
Περιγραφή
Το NOVAROOF PU ECO είναι μία χυτή ελαστική μεμβράνη πο-
λυουρεθανικής βάσης, δύο συστατικών χωρίς διαλύτες κα-
τάλληλη για προστασία και στεγανοποίηση μακράς διαρκείας. 
Διαθέτει πιστοποιητικό για χρήση σε δεξαμενές με πόσιμο 
νερό. Ωριμάζει με την χημική αντίδραση των δύο συστατικών 
έχοντας άριστη πρόσφυση στα συνήθη υποστρώματα, επιτυγ-
χάνοντας εξαιρετική σκληρότητα με μεγάλη αντοχή σε μηχα-
νικές καταπονήσεις. Έχει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συν-
θήκες, μεγάλη αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία UV και σε 
χημικές προσβολές, ενώ είναι κατάλληλη για χρήση σε εφαρ-
μογές με μόνιμη παρουσία νερού. Όταν εφαρμοστεί σχηματί-
ζει μία μεμβράνη χωρίς ενώσεις και αρμούς που στεγανοποιεί 
την επιφάνεια. 

Χρήση - Εφαρμογές
Το NOVAROOF PU ECO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στε-
γανοποίηση σε:
• Κανάλια με πόσιμο νερό
• Σωληνώσεις που μεταφέρουν πόσιμο νερό
• Δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού
• Δεξαμενές και χώρους όπου δεν υπάρχει καλός εξαερισμός  
και η απουσία διαλυτών κρίνεται επιβεβλημένη

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, επίπεδη, συ-
μπαγής και στεγνή, απαλλαγμένη από χαλαρά και άλλα ξένα 
στοιχεία όπως λίπη, σκόνες, φυτικούς οργανισμούς κλπ που 
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του 
NOVAROOF PU ECO στο υπόστρωμα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει 
να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Χρησιμοποιείστε κα-
τάλληλο λειαντικό μηχάνημα (τριβείο) ώστε να εξομαλυνθεί 
κατάλληλα η επιφάνεια εφαρμογής και καθαρίστε καλά με 
αέρα υπο πίεση. Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας 
είναι σημαντική προκειμένου να επιτύχουμε άριστο αποτέλε-
σμα και τη μέγιστη ανθεκτικότητα. Η μέγιστη υπάρχουσα 
υγρασία στο υπόστρωμα δεν πρέπει να ξεπερνάει το 5%. Σε πε-
ρίπτωση νέου σκυροδέματος, αυτό πρέπει να έχει ωριμάσει 
επαρκώς (τουλάχιστον 28 ημέρες). Η θλιπτική αντοχή του 
υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 MPa ενώ η 
επιφανειακή αντοχή τουλάχιστον 1,5 MPa. ΠΡΟΣΟΧΗ: μην 
πλύνετε την επιφάνεια εφαρμογής με νερό πριν την εφαρμο-
γή. Τυχόν ρωγμές θα πρέπει να συγκολληθούν χρησιμοποιώ-
ντας την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID ή αφού 
καθαριστούν καλά και ασταρωθούν με WATERPRIMER EPX, θα 
πρέπει μετά από 2-3 ώρες , και όσο χρειάζεται για να στεγνώ-
σει το αστάρι, να σφραγιστούν με την πολυουρεθανική μαστί-
χα PU 500.  Στη συνέχεια κατά μήκος της ρωγμής και σε πλάτος 
200mm εφαρμόζουμε μία στρώση NOVAROOF PU ECO και 
την ίδια στιγμή οπλίζουμε με κατάλληλα κομμένο κομμάτι γε-

Δύο συστατικών και χωρίς διαλύτες επαλειφόμενη στεγανωτική 
μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης  κατάλληλη για δεξαμενές

ωύφασμα πιέζοντας ελαφρά. Εφαρμόζουμε εκ νέου στρώση 
NOVAROOF PU ECO τόσο όσο χρειάζεται ώστε το γεωύφασμα 
να καλυφθεί πλήρως. Επιτρέψτε χρονικό διάστημα 12 ωρών 
για την ωρίμανση.

