ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΤΛΛΑΓΙΟ
Ηκ/ληα: 01.09.2009 - Version 7

MARITRANS MD
ΓΙΑΦΑΝΗ, ΔΠΑΛΟΙΦΟΜΔΝΗ ΣΔΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ
ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΙΚΗ ΒΑΔΩ
Περιγραθή Προϊόνηος
Σν MARITRANS® MD είλαη κία δηαθαλήο, επαινηθώκελε,
αλζεθηηθή,
εκίζθιεξε/ειαζηηθή
κεκβξάλε
αιηθαηηθήο
πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο ελόο ζπζηαηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα καθξνρξόληα ζηεγάλσζε.
Σν πςειά
ηερλνινγηθό,
δηαθαλέο
επηζηξσηηθό πιηθό
MARITRANS® MD, δελ επεξεάδεηαη θαζόινπ από ηελ ππεξηώδε
αθηηλνβνιία (UV), δελ θηηξηλίδεη, δελ θηκσιηώλεη επηθαλεηαθά, δελ
πξνζβάιιεηαη από ηα αιθάιηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη αθόκα
κεηά από γήξαλζε παξακέλεη δηαθαλέο θαη ειαζηηθό.
Σν MARITRANS® MD ζηεγαλνπνηεί θεξακηθέο, πέηξηλεο θαη
γπάιηλεο επηθάλεηεο πξνζηαηεύνληαο ηηο θαηά ηεο πγξαζίαο, ηεο
όμηλεο βξνρήο, ηνπ λέθνπο θαη ηνπ πάγνπ.
Ομεηδσκέλεο δηαθαλείο πνιπθαξβνληθέο επηθάλεηεο δείρλνπλ πην
δηαθαλεiο κεηά ηελ επίζηξσζε ηνπο κε MARITRANS®.
Σν MARITRANS® MD ζηεγαλνπνηεί ξαγηζκέλα ηδάκηα θαη
πξνζηαηεύεη θαηά ηελ πεξίπησζε ζξαύζεο, ζπγθξαηώληαο ηα
ζξαύζκαηα.
Σν MARITRANS® MD πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία ηνπ
ππεδάθνπο θαη ηνπ αέξνο.
Υρήζεις
ηεγάλσζε Μπαιθνληώλ θαη Βεξαληώλ
ηεγάλσζε Αίζξησλ
ηεγάλσζε Ραγηζκέλσλ Σδακηώλ
ηεγάλσζε Ταιόηνπβισλ
ηεγάλσζε Γηαθαλώλ Πιαζηηθώλ (πνιπθαξβνληθό)
ηεγάλσζε θαη πξνζηαζία Πιαθώλ Καξύζηνπ
ηεγάλσζε θαη πξνζηαζία Ξύινπ θαη Βamboo

Πλεονεκηήμαηα
Δύθνιε εθαξκνγή (ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκν πξνο ρξήζε)
Γελ επεξεάδεηαη από ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία (UV)
Γελ θηηξηλίδεη
Γελ θηκσιηώλεη επηθαλεηαθά
Καηά ηελ εθαξκνγή πνιπκεξίδεηαη θαη δεκηνπξγεί κηα εληαία
ειαζηηθή πδξόθνβε κεκβξάλε ρσξίο αξκνύο
Γελ πδξνιύεηαη θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζεκεία όπνπ
ιηκλάδνπλ λεξά.
Γελ καιαθώλεη ην θαινθαίξη θαη δελ ζθιεξαίλεη ηνλ ρεηκώλα,
δηόηη δηαηεξεί ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζίεο από
-30o C έσο +90o C.
Αθήλεη ην ππόζηξσκα λα αλαπλέεη.
Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε όιε ηελ επηθάλεηα.
Η επηθάλεηα παξακέλεη βαηή θαη αλζεθηηθή ζε θαηαπνλήζεηο.
ε πεξίπησζε κεραληθήο δεκηάο ζηελ κεκβξάλε, κπνξεί πνιύ
εύθνια λα επηζθεπαζζεί ηνπηθά ζε ιίγα ιεπηά.

