
 

 

 

 

 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΤΛΛΑΓΙΟ 
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MARISEAL  250 

ΔΛΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΟΜΔΝΗ ΣΔΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ 

ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΙΚΗ ΒΑΔΩ 
 
Περιγραθή Προϊόνηος Πλεονεκηήμαηα 

  
Σν MARISEAL® 250 είλαη κία επαιεηθόκελε, ειαζηηθή 
κεκβξάλε πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο ελόο ζπζηαηηθνύ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα καθξνρξόληα ζηεγάλσζε. 
Σν MARISEAL® 250 ιόγσ ηεο πνιπνπξεζαληθήο ηνπ 
ηερλνινγίαο, δίλεη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα ζηεγάλσζεο 
όπνπ νη ππόινηπεο κέζνδνη απνηπγράλνπλ, όπσο ζε 
επηθάλεηεο κε ζηάζηκα λεξά θαη πάγνπο. 

Σν MARISEAL  250 πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία ηνπ 
ππεδάθνπο θαη ηνπ αέξνο.  
 
 

 Δύθνιε εθαξκνγή (ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκν πξνο ρξήζε) 

 Καηά ηελ εθαξκνγή πνιπκεξίδεηαη θαη δεκηνπξγεί κηα εληαία ειαζηηθή 
πδξόθνβε κεκβξάλε ρσξίο αξκνύο. 

 Γελ πδξνιύεηαη θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζεκεία όπνπ ιηκλάδνπλ 
λεξά. 

 Γεθπξώλεη ξσγκέο κέρξη 2mm, αθόκα θαη ζηνπο -10
o 
C. 

 Αθήλεη ην ππόζηξσκα λα αλαπλέεη.  

 Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε όιε ηελ επηθάλεηα. 

 Παξέρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηνλ ήιην. 

 Γελ καιαθώλεη ην θαινθαίξη θαη δελ ζθιεξαίλεη ηνλ ρεηκώλα, δηόηη 
δηαηεξεί ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζίεο από -30

o 
C έσο 

+80
o 
C. 

 Ζ επηθάλεηα παξακέλεη βαηή 

 ε πεξίπησζε κεραληθήο δεκηάο ζηελ κεκβξάλε, κπνξεί πνιύ εύθνια 
λα επηζθεπαζζεί ηνπηθά ζε ιίγα ιεπηά. 

 Παξέρεη πηζηνπνηεκέλεο αληηξηδηθέο ηδηόηεηεο. 

 Παξέρεη αληνρή ζε παγεηό. 

 Παξέρεη κεγάιε αλαθιαζηκόηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, δίλνληαο 
θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζεξκνκόλσζεο . 

  
Υρήζεις Καηανάλωζη 

 

 ηεγάλσζε Σαξαηζώλ θαη Γσκάησλ. 

 ηεγάλσζε Μπαιθνληώλ θαη Βεξαληώλ. 

 ηεγάλσζε θάησ από πιαθόζηξσζε ζε Μπαιθόληα, 
   Μπάληα, Κνπδίλεο, θιπ. 

 Πξνζηαζία Αθξνύ Πνιπνπξεζάλεο 

 ηεγάλσζε Εαξληηληέξσλ θαη Παηεξηώλ. 

 Πξνζηαζία Αζθαιηόπαλσλ. 

 ηεγάλσζε θαη πξνζηαζία θαηαζθεπώλ από 
   ζθπξόδεκα όπσο Γέθπξεο, ήξαγγεο, Θεκειία θιπ. 
 

 

 
1,3 – 1,8 kg/m

2
 εθαξκνζκέλν ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο..  

πληζηνύκε ηελ εθαξκνγή ηνπ MARISEAL
 
250, εληζρπκέλν είηε ηνπηθά 

είηε ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα κε ην MARISEAL
 
FABRIC.  

 
Υρωμαηιζμοί 

 

Σν MARISEAL
 
250 δηαηίζεηαη ζε ιεπθό, γθξη θαη θεξακηδί. 

