
         
 

 

 

Τερληθό Φπιιάδην 

ISOFLEX-PU 510 

Πολσοσρεθανικό, επαλειθόμενο ζηεγανωηικό  
 
 

Ιδιόηηηες 
 
Τν ISOFLEX-PU 510 είλαη έλα πνιπνπξεζαληθό, 
επαιεηθόκελν ζηεγαλσηηθό ελόο ζπζηαηηθνύ, ην 
νπνίν πξνζθέξεη:  

 Αληνρέο κεραληθέο, ρεκηθέο, ζεξκηθέο, ζε 
αθηηλνβνιία UV θαη ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο 
θαζώο βαζίδεηαη ζε ειαζηνκεξείο, πδξόθνβεο, 
πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο. 

 Μία εληαία ειαζηηθή, ζηεγαλή θαη αηκνπεξαηή 
κεκβξάλε, ρσξίο αξκνύο θαη ελώζεηο.  

 Πνιύ θαιή πξόζθπζε ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο, 
όπσο ζθπξόδεκα, ηζηκεληνθνλίεο θαη ζηηο 
πεξηζζόηεξεο ζηεγαλσηηθέο ζηξώζεηο. 

 Δύθνιε εθαξκνγή θαη ζε κε νκαιά  
ππνζηξώκαηα.  

 Μία νηθνλνκηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιύζε 
ζηεγάλσζεο. 

 Γηαηίζεηαη ζε ιεπθό θαη άιιεο απνρξώζεηο. 
Όηαλ επηιέγεηαη ζθνύξε απόρξσζε ISOFLEX-
PU 510 σο εθηεζεηκέλε ζηξώζε, απαηηείηαη ε 
επηθάιπςή ηνπ κε κία ζηξώζε TOPCOAT-PU 
720 ζηελ ίδηα απόρξσζε. 

 
Πηζηνπνηεκέλν κε ηε ζήκαλζε CE, σο πξντόλ 
πξνζηαζίαο επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο, ζύκθσλα 
κε ην πξόηππν ΔΝ 1504-2. Αξηζκόο 
πηζηνπνηεηηθνύ: 2032-CPR-10.11. 
 

Πεδία εθαρμογής 
 
Τν ISOFLEX-PU 510 είλαη θαηάιιειν γηα 
ζηεγάλσζε:  

 Ταξαηζώλ θαη κπαιθνληώλ, σο εθηεζεηκέλε 
ζηξώζε.  

 Κάησ από πιαθίδηα, αθνύ πξνεγεζεί επίπαζε 
ραιαδηαθήο άκκνπ ζηελ ηειεπηαία ζηξώζε ηνπ, 
ζε θνπδίλεο, ινπηξά, κπαιθόληα θαη ηαξάηζεο.  

 Κάησ από ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο ζε 
ηαξάηζεο. 

 Σε ηερληθά έξγα, ζηελ νδνπνηία, γηα ηε 
ζηεγάλσζε θαηαζηξσκάησλ γεθπξώλ, ζε 
ζήξαγγεο θιπ. 

 Θεκειηώζεσλ. 

 Γπςνζαλίδσλ θαη ηζηκεληνζαλίδσλ. 

 Παιαηώλ ζηξώζεσλ από αζθαιηηθέο 
κεκβξάλεο, ή από κεκβξάλεο EPDM.  

 Αθξνύ πνιπνπξεζάλεο. 

 Μεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ. 

Τετνικά ταρακηηριζηικά 
 
Μνξθή:                  πξνπνιπκεξηζκέλε 
 πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε  

Απνρξώζεηο:               ιεπθό, καύξν 

Ππθλόηεηα:                    1,44 kg/l 

Ιμώδεο:                          5.500  500 mPa·sec   
                                     (ζηνπο +23ºC)                       

Δπηκήθπλζε θαηά ηε 

ζξαύζε (ASTM D 412): 750  50% 

Αληνρή ζε εθειθπζκό:        4,0 N/mm
2
                    

(ASTM D412) 

Σθιεξόηεηα θαηά  

SHORE Α:                   80  2 

Σηεγαλόηεηα:              5 atm                       
(DIN 1048) 

Αλαθιαζηηθόηεηα  
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (SR): 84% 
(ASTM Δ903-96) 
 

Σπληειεζηήο εθπνκπήο                                              
ζηελ ππέξπζξε  
αθηηλνβνιία ε (±0,02):   0,9 
(ASTM C1371-04a) 
 

Γείθηεο αλαθιαζηηθόηεηαο  
ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία  
(SRI) (ASTM E1980-01):    106 
 

