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MARITRANS
∆ΙΑΦΑΝΗΣ, ΕΠΑΛΟΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
Περιγραφή Προϊόντος

Πλεονεκτήµατα

Το MARITRANS® είναι µία διαφανής, επαλοιφώµενη,
ανθεκτική, ηµίσκληρη/ελαστική µεµβράνη αλιφατικής
πολυουρεθανικής βάσεως ενός
συστατικού
που
χρησιµοποιείται για µακροχρόνια στεγάνωση.
Το υψηλά τεχνολογικό, διαφανές επιστρωτικό υλικό
MARITRANS®, δεν επηρεάζεται καθόλου από την
υπεριώδη ακτινοβολία (UV), δεν κιτρινίζει, δεν κιµωλιώνει
επιφανειακά, δεν προσβάλλεται από τα αλκάλια του
υποστρώµατος και ακόµα µετά από γήρανση παραµένει
διαφανές και ελαστικό.
Το MARITRANS® στεγανοποιεί κεραµικές, πέτρινες και
γυάλινες επιφάνειες προστατεύοντας τις κατά της
υγρασίας, της όξινης βροχής, του νέφους και του πάγου.
Οξειδωµένες διαφανείς πολυκαρβονικές επιφάνειες
δείχνουν πιο διαφανεiς µετά την επίστρωση τους µε
MARITRANS®.
Το MARITRANS® στεγανοποιεί ραγισµένα τζάµια και
προστατεύει κατά την περίπτωση θραύσης, συγκρατώντας
τα θραύσµατα.
Το MARITRANS® πολυµερίζεται µε την υγρασία του
υπεδάφους και του αέρος.

•
•
•
•
•

Χρήσεις
• Στεγάνωση Μπαλκονιών και Βεραντών
• Στεγάνωση Αίθριων
• Στεγάνωση Ραγισµένων Τζαµιών
• Στεγάνωση Υαλότουβλων
• Στεγάνωση ∆ιαφανών Πλαστικών (πολυκαρβονικό)
• Στεγάνωση και προστασία Πλακών Καρύστου
• Xρήση Binder
• Στεγάνωση και προστασία Ξύλου και bamboo

•
•

•
•
•
•

Εύκολη εφαρµογή (ενός συστατικού, έτοιµο προς χρήση)
∆εν επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
∆εν κιτρινίζει
∆εν κιµωλιώνει επιφανειακά
Κατά την εφαρµογή πολυµερίζεται και δηµιουργεί µια ενιαία
ελαστική υδρόφοβη µεµβράνη χωρίς αρµούς
∆εν υδρολύεται και µπορεί να εφαρµοστεί σε σηµεία όπου
λιµνάζουν νερά.
∆εν µαλακώνει το καλοκαίρι και δεν σκληραίνει τον χειµώνα,
διότι διατηρεί τις µηχανικές του ιδιότητες σε θερµοκρασίες από
o
o
-30 C έως +90 C.
Αφήνει το υπόστρωµα να αναπνέει.
Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.
Η επιφάνεια παραµένει βατή και ανθεκτική σε καταπονήσεις.
Σε περίπτωση µηχανικής ζηµιάς στην µεµβράνη, µπορεί πολύ
εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά.

Κατανάλωση
0,8 – 1,2 kg/m2 εφαρµοσµένο σε δύο ή τρεις στρώσεις..
Πιστοποιήσεις
Ελεγµένο και πιστοποιηµένο από το γερµανικό κρατικό κέντρο
δοµικών υλικών MPA Braunschweig για αντοχή στον ήλιο, µηκιµωλίωση, διατήρηση των µηχανικών του ιδιοτήτων µέσω
τεχνητής γήρανσης, διαπερατότητα υδρατµών, διατήρηση
γυαλάδας, κλπ.

