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Περιγραφή 
 
Το ELASTOSIL είναι ένα υψηλής τεχνολογίας ελαστικό 
στεγανωτικό τσιµεντοειδές. Αποτελείται από ένα µίγµα 
λευκού τσιµέντου υψηλών αντοχών µε λεπτόκοκκα αδρανή, 
µικροπυριτικά ειδικής κοκκοµετρίας, συνθετικά στεγανωτικά 
σιλικόνής και ειδικά πρόσθετα (συστατικό Α) και από ένα 
τροποποιηµένο συνθετικό ακρυλικό πολυµερές γαλάκτωµα 
ηψηλής ελαστικότητας και µεγάλης αντοχής σε εξωτερικά 
περιβάλλοντα (συστατικό Β). Τα συστατικά Α και Β 
αναµιγνύονται πριν την εφαρµογή χωρίς την χρήση άλλων 
υλικών και δηµιουργούν µια επαλειφόµενη πάστα που όταν 
στεγνώσει δηµιουργείται µία απόλυτα στεγανή ελαστική 
µεµβράνη που συγκολλάται άρρηκτα στα δοµικά 
υποστρώµατα. 
 
Χαρακτηριστικά-πλεονεκτήµατα 
 
• Προσφέρει πλήρη και µόνιµη στεγανοποίησης σε 

υδροστατικές πιέσεις πάνω απο 15 atm / DIN 1048 
µε θετική και αρνητική πίεση. 
 

• Πλήρη ελαστική στεγάνωση σε επιφάνειες που 
υπόκεινται σε συστολοδιαστολές. Υψηλές 
παραµορφώσεις, έντονη ηλιοφάνεια και ακραίες 
αλαγές του περιβάλλοντος 

 
• Ατµοπερατότητα 

 
• Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγµών. 

 
• Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες χωρίς αστάρωµα. 

 
• Προστατεύει το σκυρόδεµα από ενανθράκωση. 

 
• Κατάλληλο για δεξαµενές µε πόσιµο νερό. 

 
• Δεν διαβρώνει τον χάλυβα του σκυροδέµατος 

 
• Μπορεί να επιχωµατωθεί, να επενδυθεί µε 

πλακάκια, µάρµαρα, πέτρες, ή άλλη επένδυση, να 
σοβατιστεί ή να µείνει ως έχει. 
 

• Εφαρµόζεται εύκολα και οικονοµικά 
 
• Άριστη συνάφεια µε τα υποστρώµατα εφαρµογής 

 
• Μεγάλη διάρκεια ζωής σε ταράτσες 
 
• Μεγάλη ανθεκτικότητα σε ακραίες θερµοκρασιακές 

µεταβολές 
 

• Ανακλαστικό φράγµα της ηλιακής ακτινοβολίας 
 

Παραδείγµατα εφαρµογών 
 
Υποστρώµατα 
• Σκυρόδεµα 
• Επιχρίσµατα 
• Γυψοσανίδες 
• Τσιµεντοσανίδες 
• Μοριοσανίδες 
• Ξύλο 
• Μέταλλα 
• Μωσαϊκό 
• Τσιµεντοκονίες 
• Τσιµεντόλιθοι 
• Τούβλα 
• Τεχνητές - φυσικές πέτρες κ.α 
 
Το υλικό χρησιµοποιείται για  στεγανοποίηση σε: 
• Ταράτσες 
• Υπόγεια 
• Μπαλκόνια 
• Πισίνες 
• Μπάνια 
• Ανεστραµµένα δώµατα 
• Κελάρια 
• Δάπεδα  
• Δεξαµενές 
• Τούνελ 
• Θεµέλια 
• Φρεάτια 
• Κανάλια 
• Παλαιές και νέες κατασκευές 
• Κτίσµατα από τούβλα ή τσιµεντόλιθους 
• Ζαρντινιέρες 
• Υποστρώµατα κεραµοσκεπών 
• Πίσω από ξύλινες επενδύσεις 
• Φρεάτια ασανσέρ κ.λ.π. 

