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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

TOWFLEX 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Όνομα:    Towflex  

Περιγραφή: Το Towflex είναι ένα ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών 

για στεγάνωση  και προστασία τσιμεντοειδών επιφανειών, μπαλκονιών, 

βεραντών, μπάνιων και πισινών. Το TOWFLEX είναι ένα μείγμα από 

σιλικονούχα πρόσθετα, αδρανή και ίνες στο μέρος Α και ένα γαλάκτωμα 

ελαστικών ρητινών στο μέρος Β.  

Η φόρμουλα αυτή έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει τέλεια 

εργασιμότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα.  

Για επαγγελματική χρήση. 

Ταξινόμηση: 2 συστατικών χημικής και φυσικής ξήρανσης, επένδυση για βασική 

στρώση. 

Χρήση:   Εσωτερική/Εξωτερική 

Κατάλληλες Επιφάνειες: Στεγάνωση για μπαλκόνια, βεράντες, ντους, μπανιέρες και πισίνες πριν 

από την τοποθέτηση πλακιδίων. 

Ελαστική στρώση για επιφάνειες σοβά, τσιμεντοκονία, επιφάνειες από 

σκυρόδεμα και προκατασκευασμένες δομές. Αποτρέπει τη διείσδυση 

του διοξειδίου του άνθρακα και προστατεύει τις δομές με ανομοιόμορφη 

κάλυψη από χάλυβα. Προστασία των επιφανειών από σκυρόδεμα που 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με το θαλασσινό νερό, άλατα όπως 

χλωριούχο νάτριο και/ή θειικά άλατα.  

Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνεια που έχει ως βάση το γύψο. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση: Φυσική κατάσταση: 

 Α συστατικό: τσιμεντοειδές  

 Β συστατικό: γαλάκτωμα  

Διαστάσεις: Όγκος ως σκόνη: 1,4 kg/dm3 

 Όγκος φρέσκου κονιάματος: A+B: 1.80 kg/dm3 

 Ειδικό βάρος γαλακτώματος στο συστατικό Β: 1.05 kg/dm3  

 pH γαλακτώματος: 8 

 Περιεκτικότητα στερεών σκόνης στους 450 °C: 98%  

 Περιεκτικότητα σε στερεά σε σκόνη στους 105 °C: 50%  

 Μέγεθος σωματιδίων: μέγιστο 0,5 mm 

Δεδομένα απόδοσης  

σύμφωνα με το EN 1504-2: Επιμήκυνση κατά τη διάσπαση: 32 ± 3%   

 Πρόσφυση σκυροδέματος:> 1,0 N/mm2   

 Πρόσφυση σκυροδέματος (σε νερό): 0,6 N/mm2   

Θερμική συμβατότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης με χρήση άλατος: 

0.8  Ν/mm2 

 Αντοχή στο νερό (θετική πίεση): 1,5 atm  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

TOWFLEX 

 Διαπερατότητα σε CO2 εκφρασμένη σε SDCO2 (m):> 50   

 Στατική γεφύρωση ρωγμών στους -20: Κατηγορία 3   

 Δυναμική γεφύρωση ρωγμών σε -20: Κλάση B3.1   

 Αντίδραση στη φωτιά: C1 s1-d0  

Δεδομένα απόδοσης  

σύμφωνα με το EN 14891: Στεγάνωση έναντι νερού υπό πίεση: καμία διείσδυση.   

 Γεφύρωση ρωγμών σε +20: 0,80 mm  

 Γεφύρωση ρωγμών σε -20: 0,75 mm  

 Αρχική πρόσφυση: 0,85 N/mm2   

 Προσκόλληση μετά από εμβάπτιση σε νερό: 0,55  Ν/mm2   

 Πρόσφυση μετά τη θέρμανση: 1.2  Ν/mm2   

 Προσκόλληση μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης: 0,55  Ν/ 

 mm2   

 Προσκόλληση μετά από εμβάπτιση σε βασικό νερό: 0,55 /mm2  

Χρώμα:  Γκρι 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Εξωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min. +8 ° C, max. +30 ° C  

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: max. 80%  

Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι. 

Τύπος εξοπλισμού:  Οδοντωτή σπάτουλα, μίξερ χαμηλής ταχύτητας  

Ανάμιξη: Το συστατικό Α αναμιγνύεται μόνο με τη συσκευασία Β  

Αναλογία ανάμιξης: 8.3 λίτρα συσκευασίας Β με 25 κιλά 

συσκευασίας Α 

Διάρκεια ζωής στο μίγμα  

στους ≈ 20°C: 1 ώρα  

Προετοιμασία  Υποστρώματος: 

Τα υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται 

προσεκτικά με το βούρτσισμα με το χέρι ή με πινέλο ή / και πλύσιμο. 

Όλα τα εξαρτήματα που αφαιρούνται θα πρέπει να αποκατασταθούν με 

επισκευαστικό κονίαμα όπως το TOWERIP (για πάχη από 10 mm) ή το 

κονίαμα εξομάλυνσης TOWCEM (για πάχη μεταξύ 3 και 20 mm). 

Ο σοβάς θα πρέπει να έχει πήξει ομοιόμορφα για (τουλάχιστον 20 

ημέρες), να είναι στερεός με το υπόστρωμα, ανθεκτικός και χωρίς 

σκόνη ή υπολείμματα χρώματος.  

