
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Επενδύσεις εγκλωβισμού, εξωτερικής επιφάνειας, σκεπάστρων οροφών και τοίχων από 
αμιαντοτσιμέντο.

• Περιγραφή & καταναλώσεις :
1. Προετοιμασία του υποστρώματος : Χρήση μηχανής κλειστού κυκλώματος νερού υπό πίεση, για 

απομάκρυνση επικολλημένων  υπολειμμάτων τσιμέντου-ινών αμιάντου, βρύων κλπ. Εν ξηρώ 
καθαρισμός απαγορεύεται, διότι απελευθερώνει ίνες αμιάντου. Με το πέρας των εργασιών, τα 
προιόντα καθαρισμού θα συσκευαστούν σε ειδικές σακκούλες πολυπροπυλαινίου που θα φέρουν 
το σήμα <απόβλητα αμιάντου> και θα απομακρυνθούν και καταστραφούν από ειδικευμένη 
εταιρεία, η οποία θα προσκομίσει πιστοποιητικό καταστροφής. 

2. Πλήρωση πιθανών ρωγμών, στερεώσεων κλπ, με μαστίχη ακρυλικής βάσεως τύπου 
STARMASTIC AC 93.

3. Σκουριασμένες στερεώσεις, πρέπει να καθαρίζονται και να επενδύονται με αντισκωριακή ρητίνη 
τύπου ANTIOXID D 2395.

4. Primer εμποτισμού : Εφαρμογή με airless ή ρολό, υδατοδιαλυτής εποξειδικής ρητίνης, τύπου 
DUROGLASS FU IMPREGNANTE, αραιωμένου 1:3 με νερό, κατανάλωση 100-200 gr/m2 
καθαρού προιόντος.

5. Τελική επένδυση : Εφαρμογή με airless ή ρολό, της έγχρωμης, ελαστικής, βάσεως 
βυνιαιθυλαινίου ρητίνης τύπου ELASTOSTAR COPERTURA MONO, σε δυο στρώσεις με 
συνολική κατανάλωση 1.000 gr/m2.

6. Με το πέρας των εργασιών , θα γίνει έλεγχος ύπαρξης ινών αμιάντου στις επιφάνειες που 
επενδύθηκαν, περιβάλλοντος χώρου & αέρα, από αναγνωρισμένο εργαστήριο ( ΙΓΜΕ, 
Πανεπιστημιακά  εργαστήρια κλπ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

• ΣΤΡΩΣΗ PRIMER-ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ (DUROGLASS FU IMPREGNANTE)
- Ειδικό βάρος     : 1,06 kg/l
- Θερμοκρασίες λειτουργίας  : -25 C - +90 C (στον αέρα)
- Πρόσφυση στο αμιαντοτσιμέντο  : >35 MPa  
- Αντίδραση στη φωτιά   : Κατηγορία 1 (μη αναφλέξιμο)



• ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ELASTOSTAR COPERTURA MONO)
- Ειδικό βάρος   : 1,45  kg/l
- Θερμοκρασίες λειτουργίας  : -30 C - +90 C (στον αέρα)
- Επιμήκυνση θραύσεως  :  >1000 %
- Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμών

         UNI 8202 P 23   : 3.000-3.300 
- Συντελεστής αντοχής διάδοσης ανθρακικού

         ανυδρίτη ASTM D 1434  : 900.000 
- Αντίδραση στη φωτιά   : Mη αναφλέξιμο



ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Επενδύσεις εγκλωβισμού, εκτεθειμένης εσωτερικής επιφάνειας, σκεπάστρων οροφών και 
τοίχων από αμιαντοτσιμέντο.

• Περιγραφή & καταναλώσεις :
1. Προετοιμασία του υποστρώματος : Χρήση Vacoom ειδικού φίλτρου μιας χρήσεως,  για 

απομάκρυνση της σκόνης. Τα φίλτρα θα καταστρέφονται ως απόβλητα αμιάντου.
2. Primer εμποτισμού : Εφαρμογή με airless, υδατοδιαλυτής εποξειδικής ρητίνης, τύπου 

DUROGLASS FU IMPREGNANTE, αραιωμένου 1:3 με νερό, κατανάλωση 100 gr/m2 καθαρού 
προιόντος.

3. Τελική επένδυση : Εφαρμογή με airless ή ρολό, της έγχρωμης, ελαστικής, βάσεως 
βυνιαιθυλαινίου ρητίνης τύπου ELASTOSTAR COPERTURA MONO, σε δυο στρώσεις με 
συνολική κατανάλωση 500 gr/m2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
• ΣΤΡΩΣΗ PRIMER-ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ (DUROGLASS FU IMPREGNANTE)
- Ειδικό βάρος     : 1,06 kg/l
- Θερμοκρασίες λειτουργίας  : -25 C - +90 C (στον αέρα)
- Πρόσφυση στο αμιαντοτσιμέντο  : >35 MPa  
- Αντίδραση στη φωτιά   : Κατηγορία 1 (μη αναφλέξιμο)

• ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ELASTOSTAR COPERTURA MONO)
- Ειδικό βάρος   : 1,45  kg/l
- Θερμοκρασίες λειτουργίας  : -30 C - +90 C (στον αέρα)
- Επιμήκυνση θραύσεως  :  >1000 %
- Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμών

         UNI 8202 P 23   : 3.000-3.300 
- Συντελεστής αντοχής διάδοσης ανθρακικού

         ανυδρίτη ASTM D 1434  : 900.000 
       - Αντίδραση στη φωτιά   : Mη αναφλέξιμο



ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ  ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :  Εγκλωβισμός ινών αμιάντου, σκέπαστρων οροφών και τοίχων, πλακιδίων δαπέδων κλπ.  
από αμιαντοτσιμέντο, προορισμένων για απομάκρυνση.

• Περιγραφή & καταναλώσεις :
1. Προετοιμασία του υποστρώματος : Απομάκρυνση φύλλων και μεγάλων αντικειμένων. 
2. Εγκλωβισμός : Εφαρμογή με airless, υδατοδιαλυτής εποξειδικής ρητίνης, τύπου DUROGLASS 

FU IMPREGNANTE, αραιωμένου 1:3 με νερό, κατανάλωση 100-200 gr/m2 καθαρού προιόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

• ΣΤΡΩΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ (DUROGLASS FU IMPREGNANTE)
- Ειδικό βάρος     : 1,06 kg/l
- Θερμοκρασίες λειτουργίας  : -25 C - +90 C (στον αέρα)
- Πρόσφυση στο αμιαντοτσιμέντο  : >35 MPa  
- Αντίδραση στη φωτιά   : Κατηγορία 1 (μη αναφλέξιμο)