   
Προετοιµασία υποστρώµατος 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες επίπεδες και σταθερές που να 
έχουν ξηρανθεί  πλήρως και να µην παρουσιάζουν 
τάσεις συρρίκνωσης. Αποµακρύνετε σαθρά, 
αποκολληµένα τµήµατα, ρύπους λάδια και σκόνες. 
Κλείστε και επισκευάστε τυχόν µεγάλα κενά και ρωγµές. 
Εξοµαλύνετε την επιφάνεια σπάζοντας τυχόν  αιχµηρές 
προεξοχές και γεµίστε όλα τα κενά µε επισκευαστικό 
κονίαµα. Οι επισκευές και οι εξοµαλύνσεις πρέπει να 
γίνονται µε κατάλληλα υλικά από την σειρά της BAUER. 
Αν το υλικό εφαρµόζεται σε υπόγεια εσωτερικά, 
διαµορφώστε  λούκια στις γωνίες µε επισκευαστικό 
κονίαµα BETOFIX.  
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Υποστρώµατα υψηλής απορροφητικότητας 
 
Για επιφάνειες που έχουν εκτεθεί σε έντονη ηλιακή 
ακτινοβολία και κατά την διάρκεια των πολύ ζεστών 
ηµερών του καλοκαιριού ή σε πολύ απορροφητικά 
υποστρώµατα, συνιστάται η εφαρµογή µίας στρώσης 
από αστάρι (PRO 101 ή BAULAT µε κατάλληλη 
αραίωση µε νερό) ή ελαφρά διαβροχή των 
υποστρωµάτων χωρίς να λιµνάσει το νερό, ώστε να 
µειωθεί η  υδατοαπορροφητικότητα και να αποφευχθεί η 
γρήγορη αφυδάτωση του κονιάµατος.  
        
Προετοιµασία µίγµατος 
 
Τα 2 συστατικά παρέχονται σε δοχεία έτοιµα προς µίξη. 
Ανακατεύετε καλά όλη την ποσότητα του συστατικού Α 
(κονίαµα) µέσα στο συστατικό Β (γαλάκτωµα)µε την 
χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαµηλών στροφών. 
Μπορείτε να προσθέσετε µέχρι 0,2 λίτρο νερό για 
λιγότερο θιξοτροπική σύσταση ανάλογα την εφαρµογή 
(εφαρµογή µε σπάτουλα ή µε βούρτσα). Η προσθήκη 
περισσότερου νερού από την αναγραφόµενη µπορεί να 
προκαλέσει  µείωση των τελικών αντοχών του 
κονιάµατος. Συνιστάται περιοδική ανάδευση χωρίς την 
προσθήκη νερού.  
 
Οδηγίες χρήσης 
 
Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό, σκληρή βούρτσα ή 
σπάτουλα σε δύο και πλέον χέρια σταυρωτά. Το δεύτερο 
χέρι εφαρµόζεται πάνω στο πρώτο όταν αυτό τραβήξει 
αρκετά, τουλάχιστον 5-10 ώρες, αλλά πριν ξηρανθεί 
πλήρως. Εφόσον απαιτείται εφαρµόστε µε τον ίδιο 
τρόπο και µια τρίτη στρώση. Η κάθε στρώση δεν πρέπει 
να ξεπερνάει τα 1-2mm. Φροντίστε ώστε το υλικό να 
διεισδύει και να καλύπτει όλα τα κενά. Αν πρόκειται να 
γίνει πρόσχωση των επιφανειών µε µπάζα, αφήστε το 
υλικό να ξηρανθεί πλήρως και να αναπτύξει αντοχές, για 
τουλάχιστον 3 ηµέρες. Αν στις επιφάνειες που έχει 
εφαρµοστεί το ELASTOSIL πρόκειται να τοποθετηθούν 
πλακίδια, συνιστάται η χρήση κόλλας για µη 
απορροφητικά υποστρώµατα. Τέλος αν οι επιφάνειες 
πρόκειται να σοβατιστούν, τότε συνιστάται η 
ελαστικοποίηση του σοβά µε το βελτιωτικό γαλάκτωµα 
BAULAT.  Δεν ενδείκνυται η εφαρµογή να γίνεται ηµέρες 
µε έντονη  ηλιακή ακτινοβολία (θερµοκρασία µεγαλύτερη 
από 35o C) ή βροχόπτωση και ηµέρες στις οποίες 
αναµένεται να πέσει η θερµοκρασία κάτω του µηδενός. 
Κατά τους θερινούς µήνες, διατηρήστε τις επιφάνειες 
υγρές µε ελαφρύ ψεκασµό µε νερό για δύο-τρεις ηµέρες 
µετά την εφαρµογή. Αµέσως µετά την χρήση, καθαρίστε 
τα εργαλεία εφαρµογής µε νερό. 
        