Τα υπάρχοντα δάπεδα ή κεραμικά επιχρίσματα κ.λπ. πρέπει να 

προσκολλώνται σταθερά στο υπόστρωμα και θα πρέπει να μην 

περιέχουν ουσίες όπως λάδια ή κερί που θα μπορούσαν να θέσουν σε 

κίνδυνο την πρόσφυση.  

Να μην εφαρμόζεται σε υποστρώματα γύψου και σε υποστρώματα με 

κακή μηχανική αντοχή, όπως αφρώδη υποστρώματα. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

TOWFLEX 

 

Διαδικασία εφαρμογής: 

Γίνεται διάχυση του TOWFLEX B  στο δοχείο και προστίθεται αργά το 

TOWFLEX A, ενώ πραγματοποιείται η ανάμιξη με έναν αναδευτήρα σε 

χαμηλή ταχύτητα. Να  μην προστίθενται νερό ή άλλα συστατικά. Εάν 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα μέρος του περιεχομένου, τα 

στοιχεία πρέπει να ζυγίζονται. Θα πρέπει να γίνει μια καλή ανάμειξη για 

αρκετά λεπτά μέχρι το μίγμα να είναι ομοιογενές και απαλλαγμένο από 

σβώλους.  

Να μην προετοιμάζεται το μείγμα με το χέρι. Χρησιμοποιώντας 

σπάτουλα ή ψεκασμό εφαρμόζονται το πολύ 2 στρώσεις, η κάθε μια με 

μέγιστο πάχος 2 mm. Μετά από 5-7 ώρες ακολουθεί η δεύτερη στρώση. 

Σε ξηρούς ή πολύ αεριζόμενους χώρους, η επιφάνεια θα πρέπει να 

προστατευτεί από ταχεία εξάτμιση με τη χρήση νάιλον.  

Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη ή υποστεί παραμόρφωση, προστίθεται 

στο Towflex ένα υαλόπλεγμα βάρους 160 g/m2 με αντιαλκαλική 

επικάλυψη.  

Οποιεσδήποτε βαθιά εκτεταμένες κοιλότητες στην επιφάνεια θα πρέπει 

να επισκευαστούν με το Towerip. 

Χρόνος ξήρανσης ή  

σκλήρυνσης στους ≈ 23°C: Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 5 έως 7 ημέρες   

Κάλυψη: 1,8 kg/m2 TOWFLEX ανά χιλιοστό πάχους 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Σετ συσκευασίας 33.3 kg: Συσκευασία Α: 25 κιλά σάκος 

Συσκευασία Β: 8.3 κιλά κουβάς 

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: +5 oC, max: +30 oC 

Η σταθερότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη για 12 μήνες, εάν αυτό 

είναι αποθηκευμένο στην κανονική του συσκευασία, σε ένα στεγνό και 

υπό σκιά μέρος. Να μην αποθηκεύετε το υλικό σε χώρο με λιγότερο από 

50 oC ή περισσότερο από 30 oC. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Κατάταξη κινδύνου: Συστατικό Α:  

 Απαιτούνται ταμπέλες κίνδυνου σύμφωνα με την οδηγία 

60/2001/ΕC και τις μετέπειτα τροποποιήσεις.  Συμμορφώνεται 

με την ιταλική υπουργική απόφαση της 10ης Μαΐου 2004. 

Συστατικό Β:  

Δεν χρειάζονται ταμπέλες  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

TOWFLEX 

Συμβουλές προειδοποίησης 

 για το χρήστη: Η συγκεντρωτική ουσία μπορεί να είναι ερεθιστική. Βλ. φύλλο 

δεδομένων. 

Όριο οσμών: Χαρακτηριστική 

Αναγνώριση του τύπου  

αποβλήτων: Συσκευασία Α (Χάρτινα δοχεία):  

Ταξινομημένο ως  150105 (ενδεχομένως επεξεργάσιμα ως αστικά 

απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς των επιμέρους δήμων). Εάν τα 

δοχεία περιέχουν υπολείμματα μη ξηρανθέντων κόνεων, μπορούν να 

ταξινομηθούν ως κωδικός 150110.  

Συσκευασία Β (Πλαστικά δοχεία):  

Ταξινομημένο ως κωδικός 150102. Δυνητικά επεξεργάσιμα ως αστικά 

απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Εάν το 

δοχείο περιέχει μη αποξηραμένα κατάλοιπα προϊόντος, αυτά μπορούν 

να ταξινομηθούν ως κωδικοί 080112. 

Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 

 

 

 

 

Σημείωση: Αυτό το δελτίο τεχνικών πληροφοριών  έχει συνταχθεί με βάση το καλύτερο της τεχνικής και 

επιστημονικής μας γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεσμευτικό και δεν συνεπάγεται δική μας ευθύνη , διότι 

οι όροι χρήσης δεν ελέγχονται από εμάς. Καλό θα είναι να ελέγχετε πάντα η καταλληλότητα του προϊόντος 

κάθε φορά πριν τη χρήση. 

 

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy 

Phone +39 0541 815811 Fax +39 0541 933112 www.metropolis-ivas.com 
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