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ΧΡΗΣΗ 
Το AVIP Twin είναι προϊόν ασφαλτικής βάσης, 
δύο συστατικών το οποίο ψεκάζεται με μηχανή 
διπλού ακροστομίου και δημιουργεί ακαριαία 
στεγανωτική μεμβράνη μεγάλης ελαστικότητας. 
Η ταχύτητα εφαρμογής, το χωρίς περιορισμούς 
πάχος σχηματισμού μεμβράνης που μπορούμε 
να δημιουργήσουμε και η εφαρμογή του υλικού 
ακόμη και σε συνθήκες βροχής, κατατάσσουν το 
AVIP Twin στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η 
πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά είναι άριστη 
και διατηρεί την ελαστικότητα του (>1150%) 
ακόμα και σε θερμοκρασίες μικρότερες των           
-20°C. Προορίζεται για στεγανοποιήσεις 
υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών όπως 
θεμέλια και υπόγεια τοιχία μεγάλου βάθους με 
υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, γέφυρες, τούνελ, 
λιμνοδεξαμενές, προστασία υδροφόρου 
ορίζοντα από χωματερές κ.α. με μεγάλη 
ταχύτητα εφαρμογής που μπορεί να φτάσει τα 
1.000m2/ημέρα.  
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
Συστατικό A: Τροποποιημένο Ασφαλτικό 
Γαλάκτωμα 
Συστατικό B: Καταλύτης 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Πριν την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια 
είναι απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες ή 
λάδια. Μεγάλες φωλιές στο μπετό πρέπει 
πρώτα να σφραγιστούν με AVIP 
GUM  (Ασφαλτική Μαστίχη) για την αποφυγή 
εγκλωβισμού αέρα. Το AVIP Twin εφαρμόζεται 
με ειδική μηχανή ψεκασμού, διπλού 
ακροστομίου έτσι ώστε και τα δύο συστατικά να 
αντλούνται και να ψεκάζονται ανεξάρτητα. Η 
εφαρμογή είναι συνεχής, χωρίς διακοπές και 
δημιουργείται άμεσο φιλμ επιθυμητού πάχους. 
Από το ένα ακροφύσιο ψεκάζεται το Συστατικό 
Α και από το δεύτερο ο καταλύτης (Συστατικό Β) 
με αναλογία Συστ.Α:Συστ.Β = 5:1. Η «ένωσή 
τους» πραγματοποιείται επάνω στην προς 
προστασία επιφάνεια όπου λαμβάνει χώρα 

αντίδραση και δημιουργείται ακαριαία 
υγρομονωτική μεμβράνη. Τα κύρια 
πλεονεκτήματα του AVIP Twin είναι πρώτα ότι 
μπορεί να εφαρμοστεί σε καιρικές συνθήκες με 
υψηλή υγρασία ή ακόμα κα κάτω από ελαφριά 
βροχόπτωση. Δεύτερον ότι δεν έχουμε 
περιορισμούς στο πάχος εφαρμογής. Το 
χαρακτηριστικό πάχος το υπολογίζουμε ως εξής: 
Για μπαζώματα υπόγειων τοιχίων μέχρι 5m 
βάθος = 3-4mm πάχος, για 5-7m = 4-5mm, για 7-
10m = 5-6mm. Το Συστατικό Β είναι σε στερεά 
μορφή και το διαλύουμε σε νερό σε αναλογία 
6,5%. Έτσι, για την εφαρμογή 1.000kg AVIP Twin 
πρέπει να διαλύσουμε 13kg από το Συστατικό Β 
σε βαρέλι με 200kg νερό. Η τελική μεμβράνη 
που δημιουργείται ωριμάζει αμέσως μετά την 
εφαρμογή που σημαίνει τη ότι η ωρίμανσή της 
αρχίζει τη στιγμή που «ακουμπά» την επιφάνεια 
εφαρμογής. Παρ’ όλ’ αυτά, προτείνεται να 
αφήσουμε την τελική μεμβράνη για 24-48 ώρες 
για να αποκτήσει τις πλήρεις μηχανικές 
ιδιότητές της. Επίσης συστήνεται να μην 
αφήσουμε την τελική μεμβράνη εκτεθιμένη 
στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Μην περπατάτε πάνω στην 
άμεσα εφαρμοζόμενη επιφάνεια καθώς πρέπει 
να περάσουν μερικές ώρες από την εφαρμογή 
ώστε να ικανοποιηθούν οι τιμές πρόσφυσης.   
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Συστατικό A: IBC 1000kg 
Συστατικό B: Pails of 13kg. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Για στεγνή στρώση πάχους 1mm χρειάζεται 
1.50-2.00kg/m2 από το AVIP Twin 
επηρεαζόμενη κυρίως από τις καιρικές 
συνθήκες. 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία παραγωγής. Η 
αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο 
χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35οC. 
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παγετό. 
Αναδεύστε το Συστατικό Α πριν τη χρήση εάν 
είναι αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Το συστατικό Β είναι πάντα έτοιμο 
προς χρήση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο. 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. Τα εργαλεία 
καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι νωπό. 
Τυχόν υπολείμματα του υλικού δεν πρέπει να 
απορριφθούν στο έδαφος. Για περισσότερες 
πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο 
ασφαλείας ( M.S.D.S.) του προϊόντος. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή 
Ελαστικό Γαλάκτωμα γιά ακαριαία 
δημιουργία μεμβράνης με χρήση 
καταλύτου. 

Χρώμα Συστ.Α: Σκούρο Καφέ, Συστ.Β: Διάφανο 

Οσμή Ελαφριά/Άοσμο 

pH ~7 (25oC) 

Γεφύρωση Ρωγμών (EN 1062-7) 
Μη αστοχία δοκιμίου σε πάχος ρωγμής 
2.5mm 

Αντίσταση στο νερό (EN 15817) 
Όχι αλλαγή στο χρώμα του νερού 
Όχι διαχωρισμός στρωμάτων 

Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία                    
(EN 15813) 

Όχι σπασίματα 

Διαστασιακή Σταθερότητα σε Υψηλή 
Θερμοκρασία (EN 15818) 

Δεν παρουσιάστηκε διασπορά λόγω ροής 

Αντοχή σε συμπίεση (EN 15815) 46,4% 

Επιμήκυνση (ASTM 412) > 1150% 

Αντοχή σε εφελκυσμό (ASTM 412) 0.35 N/mm2 

Πυκνότητα 1,01-1,07 g/l 

Αναλογία μίξης ψεκασμού (Συστ.A:Συστ.B) 5:1 

 