 

Τεχνικά  χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                     
Α συστατικό κονία τσιµεντοειδούς βάσης ,Β συστατικό 
γαλάκτωµα 
 
Χρώµα A+B:                                                                                                                                                                                                           
λευκό 
 
Πυκνότητα  κονιάµατος:                                                                                                                                                                                   
1,2kg/L                                                             
 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:                                                                                                                                                        
τουλάχιστον 60 λεπτά 
 
Μέγιστο πάχος εφαρµογής (2-3 στρώσεις):                                                                                                                                                  
≤5 mm 
 
Ελάχιστο πάχος εφαρµογής (2-3 στρώσεις):                                                                                                                                                  
≥2 mm 
 
Καταπόνηση από βροχή:                                                                                                                                                                 
µετά από 3 ώρες 
 
Επιχωµάτωση:                                                                                                                                                                                
µετά από 3 ηµέρες 
 
Βατότητα:                                                                                                                                                                                         
µετά από 24 ώρες 
 
Θερµοκρασία εφαρµογής:                                                                                                                                                                   
+5οC  έως +35οC 
 
Θερµοκρασιακή αντοχή:                                                                                                                                                                   
-30° C έως  +80° C    
   
 
Αντοχή σε θλίψη:                                                                                                                                                                    
28 ηµέρες: ≥ 12 N/mm2 

(EN 196-1)  
                                                                                                                                                                                    
 

Αντοχή σε κάµψη:                                                                                                                                                                    
28 ηµέρες:  ≥ 11 N/mm2 

(EN 196-1)    
                                                                                                                                                                                 
 

Πρόσφυση :                                                                                                                                                                                 
≥ 1,5 N/mm2           
(EN 1542) 
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Κατανάλωση  
 
2-4 kg/m2   

H κατανάλωση του ELASTOSIL που απαιτείται 
εξαρτάται από τον βαθµό στεγάνωσης που θέλουµε να 
προσδώσουµε στην κατασκευή.  
 
Αποθήκευση                                                                                                                                                                                                             
 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
προστατευµένους από παγετό, υψηλή θερµοκρασία και 
έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 µήνες.  
 
Συσκευασίες 
 
Δοχεία (Α+Β) 16, 35 kg   
  
Επισηµάνσεις 
 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν ELASTOSIL έχει µέγιστη 
περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις < 140 gr/l 
η οποία συµφωνεί µε την οδηγία 2004/42/Ε.Κ 
(Παράρτηµα ΙΙ πίνακας Α) για την υποκατηγορία 
προϊόντος Ι τύπος Υ. 
 

 
Προφυλάξεις – ασφάλεια 
 
Το προϊόν περιέχει τσιµέντο και χαρακτηρίζεται 
ερεθιστικό. Για την εφαρµογή του προϊόντος δεν 
απαιτούνται ειδικά  µέτρα προφύλαξης πλην των 
συνηθισµένων που εφαρµόζονται σε όλες τις 
οικοδοµικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, 

αποφυγή παρατεταµένης επαφής µε το δέρµα. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνατε µε άφθονο 
νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συµβολή 
γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά 
καλύµµατα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους 
απορριµµάτων Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του 
προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες 
συµβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού. 
 
Σηµειώσεις 
 
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρµογής 
δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των 
υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την 
αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα έχει ο χρήστης του 
προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννοµη σχέση δεν 
µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ 
αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων 
πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των 
τεχνικών φυλλαδίων τους. 
   
Άλλες πληροφορίες 
 
BAUER BUILDING TECHNOLOGIES 
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής  
Tel: 210 5744222  
Fax: 210 5740777  
Email:  info@petrocoll.gr  
http//  www.netbauer.com   
 
Frankfurt, Reg. No 312310 QM 
Qualitätsmanagementsystem 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 
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