
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ KERAKOLL® ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύστημα Στεγανοποίησης Kerakoll® 
για μπαλκόνια και ταράτσες
Το πιο εύκολο και αξιόπιστο σύστημα στεγανοποίησης για μπαλκόνια 
και ταράτσες με τη φιλοσοφία GreenBuilding



Οι περισσότερες ζημιές σε ένα κτίριο οφείλονται 
σε προβλήματα που συνδέονται με την υγρασία. Η 
εισροή της υγρασίας στο κτίριο είναι αποτέλεσμα 
κακού σχεδιασμού ή/και μη αποτελεσματικής 
στεγανοποίησης. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια 
προβλήματα, η Kerakoll® ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα στεγανοποίησης αποτελούμενο από 
κονίαμα δαπέδου, ταινία, μεμβράνη στεγανοποίησης, 
συγκολλητικό υλικό, αρμόστοκο και ελαστικό υλικό 
σφράγισης, έτσι ώστε να διασφαλίσει την διάρκεια 
εφαρμογής. Η στεγανοποιητική μεμβράνη έχει ελεγχθεί 
σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο EN 14819 και από 
το DIBt, το γερμανικό φορέα που καθορίζει τα 
χαρακτηριστικά των στεγανοποιητικών 
υλικών. Το κονίαμα δαπέδου 
ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 13813 και τα συγκολλητικά υλικά 
πιστοποιούνται σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12004:2007 και 
φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/EOK. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ KERAKOLL®

Ασφάλεια
Όλα τα προϊόντα του συστήματος είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. 
Η στεγανοποιητική μεμβράνη είναι δύο συστατικών, προκειμένου να 
αποφεύγονται λάθη στην εφαρμογή.

Ευκολία στην εφαρμογή 
Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε, χωρίς να απαιτείται 
εξειδικευμένη εκπαίδευση, εργαλεία και μηχανήματα.
Η στεγανοποιητική μεμβράνη μπορεί να εφαρμοστεί σε υπάρχοντα μπαλκόνια 
και ταράτσες, ακόμα και σε κονιάματα που είναι υγρά (<4% κατά C.M.).

Πιστοποίηση
Η στεγανοποιητική μεμβράνη έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το DIBt και με το 
πρότυπο EN 14819 μαζί με τα συγκολλητικά υλικά της σειράς H40 και έχει 
πιστοποιηθεί ως κατάλληλη για όλα τα μπαλκόνια και τις ταράτσες.

Οικονομία
Η ασφάλεια της στεγανοποίησης σε καινούργια μπαλκόνια και ταράτσες με το 
σύστημα Kerakoll® αποτρέπει ζημιές και περαιτέρω ανακαινίσεις με εκ νέου 
εφαρμογή στεγανοποίησης.

GreenBuilding
Τα προϊόντα του συστήματος στεγανοποίησης Kerakoll® σέβονται το περιβάλλον, 
την υγεία των χρηστών και των καταναλωτών. Τα προϊόντα περιέχουν φυσικά 
ορυκτά, ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και είναι ανακυκλώσιμα ως αδρανή υλικά. 
Είναι με χαμηλότατες εκλύσεις Π.Ο.Ε..

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Τα κονιάματα δαπέδου πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υγρομετρική 
τους συρρίκνωση και να είναι χωρίς ρωγμές.

 • Όλες οι ενώσει τοίχου-δαπέδου και οι αποστραγγίσεις πρέπει να έχουν 
κατάλληλα στεγανοποιηθεί.

 • Η στεγανοποιητική μεμβράνη πρέπει να έχει πολύ υψηλή αντοχή σε 
διάτμηση και να είναι πολύ ελαστική, προκειμένου να ακολουθεί τις 
μετακινήσεις της κατασκευής. 

 • Το συγκολλητικό υλικό πρέπει να έχει ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία 
και να είναι συμβατό με το υλικό στεγανοποίησης.

 • Ο αρμόστοκος πρέπει να είναι ελαστικός και ανθεκτικός στις ακραίες 
θερμοκρασιακές συνθήκες.
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Λύση Kerakoll®
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Ορυκτό υδραυλικό συνδετικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, με κανονική πήξη και ταχεία ξήρανση, για κονιάματα 
δαπέδων και θερμαινόμενα δάπεδα, με υψηλή αντοχή, ιδανικό για το GreenBuilding. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. 
Το Keracem® Eco, αναμιγμένο με αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας από 0 έως και 8 mm, παρασκευάζει κονιάματα 
δαπέδων υψηλής σταθερότητας διαστάσεων και συνεχούς υγρομετρικής ισορροπίας, εγγυώντας τη γρήγορη και 
ασφαλή τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων μετά από 24 ώρες και παρκέ μετά από μόνο 5 ημέρες.

 • Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Μειωμένη αναλογία νερού/τσιμέντου
 • Μηχανικές επιδόσεις ανώτερες από εκείνες των 

τσιμέντων Portland
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων και διάρκεια 

τελικών επιδόσεων

 • Παρατεταμένη εργασιμότητα κατά την τοποθέτηση 
χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα

 • Κατάλληλο για την τοποθέτηση με συγκολλητικά 
υλικά κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη, 
φυσικών λίθων, παρκέ και ελαστικών υλικών 
επένδυσης

Keracem® Eco

Επαγγελματική στεγανοποιητική συναρμογή από θερμοπλαστικό SEBS, κατάλληλη για την κατασκευή αρμών 
διαμερισμού σε μπαλκόνια, πεζοδρόμια και προσόψεις κτιρίων και αρμών σύνδεσης υποστρωμάτων σε περιβάλλοντα 
με υγρασία, κουζίνες, μπάνια, ντουσιέρες και σάουνες, πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού 
γρανίτη, μαρμάρων και φυσικών λίθων. Εφαρμόζεται με συγκόλληση εν ψυχρώ. Το Idrobuild® Giuntoflex 120 
εξασφαλίζει τη συνέχιση της στεγανοποίησης, ακόμη και σε αρμούς συστολής-διαστολής.