Τξηρνεηδήο  
απνξξόθεζε λεξνύ:    0,01 kg/m

2
·h

0,5
 

(ΔΝ 1062-3, απαίηεζε  
ΔΝ 1504-2: w < 0,1) 

Γηαπεξαηόηεηα CO2:    Sd > 50 m 
(EN 1062-6) 

Υδξαηκνπεξαηόηεηα:   Sd = 0,82 m  
(EN ISO 7783-2,  
πδξαηκνπεξαηό Class I,  
Sd < 5 m) 

Πξόζθπζε:                     > 2,0 Ν/mm
2
 

(EN 1542, απαίηεζε γηα                                    
εύθακπηα ζπζηήκαηα                                          
ρσξίο θπθινθνξία:                                                   
0,8 Ν/mm

2
)   

Τερλεηή γήξαλζε:       Πεξλάεη (δελ   
(ΔΝ 1062-11,                  εκθαλίδνληαη                                 
κεηά από 2000 h)        θνπζθάιεο, ξσγκέο ή                             
                                        απνθόιιεζε)  

 



 
 
 
 

 

Τα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζκα ηεο γλώζεο θαη ηεο 
εκπεηξίαο από ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη 
ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην 
πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ 
θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ. 

 

 

 

Αληίδξαζε ζηε θσηηά:        Κιάζε F                    
(EN 13501-1) 

Θεξκνθξαζηαθή αληνρή:  από -30ºC έσο +90ºC 
 

Τρόπος τρήζης 
 
1. Προεηοιμαζία σποζηρώμαηος 
Γεληθά, ην ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ζηεγλό 
(πεξηερόκελε πγξαζία <4%) θαη απαιιαγκέλν από 
ζαζξά πιηθά, ζθόλεο, ιίπε, ξύπνπο θιπ. 
 
1.1. Δπηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο 
Tπρόλ θελά ζην ζθπξόδεκα πξέπεη λα γεκίδνληαη 
κε θαηάιιεια επηζθεπαζηηθά πιηθά.  
Έληνλεο ξσγκέο ζην ππόζηξσκα πξέπεη αξρηθά λα 
αζηαξώλνληαη ηνπηθά θαη λα  ζθξαγίδνληαη κε ηηο 
πνινπξεζαληθέο καζηίρεο FLEX-PU 30 S θαη 
FLEX-PU 50 S. 
Τν ζθπξόδεκα θαη άιιεο πνξώδεηο επηθάλεηεο κε 
πεξηερόκελε πγξαζία <4%, αζηαξώλνληαη κε ην 
εηδηθό αζηάξη PRIMER-PU 100, κε θαηαλάισζε 
πεξίπνπ 200 g/m

2
. 

Δπηθάλεηεο κε πεξηερόκελε πγξαζία >4% 
αζηαξώλνληαη κε ην πνιπνπξεζαληθό αζηάξη 2 
ζπζηαηηθώλ PRIMER-PU 140, κε θαηαλάισζε 
100-200 g/m

2
.  

 
1.2 Λείεο - κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο 
Λείεο θαη κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο, θαζώο θαη 
επηθάλεηεο από αζθαιηόπαλν ή παιηέο 
ζηεγαλσηηθέο ζηξώζεηο, αζηαξώλνληαη κε ην 
επνμεηδηθό αζηάξη λεξνύ EPOXYPRIMER 500, 
αξαησκέλν κε λεξό έσο θαη 30% θαηά βάξνο. Τν 
πιηθό εθαξκόδεηαη κε βνύξηζα ή ξνιό ζε κία 
ζηξώζε. 
Καηαλάισζε: 150-200 g/m

2
. 

Η εθαξκνγή ηνπ ISOFLEX-PU 510 γίλεηαη 
αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, εληόο 24-48 
σξώλ από ηελ επάιεηςε ηνπ αζηαξηνύ, θαη κόιηο ε 
πγξαζία ηεο ζηξώζεο ηνπ EPOXYPRIMER-500 
γίλεη κηθξόηεξε ηνπ 4%.  
 
1.3. Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο 
Οη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη: 

 Να είλαη ζηεγλέο θαη ζηαζεξέο.  

 Να είλαη απαιιαγκέλεο από πιηθά πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ πξόζθπζε, όπσο ζθόλεο, 
ζαζξά πιηθά, ιίπε θιπ. 
 
 
 

 
 

 

 Να είλαη απαιιαγκέλεο από ζθνπξηά ή θάζε 
είδνπο δηάβξσζε πνπ εκπνδίδεη ηελ 
πξόζθπζε. 