Στην περίπτωση ύπαρξης αρμών διαστολής καθαρίζουμε καλά 
από σκόνες, υπολείμματα και άλλα ξένα στοιχεία. Εάν ο αρμός 
είναι πολύ μικρός, χρησιμοποιείστε μηχανικό κοπτικό μηχάνη-
μα για τη διάνοιξή του στο προβλεπόμενο μέγεθος. Ο αρμός 
διαστολής πρέπει να έχει ένα βάθος από 5 έως 15mm και η 
αναλογία πλάτους –βάθους πρέπει να είναι 2:1. Τοποθετούμε 
μικρή ποσότητα της πολυουρεθανικής μαστίχας PU 500  στο 
βάθος του αρμού. Στη συνέχεια κατά μήκος του αρμού διαστο-
λής  και σε πλάτος 200mm εφαρμόζουμε μία στρώση 
NOVAROOF PU ECO και την ίδια στιγμή οπλίζουμε με κατάλ-
ληλο κομμένο κομμάτι γεωύφασμα πιέζοντας με κατάλληλο 
εργαλείο το γεωύφασμα ώστε να διεισδύσει καλά μέσα στον 
αρμό. Εφαρμόζουμε εκ νέου στρώση NOVAROOF PU ECO 
τόσο όσο χρειάζεται ώστε το γεωύφασμα να καλυφθεί πλή-
ρως. Στη συνέχεια τοποθετούμε κορδόνι από αφρώδες πολυ-
αιθυλένιο στη σωστή διάσταση και το βυθίζουμε καλά μέσα 
στον αρμό. Σφραγίζουμε τον αρμό διαστολής με PU 500 και 
επιτρέπουμε χρονικό διάστημα 12 ωρών για την ωρίμανση.

Επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, μεταλλικές επι-
φάνειες και κεραμικά πλακίδια θα πρέπει να ασταρωθούν με 
PLANOPRIMER EPOXY. Επιτρέψτε 12 ώρες για την ωρίμανση 
και όχι περισσότερο από 18 ώρες.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά το δοχείο με το συστατικό Α (6 kg) πριν τη 
χρήση. Στη συνέχεια προσθέστε το συστατικό Β (1 kg) και ανα-
κατέψτε χρησιμοποιώντας μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές 
στροφές για περίπου 3-5 λεπτά. Η ανάμιξη των δύο συστατι-
κών πρέπει να γίνει προσεκτικά φροντίζοντας τα δύο συστατι-
κά να αναμιχθούν πλήρως και μέχρι πλήρους ομογενοποίησης 
του μίγματος. Εφαρμόστε το NOVAROOF PU ECO χρησιμοποι-
ώντας μία βούρτσα ή ρολό μέχρι να καλύψετε όλη την επιφά-
νεια. Ο χρόνος ζωής του μίγματος στο δοχείο είναι 30 λεπτά 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να σιγουρέψετε ότι θα εφαρμό-
σετε το μίγμα στην επιφάνεια εφαρμογής μέσα σε αυτό το χρο-
νικό διάστημα. Μην αφήνετε το μίγμα μέσα στο δοχείο γιατί η 
εξωθερμική αντίδραση των δύο συστατικών που λαμβάνει 
χώρα επιταχύνει τον χρόνο ωρίμανσης και μειώνει αισθητά 
τον χρόνο ζωής στο δοχείο. Για το λόγο αυτό αμέσως μετά την 
ανάμιξη των δύο συστατικών φροντίζετε να απλώνετε όλο το 
μίγμα στην επιφάνεια εφαρμογής.

Μετά από 12-18 ώρες και όχι περισσότερο από 36 ώρες εφαρ-
μόστε μία δεύτερη στρώση. Σε εφαρμογές με ιδιαίτερες απαι-
τήσεις μπορείτε να εφαρμόσετε και τρίτη στρώση τηρώντας 
τον ίδιο χρόνο αναμονής με τη δεύτερη στρώση. Φροντίζετε 
ώστε σε όλα τα ευπαθή σημεία όπως γωνίες, καμινάδες, σιφώ-

▷ Πιστοποιημένο για χρήση σε δεξαμενές με πόσιμο νερό
▷  Χωρίς διαλύτες
▷  Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
▷  Εύκολη εφαρμογή
▷  Μεγάλη ανθεκτικότητα στην υγρασία και στον παγετό
▷  Μεγάλη ανθεκτικότητα στη ηλιακή ακτινοβολία UV
▷  Βατότητα για την στεγανοποιημένη επιφάνεια
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νια, σωληνώσεις, στηθαία κλπ, να οπλίζετε πάντα με γεωύ-
φασμα το νωπό πρώτο  χέρι εφαρμογής του NOVAROOF PU 
ECO και αυτό να καλύπτεται πλήρως με εκ νέου επάλειψη. Η 
θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +50C και 
+300C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν  την σκλή-
ρυνση ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Υψη-
λά ποσοστά υγρασίας μπορεί να επηρεάσουν το τελείωμα.

