
Aquastop Nanoflex®
η πρώτη στεγανοποιητική  

μεμβράνη διαπνοής,  
αλκαλίμαχη και ανθεκτική στο χλώριο
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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: info@kerakollhellas.gr  -  www.kerakoll.com

Απόλυτη καινοτομία! Από σήμερα υπάρχει η νέα

4 ΥΨΗΛΈΣ ΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΑΝΤΟΧΈΣ ΚΑΙ ΈΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Aquastop Nanoflex® αναπτύσσει μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό από όλα τα 
κονιάματα δύο συστατικών, για να εγγυηθεί την καλύτερη συνέχιση των επιδόσεων 
με τα συγκολλητικά υλικά H40® Eco και Η30 Eco. Δε φθείρεται και διατηρεί την 
ελαστικότητα και τη συνοχή της σταθερή στο χρόνο, προστατεύοντας τα υλικά 
επένδυσης από τυχόν ρηγματώσεις των υποστρωμάτων.

5 ΠΡΟΣΦΥΈΤΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΣΈ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥΧΑ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ

Το πλέγμα Nanotech είναι ικανό να διεισδύει ακόμη και στα πιο μικροσκοπικά κενά της 
επιφάνειας και να διαχέεται πιο γρήγορα και σε βάθος στη διεπιφάνεια μεμβράνης – 
υποστρώματος.

5 ασύγκριτες επιδόσεις,  
5 φορές πιο σίγουρη

Η Aquastop Nanoflex® είναι σχεδιασμένη για να αντέχει στη χημική διάβρωση 
των αλκαλίων που υπάρχουν στα κονιάματα δαπέδου και στα συγκολλητικά υλικά 
τοποθέτησης. Η Aquastop Nanoflex® είναι ανθεκτική στη συνεχή παρουσία υγρασίας σε 
αλκαλικό περιβάλλον (pH ≥ 12) και εγγυάται προστασία και ανθεκτικότητα στο χρόνο.

ΑΝΘΈΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ3

Η μεμβράνη Aquastop Nanoflex® αντέχει ακόμη και σε ισχυρά διαβρωτικά 
περιβάλλοντα όπως οι πισίνες. Η Aquastop Nanoflex® είναι ανθεκτική στην προσβολή 
των χλωριόντων (χλώριο), εγγυώντας στεγανοποιητική προστασία για όλη τη διάρκεια 
ζωής του προϊόντος.

ΑΝΤΈΧΈΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΛΏΡΙΏΜΈΝΟΥ ΝΈΡΟΥ2

Η Aquastop Nanoflex® περιέχει περίπου 1 δισεκατομμύριο μικροσκοπικούς πόρους 
ανά cm2. Αυτοί οι νανοπόροι είναι περίπου 50.000 φορές πιο μικροί από μία σταγόνα 
νερό, αλλά 200 φορές πιο μεγάλοι από ένα μόριο υδρατμού. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ 
οι σταγόνες νερού δε μπορούν να διαπεράσουν τη μεμβράνη, οι υδρατμοί εξέρχονται 
εύκολα εμποδίζοντας τη δημιουργία συμπυκνώσεων και πίεσης ατμού ικανών
να προκαλέσουν αποκολλήσεις.

ΣΤΈΓΑΝΟΠΟΙΈΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΈΈΙ1

GREENBUILDING RATING® ΤΗΣ AQUASTOP NANOFLEX®
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Χαμηλότατες 
εκπομπές ΠΟΕ

Ανακυκλώσιμο ως 
αδρανές υλικό

ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

IAQ ΠΟΈ
Η Aquastop Nanoflex® είναι η πρώτη στεγανοποιητική μεμβράνη με χαμηλότατες 
εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΈ) η οποία εξασφαλίζει καλύτερη 
ποιότητα του αέρα.

ΧΑΜΗΛΈΣ ΈΚΠΟΜΠΈΣ CO2
Για κάθε σάκο Aquastop Nanoflex® που εισέρχεται στην αγορά σε αντικατάσταση 
των στεγανοποιητικών υλικών δύο συστατικών σε πλαστικό δοχείο, αποτρέπεται η 
εκπομπή στην ατμόσφαιρα περίπου 1,5 kg CO2

ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΟ ΩΣ ΑΔΡΑΝΈΣ ΎΛΙΚΟ
Η Aquastop Nanoflex®, εφόσον ολοκληρωθεί η δικτύωση της, μπορεί να 
ανακυκλωθεί στην κατηγορία των αδρανών αποβλήτων καθώς δεν υφίσταται καμία 
φυσική, χημική ή βιολογική μεταβολή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SGS
Το Έλβετικό Ίδρυμα Πιστοποιήσεων SGS πιστοποιεί τη 
μέθοδο μέτρησης για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα, 
GreenBuilding Rating® Kerakoll.



Σύστημα Aquastop

ΜΈΜΒΡΑΝΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΈΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΤΑΡΑΤΣΈΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΈΣ.