Τν ππόζηξσκα πξνεηνηκάδεηαη κε βνύξηζηζκα, 
ηξίςηκν, ακκνβνιή θιπ. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 
θαιόο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ηε ζθόλε. 
Τν αζηάξσκα γίλεηαη κε ηελ αληηζθσξηαθή 
επνμεηδηθή επάιεηςε EPOXYCOAT-AC, ζε κηα ή 
δύν ζηξώζεηο. Η δεύηεξε ζηξώζε εθαξκόδεηαη 
αθνύ έρεη ζηεγλώζεη ε πξώηε θαη εληόο 24 σξώλ.  
Καηαλάισζε: 150-200 g/m

2
/ζηξώζε. 

Η εθαξκνγή ηνπ ISOFLEX-PU 510 γίλεηαη εληόο 
24-48 σξώλ από ηελ επάιεηςε ηνπ αζηαξηνύ θαη 
αθνύ απηό έρεη ζηεγλώζεη. 
 
2. Εθαρμογή - Καηανάλωζη 
Πξηλ ηελ εθαξκνγή, ζπληζηάηαη λα γίλεη ειαθξηά 
αλάδεπζε ηνπ ISOFLEX-PU 510 ώζηε λα 
επηηεπρζεί νκνηνγελέο κίγκα. Υπεξβνιηθή 
αλάδεπζε πξέπεη λα απνθεύγεηαη, γηα ηνλ θίλδπλν 
εγθισβηζκνύ αέξα. 
 
α) Καζνιηθή ζηεγάλσζε ηεο επηθάλεηαο 
Τν ISOFLEX-PU 510 επαιείθεηαη κε βνύξηζα ή ξνιό 
ζε δύν ζηξώζεηο. Η πξώηε ζηξώζε γίλεηαη 2-3 ώξεο  
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αζηαξηνύ PRIMER-PU 100 
θαη όζν ε επηθάλεηα είλαη αθόκα ιίγν θνιιώδεο.  
Η δεύηεξε ζηξώζε γίλεηαη ζηαπξσηά ζε ζρέζε κε ηελ 
πξώηε κεηά από 8-24 ώξεο, αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ 
ζπλζεθώλ. 
Καηαλάισζε: πεξίπνπ 1,0-1,5 kg/m

2
, αλάινγα κε 

ην ππόζηξσκα. 
Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ππθλώλ, πνιιαπιώλ 
ξσγκώλ, ζπληζηάηαη ν θαζνιηθόο νπιηζκόο ηεο 
κεκβξάλεο ηνπ ISOFLEX-PU 510 κε πνιπεζηεξηθό 
ύθαζκα (60 g/m

2
) θάξδνπο 100 cm, νη νπνίεο 

αιιεινεπηθαιύπηνληαη θαηά 5-10 cm. Σηελ 
πεξίπησζε απηή, 2-3 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
αζηαξηνύ, γίλεηαη κία επάιεηςε ηνπ ISOFLEX-PU 
510 ζε θάξδνο όζν θαη ηνπ νπιηζκνύ θαη όζν απηή 
είλαη αθόκα λσπή, ηνπνζεηείηαη ε ισξίδα 
πνιπεζηεξηθνύ πθάζκαηνο. Με ηνλ ίδην ηξόπν 
ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή ζηελ ππόινηπε επηθάλεηα. 
Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζνύλ δύν δηαδνρηθέο θαζνιηθέο 
ζηξώζεηο ISOFLEX-PU 510, πνπ θαιύπηνπλ 
πιήξσο ηνλ νπιηζκό.  
Καηαλάισζε: 2,00-2,25 kg/m

2
, αλάινγα κε ην 

ππόζηξσκα θαη ην είδνο ηνπ νπιηζκνύ. 



 
 
 
 

 

Τα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζκα ηεο γλώζεο θαη ηεο 
εκπεηξίαο από ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη 
ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην 
πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ 
θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ. 

 

 
 
β) Τνπηθή ζηεγάλσζε ησλ ξσγκώλ 
Σηελ πεξίπησζε απηή, ην αζηάξσκα ηεο 
επηθάλεηαο γίλεηαη κόλν θαηά κήθνο ησλ ξσγκώλ 
θαη ζε θάξδνο 10-12 cm. Αθνύ “ηξαβήμεη” ην 
αζηάξη (πεξίπνπ κεηά από 2-3 ώξεο), αθνινπζεί 
κία επάιεηςε ISOFLEX-PU 510 θαη όζν απηή είλαη 
αθόκα λσπή, ηνπνζεηείηαη ηαηλία πνιπεζηεξηθνύ 
πθάζκαηνο (60 g/m

2
), θάξδνπο 10 cm.  

Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζνύλ δύν δηαδνρηθέο 
επαιείςεηο ISOFLEX-PU 510 θαηά κήθνο ησλ 
ξσγκώλ, πνπ θαιύπηνπλ πιήξσο ηνλ νπιηζκό.  
Καηαλάισζε: 200-250 g/m κήθνπο ξσγκήο.  
 
γ) Σηεγάλσζε θάησ από πιαθίδηα 
Τν ISOFLEX-PU 510 επαιείθεηαη κε βνύξηζα ή 
ξνιό ζε δύν ζηξώζεηο.  
Καηά κήθνο αξκώλ θαη  ζπκβνιώλ ηνίρνπ-
δαπέδνπ, ζπληζηάηαη ε ηνπηθή ελίζρπζε ηεο 
ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε εθαξκνγή ηαηλίαο 
πνιπεζηεξηθνύ πθάζκαηνο (60 g/m

2
) θάξδνπο 10 

cm, ζηε λσπή πξώηε ζηξώζε ηνπ ISOFLEX-PU 
510. Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζνύλ δύν δηαδνρηθέο 
επαιείςεηο ISOFLEX-PU 510 θαηά κήθνο ησλ 
αξκώλ, ώζηε λα θαιπθζεί πιήξσο ν νπιηζκόο. 
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηειηθήο θαζνιηθήο 
ζηξώζεο θαη όζν απηή είλαη λσπή, αθνινπζεί 
επίπαζε κε ραιαδηαθή άκκν θνθθνκεηξίαο 0,3-0,8 
mm. Η ραιαδηαθή άκκνο ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο 
ζηεγλή. 
Καηαλάισζε ραιαδηαθήο άκκνπ: πεξίπνπ 3 kg/m

2
. 

Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ ISOFLEX-PU 510, νη κε 
επηθνιιεκέλνη θόθθνη απνκαθξύλνληαη κε ζθνύπα 
πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο. 
Η επηθόιιεζε ησλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ 
ζπληζηάηαη λα γίλεηαη κε πςειήο πνηόηεηαο 
ξεηηλνύρεο θόιιεο, όπσο νη ISOMAT AK 22, 
ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT 
AK-MEGARAPID. 
 
Τα εξγαιεία θαζαξίδνληαη κε ην εηδηθό δηαιπηηθό 
SM-16, όζν ην ISOFLEX-PU 510 είλαη αθόκα 
λσπό. 

 

Σσζκεσαζία 
 
Γνρεία 1 kg, 6 kg θαη 25 kg. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκεσζη 
 
12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο, 
απνζεθεπκέλν ζηελ αξρηθή, ζθξαγηζκέλε 
ζπζθεπαζία ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ +5

ν
C θαη 

+35
ν
C. Πξνζηαηέςηε ην από ηελ άκεζε ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη ηνλ παγεηό. 

 

Παραηηρήζεις 
 

 Σε εθαξκνγή κε ςεθαζκό, ην ISOFLEX-PU 510 
κπνξεί λα αξαησζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, ζε πνζνζηό έσο 10%, 
κόλν κε ην εηδηθό δηαιπηηθό SM-16. 

 Τν ISOFLEX-PU 510 δελ είλαη θαηάιιειν γηα 
επαθή κε ρεκηθά επεμεξγαζκέλν λεξό πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πηζίλεο. 

 Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη 
ζθιήξπλζεο ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 
+8ºC θαη +35ºC. 

 Η κέγηζηε θαηαλάισζε ηνπ ISOFLEX-PU 510 
αλά ζηξώζε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 750 g/m

2
.   

 Σπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ αλνηρζεί, δελ κπνξνύλ 
λα απνζεθεπζνύλ εθ λένπ - ην πξντόλ πξέπεη λα 
εθαξκνζηεί άκεζα κεηά ην άλνηγκα ηεο 
ζπζθεπαζίαο. 

 

Πηηηικές Οργανικές Ενώζεις (ΠΟΕ) 
 

Σύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2004/42/ΔΚ (Παξάξηεκα 
ΙΙ, πίλαθαο Α), ε κέγηζηε επηηξεπόκελε 
πεξηεθηηθόηεηα ζε ΠΟΔ γηα ηελ ππνθαηεγνξία 
πξντόληνο ζ, ηύπνο Γ είλαη 500 g/l (2010) γηα 
έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ. 
Τν έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ ISOFLEX-PU 510 
έρεη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα 500 g/l ΠΟΔ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζκα ηεο γλώζεο θαη ηεο 
εκπεηξίαο από ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη 
ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην 
πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ 
θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ. 
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DoP No.: ISOFLEX-PU 510/1811-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 
 

Coating 
 
Permeability to CO2: Sd > 50 m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm
2
 

Artificial weathering: Pass 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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