TECHNOELAST FLOOR
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ TECHNONICOL
Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο πάχους 1,5mm µε πολυεστέρα σαν τελική
επιφάνεια, για την στεγάνωση δαπέδων σε βεράντες και µπάνια.
ΧΡΗΣΕΙΣ:
Νέες επιφάνειες
Επικολλάται στις τσιµεντοκονίες ρήσεων µε την προγενέστερη εφαρµογή
του Primer No 1 της εταιρίας.
Παλαιές επιφάνειες
Το µικρό πάχος του υλικού βοηθάει στην αποφυγή των αποξηλώσεων των παλαιών τελικών στρώσεων (πλακάκια –
µάρµαρα), µειώνοντας σηµαντικά το κόστος και το χρόνο αποκαταστάσεως των κατασκευών.

• Αξιόπιστο και ασφαλές

Η υψηλή ελαστικότητα του υλικού γεφυρώνει και σφραγίζει οποιαδήποτε ρηγµάτωση των δαπέδων, καθιστώντας τα
απόλυτα στεγανά.

• Γρήγορα και εύκολα

Το πλεονέκτηµα της εφαρµογής του σε µία στρώση του δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του κόστους, σε σύγκριση µε
τα πλέον αξιόπιστα υλικά όπως αυτά µε βάση το τσιµέντο ή τα ακρυλικά, πολυουρεθανικά, τα οποία χρειάζονται το λιγότερο
2 στρώσεις. Επίσης δεν χρειάζεται να περιµένετε να στεγνώσουν οι επιφάνειες, µπορείτε άµεσα και την ίδια ηµέρα να
κολλήσετε τα πλακάκια ή τα µάρµαρα.

• Αυτοκόλλητο στρώµα πολυµερούς ασφάλτου

Η υψηλής ποιότητας του ελαστικού ασφαλτικού του TECHNOELAST FLOOR δίνει την τέλεια συγκόλληση σε όλες τις
επιφάνειες (Πορώδης ή Εµαγιέ) χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος αποκόλλησης.

• Τρόπος εφαρµογής:

Αστάρωµα

• Εγγύηση υλικού:

Απλώνουµε το υλικό για να
υπολογίσουµε το µήκος του και το
ταίριασµα του στον χώρο

Αφού το ταιριάξουµε στον χώρο το
ρολλάρουµε στο µισό το συνολικού του
µήκους και από τις δύο κατευθύνσεις και
µε ένα λεπίδι κόβουµε µόνο το
αντικολλητικό φίλµ της µίας µεριάς.

Αποκολλάµε και τραβάµε το Αντικολλητικό
Φίλµ και ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγετε και
κολλάει το TECHNOELAST FLOOR
προσέχουµε να µην αφήνουµε φουσκάλες
µε αέρα και το πατάµε σε όλη την επιφάνεια

Πάνω από 45 χρόνια.

Τοποθέτηση κεραµιδιών
στο στεγανοποιηµένο
τέλος εφαρµογής

Συνιστάται η εφαρµογή
του υλικού σε
θερµοκρασία >10o C

Αυτοκόλλητο
Γρήγορη εφαρµογή

Ποιότητα
που διαρκεί

∆εν χρειάζεται
φλόγιστρο

Σταθερότητα
διαστάσεων
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