Η στεγανοποίηση δεν ήταν ποτέ 
τόσο εύκολη και σίγουρη

Πιστοποιημένη ορυκτή μεμβράνη, αλκαλίμαχη και ανθεκτική στο χλώριο, για τη 
διαπνέουσα στεγανοποίηση των υποστρωμάτων πριν από την τοποθέτηση.

Aquastop Nanoflex®

Έλαστική στεγανοποιητική συναρμογή από NBR για περιμετρικούς αρμούς και αρμούς διαμερισμού σε 
συστήματα στεγανοποίησης. Πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη και 
φυσικών λίθων. Έιδική για τη συγκόλληση εν ψυχρώ με Aquastop Nanoflex®.

Η Aquastop 120 εξασφαλίζει τη συνέχιση της στεγανοποίησης, ακόμη και σε αρμούς συστολής-
διαστολής.

Aquastop 120

Έιδικό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα οπλισμού, προδιαγεγραμμένο για την ενίσχυση της φιλικής προς το 
περιβάλλον μεμβράνης Aquastop Nanoflex®.

Aquastop AR1

Aquastop Nanoflex®:
1 συστατικό, 
4 πλεονεκτήματα

ΟΡΥΚΤΗ ΜΈΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ, ΑΛΚΑΛΙΜΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΘΈΚΤΙΚΗ ΣΤΟ 
ΧΛΏΡΙΟ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΏΣ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΈΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΈΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΈ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΈΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΏΝ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΏΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΜΈ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ GREENBUILDING. ΈΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΈ ΜΈΙΏΜΈΝΈΣ 
ΈΚΠΟΜΠΈΣ CO₂ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΑΤΈΣ ΈΚΠΟΜΠΈΣ ΠΤΗΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΈΝΏΣΈΏΝ. 
ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΟ ΏΣ ΑΔΡΑΝΈΣ ΥΛΙΚΟ.

Η Aquastop Nanoflex® παρέχει ένα ρευστό ομοιογενές μίγμα, το οποίο ρυθμίζεται μεταβάλλοντας 
την ποσότητα νερού, για να επιτευχθεί η καλύτερη εργασιμότητα ανάλογα με τις συνθήκες του 
εργοταξίου, εγγυώντας τη μέγιστη πρόσφυση του επικολλούμενου συστήματος.

Aquastop Nanoflex®

ΜΈΤΑΒΛΗΤΗ ΡΈΟΛΟΓΙΑ
Η Aquastop Nanoflex® δουλεύεται με ασφάλεια, γιατί επιτρέπει τη ρύθμιση της ρευστότητας του 
μίγματος. Η δυνατότητα παρέμβασης στη σύσταση του υλικού (ρεολογία) μεταβάλλοντας την 
αναλογία του μίγματος, είναι ένα πλεονέκτημα των προϊόντων ενός συστατικού που αναμιγνύονται 
στο εργοτάξιο με νερό.

1

ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΗ ΈΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΛΙΓΟΤΈΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ
Η Aquastop Nanoflex® έχει χρόνο εργασιμότητας μεγαλύτερο από το διπλάσιο σε σχέση με τα κονιάματα δύο 
συστατικών. Η ρευστή σύσταση του υλικού επιτρέπει την εργασία στο εργοτάξιο με λιγότερη κούραση και 
πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του προϊόντος.

2

ΛΙΓΟΤΈΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΛΙΓΟΤΈΡΟ CO2

Για κάθε σάκο Aquastop Nanoflex® που εισέρχεται στην αγορά στη θέση των 
στεγανοποιητικών υλικών δύο συστατικών σε πλαστικό δοχείο, αποτρέπεται η 
εκπομπή στην ατμόσφαιρα περίπου 1,5 kg CO2.
Η τεχνολογία Nanotech, επιπλέον, μειώνει την ποσότητα τσιμέντου που 
απαιτείται για να επιτευχθούν οι βέλτιστες επιδόσεις, εξοικονομώντας περίπου 
ακόμα 3,2 kg CO2 για κάθε σάκο.

3

ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Χάρη στην καινοτόμο σύνθεση με υψηλή απόδοση, με ένα σάκο των 20 kg 
Aquastop Nanoflex® στεγανοποιείς 30% περισσότερα m2 σε σχέση με τη 
συσκευασία των 32 kg των δύο συστατικών. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον 
τεχνίτη και για το εργοτάξιο: μικρότερο βάρος, σε μία βολική συσκευασία με 
χερούλι.
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Έλεγχος του υποστρώματος Διαβροχή του υποστρώματος

1 2

Ανάμιξη της Aquastop Nanoflex® με νερό

3 4

Συγκόλληση με Aquastop Nanoflex® της ταινίας 
Aquastop 120 στους αρμούς

Διάστρωση της 1ης στρώσης Aquastop Nanoflex® και 
τοποθέτηση του πλέγματος Aquastop AR1

Διάστρωση της δεύτερης στρώσης 
Aquastop Nanoflex®

Τοποθέτηση του δαπέδου Αρμολόγηση
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