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Baumit DichtungsSchlämme  

 

Προϊόν  Στεγανωτική κονία επιφάνειας με υδραυλικά συνδετικά υλικά 
 

Σύνθεση  Τσιμέντο, άμμος, πρόσθετα 
 

Ιδιότητες Υδατοστεγανό υλικό, εύκολο στη χρήση 
 

Εφαρμογή Το Baumit DichtungsSchlämme είναι ένα προαναμεμειγμένο στο εργοστάσιο 
κονίαμα στεγανοποίησης υψηλής ανθεκτικότητας. Το υλικό, τσιμεντοειδούς 
βάσης, αναμιγνύεται με νερό επιτόπου στο έργο και εφαρμόζεται επάνω στο 
δομικό στοιχείο ως επίστρωση στεγάνωσης. Η κατάλληλη κοκκομετρική 
κατανομή οδηγεί στο κλείσιμο των τριχοειδών πόρων εκεί που εφαρμόζεται η 
επίστρωση. Επιπλέον τα πρόσθετα δεν επιτρέπουν την διείσδυση του νερού από 
τους παραμένοντες πόρους.  
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Μέγιστος κόκκος:   
Εμφάνιση:    
Πυκνότητα ξηρού κονιάματος:   
Αντοχή θλίψης (28 ημ):    
Αντοχή κάμψης (28 ημ):    
Αντοχή πρόσφυσης σε σκυρόδεμα (28 ημ):   
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:  
Απαιτούμενο νερό:   

0,3  mm  
Κονία, χρώματος γκρι 
1400 kg/m3 

< 40 Ν/mm2 

> 8 Ν/mm2 

> 1,5 Ν/mm2 

40 
~7-8 l/σακί 

Κατανάλωση υλικού: ~2-6 kg/m2 ανάλογα με τις ανωμαλίες του υποστρώματος 
και την απαίτηση στεγανοποίησης. 
Σε περίπτωση ανιούσας υγρασίας από το υπέδαφος ~2 - 4 kg/m² (ελαφρά 
επιβάρυνση), σε περίπτωση υδροστατικών πιέσεων από υπόγεια ύδατα ~4 - 6 
kg/m² (ισχυρή επιβάρυνση) 
 

Αποθήκευση Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, σε παλέτα μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο 
σε ξηρό περιβάλλον για χρονικό διάστημα 6 μηνών 
 

Διασφάλιση 
ποιότητας 

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού 
ελέγχου των μονάδων παραγωγής. 

Τρόπος 
παράδοσης 

Σακιά : 25 kg 
 

Υπόστρωμα  Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες 
παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι 
υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά κομμάτια. 
Τυχόν ανωμαλίες και άλλες ατέλειες να επιδιορθώνονται με κατάλληλο κονίαμα 
(πχ. Baumit SanovaPutz S, StarContact) πριν την εφαρμογή του προϊόντος.  
 

Τρόπος 
εργασίας 

Η ανάμιξη να γίνεται με αναμικτήρα ρίχνοντας το υλικό στο νερό και 
αναμιγνύοντας ώστε να δημιουργηθεί ένα  ομοιογενές μίγμα χωρίς σβώλους.  
Σε περίπτωση που θέλουμε πιο υδαρές μείγμα, αναμιγνύουμε 1 μέρος νερού με 
3-3,5 μέρη υλικού κατ΄ όγκο (για 1 σακί των 25 κιλών ~ 6l νερό), ενώ αν θέλουμε 
ένα μείγμα σε μορφή πάστας αναμιγνύουμε 1 μέρος νερού με 4-5 μέρη υλικού 
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κατ΄ όγκο (για 1 σακί των 25 κιλών ~4l νερό). Το υπόστρωμα πρέπει να είναι 
νωπό, αλλά να μην σχηματίζει φιλμ επιφανειακής υγρασίας.  
Το έτοιμο αναμεμειγμένο κονίαμα χρησιμοποιείται άμεσα και εντός μισής ώρας 
(ανάλογα με την υγρασία και την θερμοκρασία μπορεί να υπάρχουν μεταβολές 
στο χρόνο πήξης).  
Σε υδαρή μορφή χρησιμοποιείται με βούρτσα και εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 2 
στρώσεις  (ελάχιστο πάχος στρώσης 2 mm). Σε μορφή πάστας εφαρμόζεται με 
οδοντωτή σπάτουλα ή μυστρί επίσης σε 2 στρώσεις (ελάχιστο πάχος στρώσης 2 
mm).  
Κάθε επιπλέον στρώση εφαρμόζεται μόλις αρχίζει να στερεοποιείται η 
προηγούμενη αλλά προτού στεγνώσει τελείως. Η νωπή, εφαρμοσμένη στρώση 
προστατεύεται από τον ήλιο και τον αέρα για να μην ξεραθεί γρήγορα 
εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα.  
Η προετοιμασία του υποστρώματος (ύγρανση), η εφαρμογή (2 στρώσεις 
τουλάχιστον) και η επακόλουθη συντήρηση (διατήρηση υγρασίας) είναι 
σημαντικά για την ποιότητα της στεγανοποίησης.  
Αν απαιτηθεί μία τελική στρώση σοβά, η εφαρμογή του πεταχτού πρέπει να γίνει 
ενώ η στρώση στεγανοποίησης είναι ακόμα νωπή.  
 

Γενικές 
πληροφορίες 

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα κατά την εργασία πρέπει να έχουν 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5C. Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό για την 
ανάμιξη. Να μην γίνεται εφαρμογή σε υποστρώματα σε συνθήκες παγετού ή όταν 
αναμένονται παρόμοιες συνθήκες. Δεν είναι κατάλληλο για την επισκευή 
δομικών ρωγμών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________________ 
Οι γραπτές και προφορικές τεχνολογικές υποδείξεις που παρέχονται βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και την 
πρακτική εμπειρία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Δεν δημιουργούν νομική ή άλλη  
υποχρέωση σε σχέση με το συμβόλαιο πώλησης. Επίσης δεν αποδεσμεύουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος ότι τα 
προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.  
 


