
         
 

 

 

Τερληθό Φπιιάδην 

ISOFLEX-PU 500 THIXO 

Θημνηξνπηθό, επαιεηθόκελν, πνιπνπξεζαληθό ζηεγαλωηηθό ελόο 
ζπζηαηηθνύ γηα θάζεηεο, θακπύιεο θαη επηθιηλείο επηθάλεηεο 
 
 

Ιδηόηεηεο 
 
Θημνηξνπηθό, επαιεηθόκελν, πνιπνπξεζαληθό, 
ζηεγαλσηηθό ηαξαηζώλ ελόο ζπζηαηηθνύ.  
Τν ISOFLEX-PU 500 THIXO βαζίδεηαη ζε 
ειαζηνκεξείο, πδξόθνβεο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο 
νη νπνίεο ηνπ πξνζδίδνπλ εμαηξεηηθέο αληνρέο: 
κεραληθέο, ρεκηθέο, ζεξκηθέο, ζε αθηηλνβνιία UV θαη 
ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο. Λόγσ ηεο ζημνηξνπίαο είλαη 
ηδαληθό γηα εθαξκνγέο ζε θάζεηεο, θακπύιεο θαη 
επηθιηλείο επηθάλεηεο. 

 Σρεκαηίδεη κία εληαία, ειαζηηθή, ζηεγαλή θαη 
αηκνπεξαηή κεκβξάλε, ρσξίο αξκνύο θαη 
ελώζεηο.  

 Έρεη πνιύ θαιή πξόζθπζε ζε δηάθνξεο 
επηθάλεηεο, όπσο ζθπξόδεκα, ηζηκεληνθνλίεο, 
μύιν θιπ. θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ζηεγαλσηηθέο 
ζηξώζεηο. 

 Η εθαξκνγή ηνπ δελ απαηηεί νκαιόηεηα ηνπ 
ππνζηξώκαηνο.  

 

Πεδία εθαξκνγήο 
 
Τν ISOFLEX-PU 500 THIXO είλαη θαηάιιειν γηα 
ζηεγάλσζε:  

 Κάζεησλ, θακπύισλ θαη επηθιηλώλ επηθαλεηώλ, 
ηαξαηζώλ 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
1. Ιδηόηεηεο πξνϊόληνο ζε ξεπζηή κνξθή 
Μνξθή:                              πξνπνιπκεξηζκέλε  
                                          πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε  

Απόρξσζε:                  ιεπθό  

Ππθλόηεηα:                         1,42 kg/l 

Ιμώδεο:                                20000-22000 mPa·sec   
                                           (ζηνπο +23 ºC) 
 
2. Ιδηόηεηεο ηεο κεκβξάλεο 
Δπηκήθπλζε θαηά ηε 

ζξαύζε (EN-ISO 527): > 350 %                

Αληνρή ζε εθειθπζκό:    4 N/mm
2
                    

(EN-ISO 527) 

Σθιεξόηεηα θαηά  

SHORE Α:                    78  2 

Σηεγαλόηεηα:              5 atm                       
(DIN 1048) 

Τξηρνεηδήο  
απνξξόθεζε λεξνύ:    0,01 kg/m

2
·h

0,5
 

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

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  
(ΔΝ 1062-11,                     (Γελ εκθαλίδνληαη                                 
κεηά από 2000 h)               θνπζθάιεο, ξσγκέο ή                             
                                          απνθόιιεζε)  

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

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: από -40ºC έσο +90ºC 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα ηεσνικά δεδομένα και οι οδηγίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζε αςηό ηο ηεσνικό θςλλάδιο είναι αποηέλεζμα ηηρ γνώζηρ και ηηρ εμπειπίαρ 

από ηο ημήμα έπεςναρ και ανάπηςξηρ ηηρ εηαιπείαρ, καθώρ και από ηην εθαπμογή ηος πποϊόνηορ ζηην ππάξη. Οι ζςζηάζειρ και οι 
πποηάζειρ ζσεηικά με ηην σπήζη ηων ςλικών γίνονηαι σωπίρ εγγύηζη, αθού οι εκάζηοηε ζςνθήκερ καηά ηην εθαπμογή ηοςρ είναι πέπα 

ηος ελέγσος ηηρ εηαιπείαρ μαρ. Για ηον λόγο αςηό είναι εςθύνη ηος σπήζηη να βεβαιωθεί πωρ ηο ςλικό είναι καηάλληλο για ηην 
πποβλεπόμενη εθαπμογή και ηιρ ζςνθήκερ ηος έπγος. Η έκδοζη ηος παπόνηορ ηεσνικού θςλλαδίος ακςπώνει κάθε άλλη πποηγούμενη 

έκδοζη για ηο ίδιο πποϊόν. 

