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Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
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ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Εργοστ Ασφαλτ. Προϊόντων 
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ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
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Θέση Κοκκινόχωμα 
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Τηλ: 22620 56 214 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
H Ασφαλτική Μαστίχη AVIPGUM, είναι ένα 
σφραγιστικό στεγανωτικό υλικό ενός 
συστατικού, βάσης διαλύτου. Η επιλεγμένη 
σύνθεση ασφάλτου και προσθέτων με την 
κατάλληλη επεξεργασία, δίνει στο προϊόν την 
ιδιότητα να παραμείνει πλαστικό ακόμη και σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20oC).  
 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Το AVIPGUM χρησιμοποιείται για τη σφράγιση 
αρμών, σε οριζόντιες και  κάθετες επιφάνειες, 
τριχοειδών ρωγμών, καθώς και σαν 
συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε 
δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων 
(π.χ. υδρορροές, εξαεριστικά κ.λπ). Έχει άριστη 
πρόσφυση σε όλες τις δομικές επιφάνειες όπως 
σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, προϊόντα 
αμιαντοτσιμέντου, και άλλα. Δεν προσβάλλεται 
από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα και 
από άλατα του υπεδάφους, επηρεάζεται όμως 
από οργανικούς διαλύτες και λάδια. Δεν είναι 
συμβατό με πολυστερίνη. 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Το AVIPGUM παρασκευάζεται από άσφαλτο, 
εξευγενισμένα ορυκτά, πολυμερή και 
αρωματικούς διαλύτες. Έχει παστώδη μορφή 
και χαρακτηριστική οσμή. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των των 1, 5 και 
20 kg.  

 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή Σφραγιστική 
Ασφαλτική Μαστίχη 

Χρώμα Μαύρο 

Οσμή Χαρακτηριστική 

Πυκνότητα 1300-1400 gr/l 

Περιεκτικότητα σε 
διαλύτες 

≤ 10% w/w 

Περιεκτικότητα σε 
στερεά 

≥ 90%w/w 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η Ασφαλτική Μαστίχη εφαρμόζεται κυρίως με 
σπάτουλα εν ψυχρώ. Σε μεγάλους αρμούς, 
μπορούμε να την    αραιώσουμε με βενζίνη και 
να την τοποθετήσουμε με έγχυση. Είναι 
κατάλληλη για όλους τους συνηθισμένους 
οριζόντιους αρμούς και για μικρού – μέτριου 
ανοίγματος κάθετους αρμούς. Η διάσταση του 
αρμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2cm 
στο πλάτος και 1,5cm στο βάθος. Διαφορετικά, 
θα πρέπει να τοποθετηθεί ελαστικό κορδόνι 
κλειστών κυψελών. Το πλάτος του κορδονιού θα 
πρέπει να είναι 30-40% μεγαλύτερο από το 
πλάτος του αρμού και το βάθος τοποθέτησης όχι 
μεγαλύτερο από 1,5cm. Η προς εφαρμογή 
επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή 
και απαλλαγμένη από λάδια και σαθρά υλικά. 
Επειδή περιέχει μικρή ποσότητα πτητικών έχει 
ελάχιστη συρρίκνωση. Όταν η επιφάνεια του 
αρμού δεν είναι ασφαλτικής βάσης, απαιτείται 
αστάρωμα με AREXOL LAC. Αρχίζει να 
σχηματίζει μεμβράνη μετά από 24 ώρες. Όπως 
όλα τα ασφαλτικής βάσης υλικά, σε περίπτωση 
που το προϊόν μετά την εφαρμογή του μείνει 
εκτεθειμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα στην 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πρέπει να 
προστατευτεί με RECTIFLEX. 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες, την 
υφή της επιφάνειας και το επιθυμητό πάχος. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε κατανάλωση 130 – 140 
g για αρμό πάχους 1cm x 1cm x 1m. 
 
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 
Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα 
με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008. 
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. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο έδαφος 
ή το νερό. Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ( 
S.D.S.) του προϊόντος. 

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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