Καηανάλωζη
2
0,8 – 1,2 kg/m εθαξκνζκέλν ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο..

Σετνικά ζηοιτεία
ΙΓΙΟΣΗΣΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
ύζηαζε
Αιηθαηηθή Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε
Δπηκήθπλζε ζξαύζεο
>300 %
2
Αληνρή ζηνλ εθειθπζκό
>20 N/mm
2
Μέηξν ειαζηηθόηεηαο Δ
>30 N/mm
Γηαηήξεζε γπαιάδαο κεηά 2000h ηερλεηή γήξαλζε θαηά DIN EN
Καιή
ISO 4892-3, 400 MJ/m2
Βαζκόο επηθαλεηαθήο θηκσιίσζεο κεηά 2000h ηερλεηή γήξαλζε
Γελ παξνπζηάζζεθε θηκσιίσζε.
θαηά DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2
Βαζκόο θηκσιίσζεο 0.
2
Γηαπεξαηόηεηα πδξαηκώλ
>5 gr/m /εκέξα
Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ
Κακία δηαξξνή
2
Πξόζθπζε ζε απνξ. θεξακηθό πιαθίδην
>1.8N/mm (θαηαζηξνθή πιαθηδίνπ)
θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore A)
85
0
0
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο
5 C έσο 35 C
Υξόλνο παηήκαηνο
8-12 ώξεο
Υξόλνο πνιπκεξηζκνύ
48 ώξεο
Υξόλνο ηειηθνύ πνιπκεξηζκνύ
7 εκέξεο
Υημικέ ς
Καιέο : ζε όμηλα θαη αιθαιηθά δηαιύκαηα(10%), ζαιαζζηλό λεξό, απνξξππαληηθά θαη ιάδηα.
α νη ο τ έ ς

ΜΔΘΟΓΟ ΓΟΚΙΜΗ
DIN EN ISO 527
DIN EN ISO 527
DIN EN ISO 527
DIN 67530
DIN EN ISO 4628-6
EN ISO 12572
DIN EN 1928, Test Α
ASTM D 903
ASTM D 2240
πλζήθεο:
o
20 C, 50% RH