Πιζηοποιήζεις  

Σν MARISEAL  250 είλαη ειεγκέλν από ην γεξκαληθό θξαηηθό 

θέληξν δνκηθώλ πιηθώλ MPA Braunschweig θαηά ην 
επξσπατθό πξόηππν ETAG 005 (EOTA) γηα επαινηθώκελα 
ζηεγαλσηηθά πιηθά, ην γεξκαληθό πξόηππν DIN 1948 γηα 
ζηεγάλσζε θαη γηα δηαηήξεζε ησλ κεραληθώλ ηνπ ηδηνηήησλ 
κέζσ ηερλεηήο γήξαλζεο. 
Πηζηνπνηεκέλν θαηα CE απν ηνλ γεξκαληθό θξαηηθό θνξέα 
πηζηνπνίεζεο DIBt – Berlin. 
 

Σν MARISEAL  250 ειέγζεθε θαη πηζηνπνηήζεθε επίζεο απν 
θξαηηθά θαη ηδησηηθά θέληξα ειέγρνπ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ 
θόζκνπ. 

 Καηεγνξίεο ρξήζεο ζπκθσλα κε ην πξόηππν ETAG 
005, γηα επαινηθώκελα ζηεγαλσηηθά πιηθά. 

 

 Υξόλνο Εσήο :   W2 (10 έηε)  

 Κιηκαηηθή Εώλε:   M  θαη  S     

 Βαηόηεηα: P1 έσο P3  

 Δπηθαλεηαθέο Κιίζεηο:   S1 έσο S4  

 Υακει. Δπηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία:  TL3 (-30
ν
C) ETA 

 Τςει. Δπηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία: TH3 (+80
ν
C) 05/019

7 

 Αληίδξαζε ζηελ θσηία: Class E DIBt 

 Αληνρή ζε εληάζεηο αλέκσλ ≥ 50 kPa  

    

 
 



 

 

 

 

 

 
 

Δθαρμογή 

Προεηοιμαζία σποζηρώμαηος 

Σετνικά ζηοιτεία 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΜΔΘΟΓΟ ΓΟΚΙΜΗ 

ύζηαζε Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε  

Δπηκήθπλζε ζξαύζεο  900 + 80 % ASTM D 412 

Αληνρή ζηνλ εθειθπζκό  7,45 + 0,30 N/ mm 
2
 ASTM D 412 

Γηαπεξαηόηεηα πδξαηκώλ  25,8 + 4,4 gr/m
2
/εκέξα ISO 9932:91 

ηεγαλόηεηα  Κακία δηαξξνή DIN EN 1928 Α 

Πξόζθπζε ζε ζθπξόδεκα  >2 N/mm 
2
 (θαηαζηξνθή ζθπξνδέκαηνο) ASTM D 903 

θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore A) 65 + 5 ASTM D 2240 

Καηεγνξία αθαπζηόηεηαο δνκηθνύ πιηθνύ Β2 DIN 4102-1 

Αληίζηαζε ζε ηπηάκελνπο ζπηλζήξεο θαη 
αθηηλνβνιηαο ζεξκόηεηαο 

Ναη DIN 4102-7 

Αληηζηαζε ζε θνξηία αλέκνπ >1,84 N/mm
2
(Μπεηόλ) , >0,38N/mm

2
(Αζθαιηνπαλν)  EOTA , TR-004 

Γεθύξσζε ξσγκώλ (+23
0
C) Ναη EOTA , TR-008 

Γεθύξσζε ξσγκώλ (-10
0
C) Ναη EOTA , TR-008 

Αληνρή κεηα ηερλεηή γήξαλζε Καιή EOTA , TR-011 

Αληηξηδηθή ηδηόηεηα Καιή ΔΝ 53420 

Υξόλνο αληνρήο ζε βξόρε 3-4 ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή  
πλζήθεο: 20

o
C,50% RH Υξόλνο βαηόηεηαο 12-18 ώξεο 

Υξόλνο ηειηθνύ πνιπκεξηζκνύ 7 εκέξεο 

Υεκ η θέο  αλ ηνρέο  Καιέο : Όμηλα θαη αιθαιηθά δηαιύκαηα (10%), θνηλά απνξξππαληηθά, ιάδηα 
θαη ζαιαζζηλό λεξό. 