Τεχνικά στοιχεία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Σύσταση
Αλιφατική Πολυουρεθανική ρητίνη
Επιµήκυνση θραύσης
322 %
DIN EN ISO 527
Αντοχή στον εφελκυσµό
25.4 N/mm 2
DIN EN ISO 527
2
Μέτρο ελαστικότητας Ε
69.5 N/mm
DIN EN ISO 527
DIN ISO 34, Μέθοδος Β
Αντοχή στο σχίσιµο Τs
56.9 Ν/mm
Τάση θραύσης µετά 2000h τεχνητή γήρανση κατά DIN EN 298 %
DIN EN ISO 527
ISO 4892-3, 400 MJ/m2
Αντοχή σε εφελκυσµό µετά 2000h τεχνητή γήρανση κατά 25.5 Ν/mm2
DIN EN ISO 527
DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2
∆ιατήρηση γυαλάδας µετά 2000h τεχνητή γήρανση κατά
Καλή
DIN 67530
DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2
Βαθµός επιφανειακής κιµωλίωσης µετά 2000h τεχνητή
∆εν παρουσιάσθηκε κιµωλίωση.
DIN EN ISO 4628-6
γήρανση κατά DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2
Βαθµός κιµωλίωσης 0.
∆ιαπερατότητα υδρατµών
8.05 gr/m2/ηµέρα
EN ISO 12572
Αντίσταση σε πίεση νερού
Καµία διαρροή
DIN EN 1928, Test Α
Πρόσφυση σε απορ. κεραµικό πλακίδιο
>2 N/mm2 (καταστροφή πλακιδίου)
ASTM D 903
Σκληρότητα (Κλίµακα Shore D)
25
ASTM D 2240
Θερµοκρασία εφαρµογής
50C έως 350C
Συνθήκες:
Χρόνος πατήµατος
6-8 ώρες
20o C, 50% RH
Χρόνος πολυµερισµού
24 ώρες
Χρόνος τελικού πολυµερισµού
7 ηµέρες
Χηµ ικές α ντ οχές
Καλές : σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα(10%), θαλασσινό νερό, απορρυπαντικά και λάδια.
Θερµοκρασία λειτουργίας
-40Ο C έως +90ο C
Στο εργαστήριο