Δθαρμογή
Προεηοιμαζία σποζηρώμαηος
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ζαζξά, ειεύζεξε από θάζε βξσκηά ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη
αξλεηηθά ηελ ζπγθόιιεζε. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά ηκήκαηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα ζηεγλώζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, αθαζαξζίεο,
ιίπε, θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Οη νπνηεζδήπνηε
αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. Οηηδήπνηε ζαζξά ηκήκαηα ή ζθόλεο από ηελ ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ.
ΠΡΟΟΥΗ: Με πιύλεηε ηελ επηθάλεηα κε λεξό.
ΠΡΟΟΥΗ: Δπηθάλεηεο κε εγθισβηζκέλε πγξαζία (π.ρ. πγξαζία θάησ από ηελ πιαθόζηξσζε) πξέπεη λα αθεζνύλ λα
ζηεγλώζνπλ πιήξσο.
ΠΡΟΟΥΗ: Καηά ηελ εθαξκνγή πάλσ από θεξακηθά πιαθίδηα, ζα πξέπεη λα πξνζερζεί λα κελ ππάξρνπλ αλεξρόκελα ληηξηθά
άιαηα ζηνπο αξκνύο θαη ηηο ελώζεηο κεηαμύ ησλ πιαθηδίσλ.
ΠΡΟΟΥΗ: ε επηθάλεηεο όπσο καξκαξα θαη άιιεο θπζηθέο πέηξεο, ζπλίζηαηαη δνθηκή πξόζθπζεο.
Δπιζκεσή ρωγμών και αρμών διαζηολής:
Η πξνζεθηηθή ζθξάγηζε ππαξρόλησλ ξσγκώλ ή αξκώλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ καθξνρξόληα ζηεγάλσζε ηεο
επηθάλεηαο.
Καζαξίζηε ηηο ξσγκέο θαη ηνπο αξκνύο δηαζηνιήο θαη θηλεηηθόηεηαο από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο βξσκηέο. Αζηαξώζηε
®
ηνπηθά κε ην δηαθαλέο αζηάξη MARISEAL 710 θαη αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη γηα 2-3 ώξεο. Σνπνζεηήζηε κέζα ζηνπο αξκνύο
δηαζηνιήο έλα θαηάιιειν θνξδόλη πνιπαηζπιελίνπ. Γεκίζηε ηνπο αξκνύο δηαζηνιήο θαη ηηο ξσγκέο κε ην αξκνζθξαγηζηηθό
MARIFLEX® PU 30. Αθήζηε ην γηα 12 ώξεο λα πνιπκεξηζζεί.
Αζηάρωμα
Αζηαξώζηε θεξακηθέο, γπάιηλεο θαη κε-απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο κε ην αζηάξη MARITRANS TILE-PRIMER κε ηελ κέζνδν
ζθνπγγαξίζκαηνο.
Ννηίζηε έλα θαζαξό παλί κε αξθεηό MARITRANS TILE-PRIMER θαη θαζαξίζηε όιε ηελ επηθάλεηα πξνο ζηεγάλσζε. Με ηελ κέζνδν
απηή εθηόο από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο γηα θαιύηεξε πξόζθπζε, επηηπγράλεηαη ηαπηνρξόλσο θαη κία εμαηξεηηθή απνιίπσζε
ηεο επηθάλεηαο. ηγνπξεπηείηε νηη ην MARITRANS TILE-PRIMER έρεη εθαξκνζζεί ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα. Αιιάδεηε ζπρλά
παληά.
Δθαρμογή διαθανούς ζηεγνωηικής μεμβράνης
Υύζηε αξθεηό MARITRANS MD πάλσ ζηελ πξνεηνηκαζκέλε θαη αζηαξσκέλε επηθάλεηα θαη απιώζηε ην κε ξνιό.
πλερίζηε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κέρξη λα θαιπθζεί πιήξσο ε πξνο ζηεγάλσζε επηθάλεηα.
Μεηά 12 ώξεο (όρη αξγόηεξα από 36 ώξεο), απιώζηε κηα δεύηεξε ζηξώζε MARITRANS MD.
Δάλ επηζπκείηε θαη γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηεγάλσζεο, εθαξκόζηε θαη κία ηξίηε ζηξώζε MARITRANS MD.
ΠΡΟΟΥΗ: Μελ απιώλεηε ην MARITRANS MD ζε πάρνο κεγαιύηεξν ηνπ 1mm αλά ζηξώζε.
ΠΡΟΟΥΗ: ε επηθάλεηεο επηζηξσκέλεο ζην παξειζόλ κε πιηθά εκπνηηζκνύ ζηινμάλεο,ζηιαλίσλ ή ζηιηθόλεο, πξέπεη λα γίλεηαη
πάληα δνθηκή πξόζθπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο MARITRANS TILE-PRIMER / MARITRANS MD ώζηε λα ππάξρεη βεβαηόηεηα γηα ηελ
απαξαίηεηε πξόζθπζε.
0

Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ MARITRANS MD πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5 C
θαη 350C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ ζθιήξπλζε, ελώ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η πςειή πγξαζία
κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα (θηλίξηζκα).
ΠΡΟΟΥΗ: Οηαλ ε ηειηθή επηθάλεηα εηλαη βξεγκέλε, εηλαη νιηζζεξή.
Φινίριζμα
Δάλ επηζπκείηε ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο επηθάλεηαο λα είλαη ζαηηλέ-καη, εθαξκόζηε κία ζηξώζε MARITRANS
12 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεπηαίαο ζηξώζεο MARITRANS MD

FINISH κε ξνιό, 8-

σζκεσαζία και αποθήκεσζη
Σν MARITRANS MD παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 20kg, 10kg, 5kg θαη 1kg. Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη
δξνζεξνύο ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 9 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό
θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50-350C. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ην όλνκα
ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο.
Μέηρα αζθαλείας
Γείηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δύθιεθην. Παξαθαινύκε κειεηήζηε ην θπιιάδην αζθαιείαο.
Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο/
πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Γελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. ε
πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ
εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Δκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ
Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο.