Ζ πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  
Ζ επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ειαηηώκαηα, ειεύζεξε από θάζε βξκηά ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά  ηελ 
ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο. Αθαηξέζηε όια ηα ραιαξά πιηθά. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Ζ 
πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, βξσκηέο, ιίπε, θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη 
λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Οη νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. 
Οηηδήπνηε ζαζξά θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 
 
 
ΠΡΟΟΥΗ: Μη πλύνεηε ηην επιθάνεια με νερό. 
 
Δπιζκεσή ρωγμών και αρμών διαζηολής: 

Ζ πξνζεθηηθή ζθξάγηζε ππαξρόλησλ ξσγκώλ ή αξκώλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ καθξνρξόληα ζηεγάλσζε ηεο επηθάλεηαο.  

 Καζαξίζηε ηηο ξσγκέο από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο βξσκηά. Αζηαξώζηε ηνπηθά κε ην δηαθαλέο αζηάξη MARISEAL
®
 710 θαη 

αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη γηα 2-3 ώξεο. Γεκίζηε ηηο ξσγκέο κε ην αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX
®
 PU 30. Δλ ζπλερεία απιώζηε ηνπηθά 

αξθεηό ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL
®
 250, θαη όζν εηλαη είλαη αθόκα πγξό εληζρύζηε ην κε έλα θαηάιιεια θνκκέλν θνκκάηη 

γεσύθαζκα MARISEAL
® 

FABRIC πιάηνπο 20 cm θεληξαξηζκέλν πάλσ από ηελ ξσγκή. Πηέζηε ην γεσύθαζκα κε έλα κεηαιιηθό 
ξνιό κέζα ην πγξό λα πνηίζεη. Δλ΄ ζπλερεία απιώζηε από πάλσ αξθεηό ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

 ®
 250, κέρξη λα 

παξνπζηαζζεί πιήξεο θνξεζκόο. 

 Καζαξίζηε ηνπο αξκνύο δηαζηνιήο θαη ηνπο αξκνύο ειέγρνπ από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο αθαζαξζίεο. Δάλ ν αξκόο είλαη πνιύ 
κηθξόο, ρξεζηκνπνηήζηε θνπηηθό κεράλεκα γηα ηελ δηάλνημε ηνπ ζην πξνβιεπόκελν κέγεζνο. Ο πξνεηνηκαζκέλνο αξκόο δηαζηνιήο 
πξέπεη λα έρεη έλα βάζνο 5-15mm. Ζ αλαινγία πιάηνπο: βάζνπο ηνπ αξκνύ δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη 2:1. Με έλα πηλέιν, απιώζηε 
ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

®
 250 πιάηνπο 20 cm θεληξαξηζκέλν πάλσ θαη κέζα ζηνλ αξκό. Σνπνζεηήζηε κία ινπξίδα 

γεσύθαζκα MARISEAL
®
 FABRIC πάλσ ζην πγξό πιηθό θαη κε έλα θαηάιιειν εξγαιείν πηέζηε ην γεσύθαζκα βαζηά κέζα ζην αξκό, 

κέρξη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αξκνύ λα εηλαη πιήξσο θαιπκκέλε κε ην γεσύθαζκα. Απιώζηε πάλσ ζην γεσύθαζκα αξθεηό 
ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

 ®
 250, κέρξη θνξεζκνύ. Δλ’ ζπλερεία ηνπνζεηήζηε κέζα ζηνλ αξκό έλα θαηάιιειν θνξδόλη 

πνιπαηζπιελίνπ θαη γεκίζηε ην ππόινηπν θελό ηνπ αξκνύ κε ην αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX
®
 PU 30. Αθήζηε ην γηα 12 ώξεο λα 

πνιπκεξηζζεί. 
 