 • Μεγάλη ελαστικότητα
 • Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

 • Εφαρμόσιμη με τη φιλική προς το περιβάλλον 
στεγανοποιητική μεμβράνη Idrobuild® Eco

Idrobuild® Giuntoflex 120

Οργανικό σιλικονούχο σφραγιστικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, οξικής δικτύωσης, αντιμουχλικό, με μεγάλη 
ελαστικότητα για αρμούς συστολής-διαστολής, ιδανικό για το GreenBuilding. Χωρίς διαλύτες, σέβεται την υγεία των 
χρηστών. Το Fugabella® Eco Silicone αναπτύσσει υψηλή πρόσφυση σε μη απορροφητικές επιφάνειες, εγγυώντας 
την ακεραιότητα και την υδραυλική στεγάνωση των κεραμικών υλικών επένδυσης, οι οποίες υποβάλλονται σε 
παραμόρφωση.

 • Υψηλή χρωματική σταθερότητα
 • Διατίθεται στη συλλογή 15 χρωμάτων της σειράς 

Fugabella® Eco

 • Κατάλληλο για τη σφράγιση κεραμικού γρανίτη και 
κεραμικών πλακιδίων

Fugabella® Eco Silicone

Ελαστικό στεγανοποιητικό σύστημα δύο συστατικών, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό για το GreenBuilding. Κατάλληλο 
για τη συγκράτηση νερού σε θετική-αρνητική πίεση, για στεγανοποιήσεις μονολιθικών κατασκευών από σκυρόδεμα και 
υποστρωμάτων, ακόμη και μη απορροφητικών όπως παλαιά δάπεδα.  Το Idrobuild® Eco εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση 
σε μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες και ντουσιέρες πριν από την απευθείας τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, ακόμη και σε 
επάλληλη τοποθέτηση, αποφεύγοντας τις δαπανηρές κατεδαφίσεις.

 • Υψηλή πρόσφυση σε απορροφητικά και σε μη 
απορροφητικά υποστρώματα

 • Υψηλή συμβατότητα με τα φιλικά προς το περιβάλλον 
ορυκτά συγκολλητικά υλικά της σειράς H40® Eco

 • Υψηλή εργασιμότητα

 • Δάπεδα, τοίχοι, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους

 • Συνεχής γεφύρωση ρωγμών ακόμη και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

Idrobuild® Eco

Ορυκτό συγκολλητικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή και μηδενική κάθετη 
ολίσθηση ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με χαμηλότατες 
εκλύσεις πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. 
Το H40® Eco Tenaflex παρέχει πλήρη σταθερότητα στη δράση της αλκαλικής υδρόλυσης από το νερό, εγγυώντας την 
τοποθέτηση σε κατασκευές, των οποίων ο προορισμός προβλέπει τη συνεχή παρουσία νερού.

 • Κατάλληλο για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά 
πλακίδια, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, πλάκες 
μικρού πάχους και σταθερούς φυσικούς λίθους

 • Πάχη μέχρι και 15 mm 
 • Δάπεδα και τοίχοι, σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους
 • Τεχνολογία SAS® και STC για εγγυημένη πρόσφυση σε 

πραγματικές συνθήκες εργοταξίου
 • Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης ≥ 30 λεπτ.

H40® Eco Tenaflex

•  A N T I B A C T E R I A L   
•  W A T E R  R E S I S T A N T
•  S U N L I G H T  R E S I S T A N T

Fugabella®
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Πυριτική άμμος από 0 μέχρι και 5 mm ιδανική για την πραγματοποίηση κονιαμάτων δαπέδου πάχους από 20 μέχρι και 
80 mm με το ορυκτό υδραυλικό συνδετικό Keracem® Eco

Keracem® Sabbia

3Ορυκτός αρμόστοκος φιλικός προς το περιβάλλον, φυσικός αντιβακτηριδιακός και μυκητοστατικός, σταθεροποιημένος 
με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5 για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 12 mm, ιδανικός 
για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με χαμηλότατες εκλύσεις πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως 
αδρανές υλικό. Ο Fugabella® Eco 2-12 αναπτύσσει ρεολογία λεπτής κοκκομετρίας με μεγάλη θιξοτροπία και με ειδική 
ρευστότητα για τη διακόσμηση των δαπέδων, εγγυώντας ταχεία και ολική πλήρωση του αρμού καθώς και εύκολο 
καθαρισμό σε όλες τις συνθήκες εργοταξίου.

 • Υψηλή σκληρότητα
 • Υδατοαπωθητικός με χαμηλή απορροφητικότητα
 • Δάπεδα και τοίχοι, σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους
 • Υψηλή χρωματική σταθερότητα ελεγμένη από το 

CATAS

 • Συλλογή Classic 11 χρωμάτων
 • Ομοιομορφία χρώματος
 • Ιδανικός για κεραμικό γρανίτη σε δάπεδο
 • Κατάλληλος για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, 

πλάκες μικρού πάχους και φυσικούς λίθους
 • Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση

Fugabella® Eco 2-12
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•  A N T I B A C T E R I A L   
•  W A T E R  R E S I S T A N T
•  S U N L I G H T  R E S I S T A N T
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Σύστημα στεγανοποίησης Kerakoll® 
φιλικό προς το περιβάλλον

www.kerakoll.com
KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Tel +30 22620 49700    Fax +30 22620 58788    e-mail: kerakoll@kerakollhellas.gr


