ESHATAPE – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η αυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία EshaTape είναι ασφαλτικό στεγανωτικό φύλλο προηγµένης
τεχνολογίας.

Kατασκευάζεται

απο

ελαστοµερή

άσφαλτο

(SBS)

και

φέρει

επικάλυψη

πολυεστερικό αλουµίνιο µεγάλης ευκαµψίας και αντοχής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•

Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε ασταρωµένο υπόστρωµα

•

Εύκολη και γρήγορη εφαρµογή που ελαττώνει το κόστος εφαρµογής

•

Μεγάλη ελαστικότητα

•

Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες (-40°C)

•

Μεγάλο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας (-40 °C έως 80 °C)

•

Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στο όζον της ατµόσφαιρας

•

Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών

•

Αυξηµένη αντοχή στη γήρανση

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ
•

Ρωγµές ή φθορές υπάρχουσας στεγάνωσης

•

Σηµεία επαφής διαφορετικών υλικών (π.χ. σωλήνες µε σκυρόδεµα, ελλενίτ µε τοιχοποιία,
κεραµίδι µε τοιχοποιία, καµινάδες, παράθυρα στέγης, στοιχεία ξηρής δόµησης µε λοιπά
δοµικά στοιχεία, τζάµι µε µέταλλο, κ.λ.π.)

•

Κατασκευαστικοί αρµοί ή ρωγµές µεταξύ ιδίων ή διαφορετικών δοµικών στοιχείων (π.χ.
σκυρόδεµα, µέταλλο, τοιχοποιία, ξύλο, κ.λ.π.)

EN ISO 9001: 2000

•

Επιδιορθώσεις δεξαµενών νερού, φρεατίων, υπογείων κατασκευών

•

Προστασία και στεγάνωση µεταλλικών και τσιµεντένιων σωλήνων

•

∆ιάφορα κτίσµατα (εξοχικά, λυόµενα, υπαίθριες αποθήκες, θερµοκήπια, κτηνοτροφικές

EN ISO 14001: 2004

µονάδες)
•

Οχήµατα (αυτοκίνητα, φορτηγά, τροχόσπιτα)

•

Αµπάρια πλοίων
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικά Χαρακτηριστικά
Μήκος (m)

10

Πλάτος (cm)

5,

Πάχος SBS συνθετικού (mm)
UNI 8202
Συνολικό πάχος (mm) UNI 8202
2

Βάρος (kg/m ) UNI 8202

10, 20, 30, 50, 100
1,45
1,5
1.5

Επικάλυψη επιφάνειας
Άνω

Πολυεστερικό φύλλο αλουµινίου (0,063 mm) σε δύο
επιλογές χρωµάτων (ασηµί, κεραµιδί)

Κάτω

Αποκολλούµενο φύλλο πολυαιθυλενίου
Οπλισµός

Υαλόπλεγµα (g/m2)

-

Μη υφαντός πολυεστέρας (g/m2)

-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τάση Θραύσης (N) ASTM D 4112

L65/T77

2

EN ISO 9001: 2000

Τάση Θραύσης (N/mm ) UNI 8202

18

Επιµήκυνση (%) ASTM D 412

11

Επιµήκυνση ασφαλτικού συνθετικού (%) ASTM D 412

2000

Σηµείο µάλθωσης (oC) ASTM D 3676

≥ +95

Τύπος ασφαλτικού συνθετικού

Ελαστοµερές (SBS)

EN ISO 14001: 2004

Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες (oC) DIN 52123

>-40

2

Επικόλληση σε µέταλλο (N/mm ) ASTM D 1000

5,8

Αντοχή σε διάτρηση (N) ASTM E 154
Θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας UNI 8202

71
o

-40 C /+80 oC

Οι διακυµάνσεις στις ονοµαστικές τιµές είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα πρότυπα Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης
των ιδιοτήτων των προϊόντων του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Οι ταινίες πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση,
προστατευµένα απο απευθείας έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και τον πάγο.
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Ο∆ΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
•

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς
ίχνος σκόνης. Για καλύτερη εφαρµογή σε µεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει αυτές να είναι
απαλλαγµένες από σκουριά.

•

Επαλείψτε τις πορώδεις επιφάνειες µε EshaStick Primer (0,5 kg/m2) ή EshaPrimer 21 (0,3
kg/m2) και περιµένετε έως ότου αυτό στεγνώσει

•

Χρησιµοποιείστε µαχαίρι ή ψαλίδι και κόψτε την ταινία στις επιθυµητές διαστάσεις

•

Αφαιρέστε το σιλικονούχο φιλµ που καλύπτει την κάτω επιφάνεια της ταινίας

•

Εφαρµόστε την ταινία στην επιφάνεια πιέζοντας µε ρολό ή µε το χέρι από το κέντρο της
ταινίας προς τα άκρα έτσι ώστε ν’ αποφευχθεί εγκλωβισµός φυσαλίδων αέρα κάτω από την
ταινία. Η ταινία θα πρέπει να εφαρµόζει απόλυτα στην επιφάνεια, τα δε άκρα της θα πρέπει
να υπερκαλύπτουν τουλάχιστον 3 cm εκατέρωθεν του αρµού ή της ρωγµής που καλύπτει.

•

Σε περίπτωση πολύ χαµηλών θερµοκρασιών θερµάνετε την ταινία µε θερµό αέρα για
καλύτερη εφαρµογή

Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα τις υποδείξεις που αφορούν στην εφαρµογή και τελική χρήση των
προϊόντων της µε

βάση την τρέχουσα γνώση και εµπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και

εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υποστρώµατα και τις επιτόπιες
συνθήκες εφαρµογής, οπότε η Esha δεν µπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρµογής κάθε υλικού. Συνιστάται
στο χρήστη να κάνει δοκιµή εφαρµογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρµογής.

EN ISO 9001: 2000
EN ISO 14001: 2004
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