Αζηάρωμα 

Αζηαξώζηε απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα όπσο ζθπξόδεκα, ηζηκεληνθνληάκαηα θαη μύιν κε ην αζηάξη MARISEAL  710.  
Αζηαξώζηε κε-απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα όπσο κέηαιια, αζθαιηόπαλα, θεξακηθά πιαθίδηα θαη παιαηέο αθξπιηθέο επηζηξώζεηο κε ην 

αζηάξη MARISEAL  AQUA COAT. Αζηαξώζηε λσπό ζθπξόδεκα κε ην αζηάξη MARISEAL  AQUA COAT.  

 
Δθαρμογή ζηεγανωηικής μεμβράνης 

Αλαθαηέςηε θαιά ην MARISEAL  250 πξηλ ηελ ρξήζε. Υύζηε αξθεηό MARISEAL  250 πάλσ ζηελ πξνεηνηκαζκέλε θαη αζηαξσκέλε 
επηθάλεηα θαη απιώζηε ην κε ξνιό ή βνύξηζα. 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 MARISEAL  250. Γηα κεγαιύηεξεο επηθάλεηεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ςεθαζηηθό Airless Spray. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ΤΣΑΖ: πληζηνύκε ελίζρπζε ηνπ MARISEAL  250 κε ην MARISEAL  FABRIC ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα πξνο ζηεγάλσζε. 

Δληζρύζηε πξνζεθηηθά κε ην MARISEAL  FABRIC όια ηα θξίζηκα ζεκεία όπσο ελώζεηο ηνηρίνπ-δαπέδνπ, εμόδνπο εμαεξηζκώλ θαη 

ζσιελώζεσλ, θιπ. Γηα λα γίλεη απηό απιώζηε πάλσ ζην πγξό MARISEAL  250 έλα θαηάιιεια θνκκέλν θνκκάηη γεσύθαζκα 
MARISEAL

® 
FABRIC θαη πηέζηε ην κε έλα κεηαιιηθό ξνιό λα πνηίζεη. Δλ’ ζπλερεία απιώζηε πάλσ ζην γεσύθαζκα αξθεηό MARISEAL

 ®
 

250, κέρξη θνξεζκνύ. Γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο ηεο ρξήζεο ηνπ MARISEAL
® 

FABRIC, επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Μελ απιώλεηε ην MARISEAL  250 ζε πάρνο κεγαιύηεξν ησλ 0.7mm αλά ζηξώζε. Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε 
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ ζθιήξπλζε πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5

0
C θαη 35

0
C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ 

ζθιήξπλζε, ελώ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Ζ πςειή πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα.  
 
 
Φινίριζμα 
Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, θαιύςηε όιε ηελ ζηεγαλνπνηεκέλε επηθάλεηα κε κία ζηξώζε ηήο ειαζηηθήο πξνζηαηεπηηθήο βαθήο 

MARISEAL  400. Ζ ρξήζε ηνπ MARISEAL  400, ζπλίζηαηαη εηδηθά όηαλ εθαξκόδνληαη ζθνύξα ρξώκαηα (π.ρ. θεξακηδί, πξάζηλν) 

εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην. 

Δάλ ε επηθάλεηα πξόθεηηαη λα δέρεηαη βαξηά θπθινθνξία πεδώλ (π.ρ. θεξθίδεο ζηαδίσλ), απιώζηε δύν ζηξώζεηο ηνπ MARISEAL  420. 
 

 
 
 
σζκεσαζία και αποθήκεσζη 

Σν MARISEAL 250 παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 25kg, 15kg, 6kg θαη 1kg. Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 
ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο. 
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 5

0
-35

0
C. 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. Ζ 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. 

 

 