Εφαρµογή ως διαφανή στεγανωτική µεµβράνη
Προετοιµασία υποστρώµατος
Η προσεκτική προετοιµασία της επιφάνειας είναι σηµαντική για να έχουµε άριστο αποτέλεσµα και µεγάλη ανθεκτικότητα.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά, ελεύθερη από κάθε βρωµιά η οποία µπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την συγκόλληση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά τµήµατα του υποστρώµατος. Το νέο σκυρόδεµα χρειάζεται να
στεγνώσει για τουλάχιστον 28 ήµερες. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Οι παλιές
επιστρώσεις, ακαθαρσίες, λίπη, φυτικοί οργανισµοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν µε την βοήθεια λειαντικού
µηχανήµατος (τριβείου). Οι οποιεσδήποτε ανωµαλίες της επιφάνειας πρέπει να λειανθούν. Οτιδήποτε σαθρά τµήµατα ή
σκόνες από την λείανση πρέπει να αφαιρεθούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη πλύνετε την επιφάνεια µε νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιφάνειες µε εγκλωβισµένη υγρασία (π.χ. υγρασία κάτω από την πλακόστρωση) πρέπει να αφεθούν να
στεγνώσουν πλήρως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εφαρµογή πάνω από κεραµικά πλακίδια, θα πρέπει να προσεχθεί να µην υπάρχουν ανερχόµενα
νιτρικά άλατα στους αρµούς και τις ενώσεις µεταξύ των πλακιδίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε επιφάνειες όπως µαρµαρα και άλλες φυσικές πέτρες, συνίσταται δοκιµή πρόσφυσης.
Επισκευή ρωγµών και αρµών διαστολής:
Η προσεκτική σφράγιση υπαρχόντων ρωγµών ή αρµών είναι εξαιρετικά σηµαντική για την µακροχρόνια στεγάνωση της
επιφάνειας.
• Καθαρίστε τις ρωγµές και τους αρµούς διαστολής και κινητικότητας από σκόνες, υπολείµµατα ή άλλες βρωµιές.
Ασταρώστε τοπικά µε το διαφανές αστάρι MARISEAL® 710 και αφήστε το να στεγνώσει για 2-3 ώρες. Τοποθετήστε
µέσα στους αρµούς διαστολής ένα κατάλληλο κορδόνι πολυαιθυλενίου. Γεµίστε τους αρµούς διαστολής και τις
ρωγµές µε το αρµοσφραγιστικό MARIFLEX® PU 30. Αφήστε το για 12 ώρες να πολυµερισθεί.
Αστάρωµα
Ασταρώστε κεραµικές, γυάλινες και µη-απορροφητικές επιφάνειες µε το αστάρι MARITRANS TILE-PRIMER µε την µέθοδο
σφουγγαρίσµατος.
Νοτίστε ένα καθαρό πανί µε αρκετό MARITRANS TILE-PRIMER και καθαρίστε όλη την επιφάνεια προς στεγάνωση. Με την
µέθοδο αυτή εκτός από την ενεργοποίηση της επιφάνειας για καλύτερη πρόσφυση, επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως και µία
εξαιρετική απολίπωση της επιφάνειας. Σιγουρευτείτε οτι το MARITRANS TILE-PRIMER έχει εφαρµοσθεί σε ολόκληρη την
επιφάνεια. Αλλάζετε συχνά πανιά.
Εφαρµογή διαφανούς στεγανωτικής µεµβράνης
Αδείαστε αρκετό MARITRANS  πάνω στην προετοιµασµένη και ασταρωµένη επιφάνεια και απλώστε το µε ρολό ή οδοντωτή
σπάτουλα. Συνεχίστε κατ’ αυτόν τον τρόπο µέχρι να καλυφθεί πλήρως η προς στεγάνωση επιφάνεια.
Μετά 12 ώρες (όχι αργότερα από 36 ώρες), απλώστε µια δεύτερη στρώση MARITRANS.
Εάν επιθυµείτε και για καλύτερα αποτελέσµατα στεγάνωσης, εφαρµόστε και µία τρίτη στρώση MARITRANS .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην απλώνετε το MARITRANS  σε πάχος µεγαλύτερο του 1mm ανά στρώση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε επιφάνειες επιστρωµένες στο παρελθόν µε υλικά εµποτισµού σιλοξάνης,σιλανίων ή σιλικόνης, πρέπει να
γίνεται πάντα δοκιµή πρόσφυσης του συστήµατος MARITRANS TILE-PRIMER / MARITRANS ώστε να υπάρχει βεβαιότητα
για την απαραίτητη πρόσφυση.
Για άριστα αποτελέσµατα, η θερµοκρασία κατά την επίστρωση και την σκλήρυνση του MARITRANS  πρέπει να είναι µεταξύ
50C και 350C. Οι χαµηλές θερµοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ οι υψηλές θερµοκρασίες την επιταχύνουν. Η
υψηλή υγρασία µπορεί να επηρεάσει το τελείωµα (φινίρισµα).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οταν η τελική επιφάνεια ειναι βρεγµένη, ειναι ολισθηρή.
Φινίρισµα
Εάν επιθυµείτε το τελικό αποτέλεσµα της επιφάνειας να είναι σατινέ-µατ, εφαρµόστε µία στρώση MARITRANS  FINISH µε
ρολό, 8-12 ώρες µετά την εφαρµογή της τελευταίας στρώσης MARITRANS .
Εφαρµογή ως Binder
Η προσεκτική προετοιµασία της επιφάνειας είναι σηµαντική για να έχουµε άριστο αποτέλεσµα και µεγάλη ανθεκτικότητα.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά, ελεύθερη από κάθε βρωµιά η οποία µπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την συγκόλληση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά τµήµατα του υποστρώµατος. Το νέο σκυρόδεµα χρειάζεται να στεγνώσει
για τουλάχιστον 28 ήµερες. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Οι παλιές επιστρώσεις,
ακαθαρσίες, λίπη, φυτικοί οργανισµοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν µε την βοήθεια λειαντικού µηχανήµατος (τριβείου). Οι
οποιεσδήποτε ανωµαλίες της επιφάνειας πρέπει να λειανθούν. Οτιδήποτε σαθρά τµήµατα ή σκόνες από την λείανση πρέπει
να αφαιρεθούν.

