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ΑΘΗΝΑ 
Γραφεία 
Νερατζιωτίσσης 115, Μαρούσι 
Τ.Κ. 15124, Αθήνα 
Τηλ: 214 400 8 400 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Κέντρο Διανομής 
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας 
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ:  22620 32 566 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Εργοστ. Μονωτικών Πλακιδίων 
Θέση Προφήτης Ηλίας 
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη 
Τηλ: 22210 43 985 

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Εργοστ Ασφαλτ. Προϊόντων 
Θέση Σταθμός 
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας 
Τηλ: 22620 72 083 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ 
Θέση Κοκκινόχωμα 
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ: 22620 56 214 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το AVIPAST είναι ένα υψηλών προδιαγραφών 
στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα σε μορφή 
πάστας.  Μετά την ωρίμανση σχηματίζει μια 
ενιαία αδιάλυτη μεμβράνη η οποία δεν 
προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά 
διαλύματα. 
 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Το AVIPAST Είναι κατάλληλο για διάφορες 
εφαρμογές όπως μονώσεις θεμελίων, τοίχων 
αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών, 
επισκευές δωμάτων, δημιουργία φράγματος 
υδρατμών κλπ. Σε συνδυασμό με τσιμέντο, άμμο 
και χρήση οικοδομικής ρητίνης ~5% w/w. 
δημιουργεί ελαστικό κονίαμα με εξαιρετικές 
μηχανικές αντοχές τα οποία μπορούν να 
εφαρμοστούν σε βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα 
γυμναστηρίου κ.λπ. 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Το AVIPAST RUBBER παρασκευάζεται από 
άσφαλτο, ειδικά πρόσθετα και νερό. Έχει 
παστώδη μορφή και δεν περιέχει διαλύτες.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5 και 18kg 
και σε βαρέλια των 220kg (κατόπιν 
παραγγελίας). 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
Έχει πιστοποιηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα 
ASTM 2939/98, ASTM D 95, ASTM D 1227/95, EN 
1062-3, EN 1542, EN ISO 7783. 
 
 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Χρώμα Καφέ σκούρο / 
μαύρο 

pH 8-9 (25oC) 

Πυκνότητα  
(ASTM D 2939/98) 

1050-1150 gr/L 

Residue after evaporation  
(ASTM D 2939/98) 

54-56 % w/w 

Πτητικές ουσίες (ASTM D 
2939/98) 

44-46 % w/w 

Τέφρα  
(ASTM D 2939/98) 

≤28 % w/w 

Περιεκτικότητα σε νερό  
(ASTM D 2939/98) 

44-46 % w/w 

Έλεγχος στεγνώματος 
 (ASTM D 2939/98) 

<24h 

Αντοχή σε θέρμανση @100oC 
(ASTM D 2939/98) 

No blistering, 
sagging or slipping 

Αντοχή σε νερό @27oC για 24h 
(ASTM D 2939/98) 

No blistering or 
reemulsification 

Ευκαμπτότητα στους 0oC  
(ASTM D 2939/98) 

Νo cracking / 
peeling / loss of 
adhesion 

Ευκαμπτότητα στους -4oC  
(ASTM D 2939/98) 

Νο cracking / 
peeling / loss of 
adhesion 

Υδαταπορόφηση  
(EN 1062-3) 0,07 kg / m2h 

Πρόσφυση (EN 1542) 1,7 N/mm2 

Διαπερατότητα (EN ISO 7783) 51,3[SD] (m) 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι 
καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, σαθρά υλικά 
και υπολείμματα από παλαιές μονώσεις. 
Εφαρμόστε σε 2 ή περισσότερες στρώσεις με τη 
χρήση βούρτσας, ρολού ή ψεκασμό. Για το 
πρώτο χέρι σε κάθετες επιφάνειες, αραιώστε το 
AVIPAST με 30-50% νερό. Όταν στεγνώσει η 
επιφάνεια, αραιώστε με ~20% νερό και 
προχωρήστε στο δεύτερο χέρι. Για το πρώτο χέρι 
σε οριζόντιες Επιφάνειες, αραιώστε με ~30% 
νερό και για κάθε επόμενο χέρι συνεχίστε την 
εφαρμογή είτε αυτούσιο είτε με ελάχιστη 
αραίωση. Το AVIPAST μπορεί να εφαρμοστεί σε 

http://www.ravagohellas.gr/
mailto:info@ravagohellas.gr


 
 

 

RAVAPROOF AVIPAST  
Ασφαλτικό Στεγανωτικό Γαλάκτωμα 

Ver1_Mar2021 
 

Αρ.ΓΕΜΗ: 363401000                         Website: www.ravagohellas.gr,                 Email: info@ravagohellas.gr  

ΑΘΗΝΑ 
Γραφεία 
Νερατζιωτίσσης 115, Μαρούσι 
Τ.Κ. 15124, Αθήνα 
Τηλ: 214 400 8 400 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Κέντρο Διανομής 
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας 
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ:  22620 32 566 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Εργοστ. Μονωτικών Πλακιδίων 
Θέση Προφήτης Ηλίας 
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη 
Τηλ: 22210 43 985 

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Εργοστ Ασφαλτ. Προϊόντων 
Θέση Σταθμός 
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας 
Τηλ: 22620 72 083 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ 
Θέση Κοκκινόχωμα 
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ: 22620 56 214 

συνδυασμό με οπλισμό υαλοπλέγματος 
ανάμεσα στις στρώσεις, δημιουργώντας ενιαία 
ασφαλτική στρώση χωρίς διάκενα και αρμούς. 
Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5οC και 
υψηλότερες των 35 οC, σε συνθήκες αυξημένης 
υγρασίας, βροχόπτωσης ή πιθανής 
βροχόπτωσης και ηλιακής ακτινοβολίας. 
Προστατέψτε με ανακλαστική βαφή RECTIFLEX.   

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο 
υποστρώματος  και τα χαρακτηριστικά της 
προβλεπόμενης χρήσης. Ενδεικτικά για:  
• Κάθετες Επιφάνειες: Απλή προστασία 

σκυροδέματος ή τούβλων 0,6-0,8 kg/m2 
συνολικά. 

• Στεγανοποίηση Θεμελίων: 1,5-2,5 kg/m2 
συνολικά σε διάφορες στρώσεις.  

• Οριζόντιες Επιφάνειες: 2-3 kg/m2 συνολικά 
για στεγανοποίηση και 3-4 kg/m2 με τη 
χρήση οπλισμού. 

 
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.  Κλείνετε 
ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση.  
Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα 
οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της 
συσκευασίας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
Όπως και με όλα τα χημικά προϊόντα, πρέπει 
κατά τη χρήση και την αποθήκευση να 
αποφευχθεί η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το 
δέρμα και τα τρόφιμα. Σε επαφή με τα μάτια και 
το δέρμα χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και 
απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας την ετικέτα 
περιγραφής και το Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό 
όσο το υλικό είναι υγρό. 

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε 
περίπτωση επαφής ή κατάποσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο 
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν δεν 
κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον 
Ευρωπαικό κανονισμό 1272/2008.  

Μην απορρίπτετε το υλικό στο έδαφος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με 
καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται 
υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό 
τους συγκεκριμένο σκοπό. 
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