Kατανάλωση
Η κατανάλωση του NOAVAROOF PU ECO είναι 1,5-2,0kg/m2 
εφαρμοσμένο σε 2 ή 3 στρώσεις. Η κατανάλωση αυτή είναι 
ενδεικτική και αναφέρεται σε εφαρμογή με ρολό και σε λείο 
υπόστρωμα. Παράγοντες όπως το πορώδες, η θερμοκρα-
σία, η υγρασία και η μέθοδος εφαρμογής μπορούν να μετα-
βάλλουν την κατανάλωση.

Αποθήκευση
Το NOVAROOF PU ECO παραμένει αμετάβλητο για τουλάχι-
στον 9 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, απο-
θηκευμένο σε στεγνό και δροσερό χώρο και προστατευμέ-
νο από την υγρασία και την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Συ-
νιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης από +5°C έως 
+30°C.

Συσκευασία
Το NOVAROOF PU ECO διατίθεται σε σετ μεταλλικών δο-
χείων  των 6 + 1kg.

Συστάσεις 
• Συνιστάται να εφαρμόζετε κατάλληλο γεωύφασμα σε όλη 
την επιφάνεια εφαρμογής.
• Τα δύο συστατικά είναι σε προζυγισμένη αναλογία, για κα-
νένα λόγο μην επιχειρείτε μερική ανάμιξη των δύο συστατι-
κών.
• Μην εφαρμόζετε διαδοχική στρώση NOVAROOF PU ECO 
αν δεν περάσουν 12-18 ώρες  και σε κάθε περίπτωση πάντα  
λιγότερο από 36 ώρες.
• Μην εφαρμόζετε το NOVAROOF PU ECO σε υποστρώματα 
βρεγμένα ή με υγρασία μεγαλύτερη από 5% καθώς και σε 
υποστρώματα πάνω από πηγή με διαρκή ανιούσα υγρασία.
• Μην εφαρμόζετε το NOVAROOF PU ECO σε θερμοκρασίες 
χαμηλότερες από +13°C και υψηλότερες από +30°C.
• Σε καλυμμένες επιφάνειες και επιφάνειες με πολλές ρωγ-
μές ενισχύστε τοποθετώντας σε όλη την επιφάνεια γεωύ-
φασμα.

Πιστοποιήσεις
Το NOVAROOF PU ECO είναι προϊόν πιστοποιημένο για χρή-
ση σε επιφάνειες που είναι σε άμεση επαφή με πόσιμο νερό 
και δεξαμενές που έρχονται σε επαφή με αυτό. Είναι πιστο-
ποιημένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους βάση του Γερ-
μανικού Προτύπου (Kunststoffe im Lebensmittelverkehr, 
par. 1.3.2.5.2.), του Ελληνικού Προτύπου (Codex 
Aliimentarius, articles. 21, 21a, 24, 26, 28) καθώς επίσης και 
με τις τρέχουσες Σχετικές Νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Οι δοκιμές έχουν γίνει βάσει των  στάνταρ των ΕΛΟΤ ΕΝ 
1484, prEN 12873-1 και prEN 14395-1. Το NOVAROOF PU 
ECO είναι επίσης σε πλήρη συμφωνία με το BS 6920-1:2000.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα 
της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφο-
ρίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές 
και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες 
πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδι-
αφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί 
εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμε-
νη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση 
του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή 
αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του 
Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα 
μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊό-
ντος που ακολουθεί.

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Χημική βάση 
πολυουρεθανική ρητίνη & 
σκληρυντής

Αναλογία ανάμιξης Α + Β = 6:1 κατά βάρος

Χρώμα υπόλευκο

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100%

Αποθήκευση 9 μήνες 

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Θερμοκρασία εφαρμογής +130C έως + 300C

Χρόνος Εργασιμότητας 20 λεπτά

Χρόνος μεταξύ διαδοχικών στρώσεων 12 ώρες & <36 ώρες

Χρόνος Πολυμερισμού 6 ώρες

Βατότητα 12-24 ώρες

Τελικός Πολυμερισμός 7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις

Σκληρότητα κατά SHORE Α 65 + /- 5

Επιμήκυνση κατά τη θραύση >100%

Αντίσταση σε πίεση νερού Καμιά διαρροή

Αντοχή σε εφελκυσμό >4 N/mm2

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα >2 Ν/ mm2

Αντοχή σε οξέα & αλκάλια 
(διαλ. 5 - 10%) καλή

Αντοχή σε καθαριστικά, έλαια & 
θαλασσινο νερό καλή

Αντοχή σε θερμοκρασία -300C έως +900C

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδομένων 
Ασφαλείας.
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