.

Στεγάνωση δώµατος
και πλακόστρωση µε το σύστηµα:AQUATA

ELASTIC AQUATA ELASTIC
& FLEX 2000

Εύκαµπτο στεγανωτικό κονίαµα δύο συστατικών: λευκή ή γκρι κονία 
τσιµεντοειδούς βάσης µε επιλεγµένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά 
πρόσθετα (συστ.Α) και υγρό ακρυλικό γαλάκτωµα υψηλής απόδοσης 
(συστ.Β). Mοναδική στεγάνωση σε ταράτσες, βεράντες, υπόγεια,
δεξαµενές νερού, πισίνες (πριν την τοποθέτηση επενδύσεων) κ.ά.
Iδανική επιλογή για επιφάνειες που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, 
δονήσεις, που παρουσιάζουν τριχοειδείς ρωγµές. Eξαιρετική υδατοστεγα-
νότητα και προστασία του σκυροδέµατος έναντι της ενανθράκωσης.

• Κατάλληλο για χρήση κάτω από κεραµικά πλακίδια κατά ΕΝ 14891
• Κατάλληλο για επαφή µε νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά EN 14944-1

Η τελική επιφάνεια είναι έτοιµη προς χρήση, χωρίς ανησυχία για τη χρήση,
τις καιρικές συνθήκες ή τυχόν άλλες καταπονήσεις!