Αστάρωµα επιφανείας
Για άριστα αποτελέσµατα, τη θερµοκρασία και κατά την επίστρωση και την σκλήρυνση του ασταριού πρέπει να είναι µεταξύ
50C -350C.
H χαµηλές θερµοκρασίες την επιβραδύνουν την ωρίµανση ενώ οι υψηλές θερµοκρασίες την επιταχύνουν.
Απλώστε το διαφανές αστάρι MARISEAL 710 µε τη βοήθεια ρολού, βούρτσας ή πινέλου.
Μετά από 2-3 ώρες και όσο η επιφάνεια είναι κολλώδες επιστρώστε το BINDER.
ΠΡΟΣΟΧΗ Το αστάρι MARISEAL 710 και το BINDER πρέπει να τοποθετηθούν προ του αναφερόµενου χρόνου την ιδία µέρα
ώστε να επιτυγχάνετε η µέγιστη δυνατή χηµική πρόσφυση µεταξύ τους.
Εναλλακτικός τρόπος ασταρώµατος
Τοποθετούµε σε άδειο καθαρό δοχείο MARITRANS αραιωµένο 1 προς ½ µε MARISOLV 9000 και αναδεύουµε µε ηλεκτρικό
αναδευτήρα σε χαµηλές στροφές (300 στροφές ανά λεπτό) για 3 λεπτά περίπου, αφού αφήσουµε το υλικό να ηρεµήσει για
µερικά λεπτά το εφαρµόζουµε στην επιφάνεια µε τη βοήθεια ρολού, βούρτσας ή πινέλου.
Μετά από 24 ώρες και λιγότερο από 48 ώρες µπορούµε να εφαρµόσουµε το BINDER.
Εφαρµογή BINDER
Σε καθαρό κενό δοχείο χωρίς υπολλείµατα αδειάζουµε 1 κιλό MARITRANS µε 8 έως 10 κιλά χαλαζιακά ανάλογα µε τη
κοκκοµετρία που θέλουµε και προσθέτουµε ακόµα και 100gr RESEASE AGENT αποκαλουπωτικό και ανακατεύουµε όλα
µαζί µε ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαµηλές στροφές (300 στροφές ανά λεπτό) ως οτου γίνει οµοιογενές το µίγµα.
Το εφαρµόζουµε στην επιφάνεια µε σπάτουλα πιέζοντας και διαστρώνοντας το υλικό στο επιθυµητό πάχος της χαλαζιακής
που έχουµε.
Φροντίζουµε στις ενώσεις του υλικού να είναι καλά συµπιεσµένο ώστε να µην µείνουν τυχόν κενά.
Μετά το πέρας της εφαρµογής και εντός 48 ωρών περνάµε την επιφάνεια µε ένα χέρι MARITRANS αραιωµένο 1 προς ½ µε
MARISOLV 9000 ως σφραγιστικό υλικό.
Συσκευασία και αποθήκευση
Το MARITRANS  παραδίδεται σε δοχεία των 20kg, 10kg, 5kg και 1kg. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και
δροσερούς χώρους το ανώτερο για 9 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το
ηλιακό φως. Θερµοκρασία αποθήκευσης: 50-300C. Το προϊόν πρέπει να παραµείνει στα αυθεντικά, µη-ανοιγµένα δοχεία,
φέροντας το όνοµα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, τον αριθµό παραγωγής και την ετικέτα προφύλαξης.
Μέτρα ασφαλείας
∆είτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εύφλεκτο. Παρακαλούµε µελετήστε το φυλλάδιο ασφαλείας.
Οι τεχνικές µας οδηγίες – προφορικές ή γραπτές ή µέσω δοκιµών – παρέχονται µε καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, και το ίδιο ισχύει όπου αναφέρονται δικαιώµατα ιδιοκτησίας/ πνευµατικά
δικαιώµατα. ∆εν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να δοκιµάσετε τα προϊόντα που παρέχονται από µέρους µας ως προς την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις που
στοχεύονται. Η εφαρµογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου µας και συνεπώς, αποκλειστικά δικής σας ευθύνης. Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που διαπιστωθεί
υπευθυνότητα για οποιαδήποτε βλάβη η οποία έλαβε χώρα λόγω ελαττωµατικού υλικού, θα είναι περιορισµένη στην αξία των εµπορευµάτων που χρησιµοποιήσατε στο σηµείο της βλάβης.
Εµείς φυσικά, θα σας παρέχουµε πάντα προϊόντα σταθερής ποιότητας µέσα στο πλαίσιο των Γενικών µας Όρων Πώλησης και Παράδοσης.

