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ΧΡΗΣΗ 
Το AREXOL RUBBER είναι ενός συστατικού 
στεγανωτικό προϊόν, που αποτελείται από 
τροποποιημένη άσφαλτο με SBS και 
αρωματικούς διαλύτες. Ο τελικός του υμένας 
είναι ενιαίος (χωρίς ενώσεις) ενώ η δομή του 
επιτρέπει την άριστη πρόσφυση σε όλα τα 
δομικά υλικά. Λόγω της εξαιρετικής του 
ελαστικότητας (>1000%) διεισδύει και 
γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις του 
υποστρώματος και παρακολουθεί όλες τις 
συστολοδιαστολές της επιφάνειας που 
καλύπτει.  Tο AREXOL RUBBER έχει μεγάλο 
εύρος εφαρμογών. Στεγανοποιεί απόλυτα 
τοιχία, θεμελιώσεις, τοίχους αντιστήριξης, 
δώματα, μπαλκόνια και βεράντες, ζαρντινιέρες, 
μπάνια, δεξαμενές, αποχετευτικούς αγωγούς, 
ελενίτ, γυψοσανίδες κ.α.. Χρησιμοποιείται 
ακόμη ως φράγμα υδρατμών, αστάρι για τη 
επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών και ως 
επισκευαστικό παλιών, φθαρμένων 
στεγανώσεων. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ  
Τροποποιημένη άσφαλτος με S.B.S. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 
σκόνες, σαθρά υλικά ή λάδια και απαραίτητα 
στεγνή. Εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη 
βούρτσα, ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής σε μία ή 
δύο στρώσεις. Πριν την εφαρμογή ανακατέψτε 
το προϊόν στον περιέκτη πολύ καλά. Εάν 
αραιωθεί με διαλύτη (ξυλόλη) σε αναλογία 10-
15 % μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αστάρι 
(primer) σε υποστρώματα από τσιμέντο, τούβλο 
κλπ. Εάν απαιτείται και δεύτερη στρώση, μπορεί 
να εφαρμοστεί αυτούσιο ή αραιωμένο με 
διαλύτη (ξυλόλη) ~10 % αραίωση. Για την 
επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών μία 
στρώση είναι αρκετή και η χρήση φλόγιστρου 
πρέπει να γίνει τουλάχιστον μετά από 24 ώρες 
από την επάλειψη. Για αρμούς διαστολής ή 
μεγάλες ρηγματώσεις της επιφάνειας πρέπει 
πρώτα να γίνεται πλήρωση με AVIP-GUΜ 

(Ασφαλτική Μαστίχη).  Αν κριθεί αναγκαίο, 
αφού στεγνώσει πλήρως μπορεί να ενισχυθεί με 
οπλισμό υαλοπλέγματος. Για επιφάνειες οι 
οποίες θα παραμείνουν εκτεθειμένες στην 
ηλιακή ακτινοβολία συνιστάται η προστασία 
του AREXOL RUBBER με ανακλαστική βαφή 
αλουμινίου τύπου RECTIFLEX. Μην εφαρμόζετε 
το AREXOL RUBBER κάτω από άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία η κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μεταλλικά δοχεία των 5 και 18 kg. Βαρέλι 
μεταλλικό 180 kg είναι διαθέσιμο κατόπιν 
παραγγελίας. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και 
την υφή της επιφάνειας. Ενδεικτικά για 
επιφάνειες από σκυρόδεμα συνιστάται 
κατανάλωση 0,3-0,5 kg/m2 ανά στρώση. Για 
μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται  κατανάλωση 
ανά στρώση 0,2-0,3 kg/m2. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία παραγωγής. Η 
αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο 
χώρο και σε θερμοκρασίες <40οC.  Εάν το προϊόν 
έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μπορείτε να το αραιώσετε με ξυλόλη πριν τη 
χρήση του αν κριθεί απαραίτητο. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το προϊόν κατατάσσεται ως επικίνδυνο καθώς 
περιέχει εύφλεκτους οργανικούς διαλύτες. 
Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες 
θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε 
μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε 
κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε 
επαφή με τα μάτια και το στόμα 
χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και 
απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή 
την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται 
με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε 
στο έδαφος ή το νερό. Για περισσότερες 
πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο 
ασφαλείας ( M.S.D.S.) του προϊόντος. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Περιγραφή Ασφαλτικό Βερνίκι Υψηλής Ελαστικότητας 

Χρώμα Μάυρο 

Οσμή Χαρακτηριστική 

Πυκνότητα (ISO 2811) 960-990 g/lt 

Σημείο Μάλθωσης (ASTM 36) 110 oC 

Περιεκτικότητα σε στερεά ≥ 60% w/w 

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (ASTM D 4541) 
Ωρίμανση 7 ημερών 70 oC, > 0,25 N/mm2 
Ωρίμανση 28 ημερών 70 oC, > 0,40 N/mm2 

Υδαταπορρόφηση < 0,08 % 

Επαναφορά Ελαστικότητας (ASTM D 412) >87% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