 

 

 
 
 

Τξόπνο ρξήζεο 
 
1. Πξνεηνηκαζία ππνζηξώκαηνο 
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 500 THIXO 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 500 THIXO γίλεηαη 
εληόο 24-48 σξώλ από ηελ επάιεηςε ηνπ αζηαξηνύ 
θαη αθνύ απηό έρεη ζηεγλώζεη. 
  
2. Εθαξκνγή - Καηαλάιωζε 
Πξηλ ηελ εθαξκνγή, ζπληζηάηαη λα γίλεη ειαθξηά 
αλάδεπζε ηνπ ISOFLEX-PU 500 THIXO, ώζηε λα 
επηηεπρζεί νκνηνγελέο κίγκα. Υπεξβνιηθή 
αλάδεπζε πξέπεη λα απνθεύγεηαη, γηα ηνλ θίλδπλν 
εγθισβηζκνύ αέξα. 
 
α) Καζνιηθή ζηεγάλσζε ηεο επηθάλεηαο 
Τν ISOFLEX-PU 500 THIXO 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 500 THIXO κε 
ισξίδεο πνιπεζηεξηθνύ πθάζκαηνο (60 g/m

2
) 

πιάηνπο 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 500 THIXO ζε πιάηνο 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 500 
THIXO, πνπ θαιύπηνπλ πιήξσο ηνλ νπιηζκό.  
Καηαλάισζε: 2,00-2,25 kg/m

2
, αλάινγα κε ην 

ππόζηξσκα θαη ην είδνο ηνπ νπιηζκνύ. 
 
β) Τνπηθή ζηεγάλσζε ησλ ξσγκώλ 
Σηελ πεξίπησζε απηή, ην αζηάξσκα ηεο 
επηθάλεηαο γίλεηαη κόλν θαηά κήθνο ησλ ξσγκώλ 
θαη ζε πιάηνο 10-12 cm. Αθνύ “ηξαβήμεη” ην 
αζηάξη (πεξίπνπ κεηά από 2-3 ώξεο), αθνινπζεί 
κία επάιεηςε ISOFLEX-PU 500 THIXO θαη όζν 
απηή είλαη αθόκα λσπή, ηνπνζεηείηαη ηαηλία  
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πνιπεζηεξηθνύ πθάζκαηνο (60 g/m

2
), πιάηνπο 10 

cm.  
Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ δύν δηαδνρηθέο 
επαιείςεηο ISOFLEX-PU 500 THIXO θαηά κήθνο 
ησλ ξσγκώλ, πνπ θαιύπηνπλ πιήξσο ηνλ 
νπιηζκό.  
Καηαλάισζε: 200-250 g/m κήθνπο ξσγκήο.  
 
γ) Σηεγάλσζε θάησ από πιαθίδηα 
Τν ISOFLEX-PU 500 THIXO επαιείθεηαη κε 
βνύξηζα ή ξνιό ζε δύν ζηξώζεηο.  
Καηά κήθνο αξκώλ θαη  ζπκβνιώλ ηνίρνπ-
δαπέδνπ, ζπληζηάηαη ε ηνπηθή ελίζρπζε ηεο 
ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ηαηλία πνιπεζηεξηθνύ 
πθάζκαηνο (60 g/m

2
) θαη όζν ε πξώηε ζηξώζε ηνπ 

ISOFLEX-PU 500 THIXO είλαη αθόκα λσπή. Σηε 
ζπλέρεηα αθνινπζνύλ δύν δηαδνρηθέο επαιείςεηο 
ISOFLEX-PU 500 THIXO 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 500 THIXO, 
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 500 THIXO είλαη 
αθόκα λσπό. 

 

Σπζθεπαζία 
 
Γνρεία 1 kg, 6 kg θαη 25 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Χξόλνο δωήο - Απνζήθεπζε 
 
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. 

 

Παξαηεξήζεηο 
 

 Σε εθαξκνγή κε ςεθαζκό, ην ISOFLEX-PU 500 
THIXO κπνξεί λα αξαησζεί αλάινγα κε ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, ζε πνζνζηό 
έσο 10%, κόλν κε ην εηδηθό δηαιπηηθό SM-16. 

 Τν ISOFLEX-PU 500 THIXO 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 500 
THIXO 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. 

 

Πηεηηθέο Οξγαληθέο Ελώζεηο (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 500 
THIXO έρεη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα 500 g/l ΠΟΔ. 
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