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ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
1) Βγάλτε το σοβά, μέχρι να αποκαλυφθεί η λά-
σπη ανάμεσα στα τούβλα. Σε ύψος τουλάχιστον 
5 εκατοστά από το έδαφος, στο διάκενο ανάμεσα 
στην πρώτη και δεύτερη σειρά τούβλων κάντε 
μια σειρά οριζόντιων ανοιγμάτων με διάμετρο 16 
χιλιοστά και βάθος 5 εκατοστά λιγότερο από το 
πάχος του τοίχου, σε απόσταση 10 εκατοστά από 
το ένα άνοιγμα στο άλλο (σχήμα A). Σε περίπτωση 
που δεν μπορούν να γίνουν ανοίγματα μόνο από την 
μια πλευρά του τοίχου, προτείνουμε να τρυπήσετε 
και από τις δυο πλευρές, σε βάθος μέχρι το 50% του 
πάχους του τοίχου. Στην περίπτωση αυτή, φροντίστε 
να τρυπήσετε στο ίδιο ύψος και από τις δυο πλευρές, 
εναλλάσσοντας τα ανοίγματα στο οριζόντιο επίπεδο 
(σχήμα B). Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να μην τρυ-
πάτε κοντά σε σωλήνες και καλώδια του ρεύματος.

2) Αφού ανοιχτούν οι τρύπες, καθαρίστε τις με πεπιε-
σμένο αέρα ή με μια κατάλληλη βούρτσα.

3) Κόψτε το ακροφύσιο της φιάλης και βιδώστε το 
μπεκ με τον διάφανο σωλήνα. 

4) Βγάλτε το καπάκι και βάλτε το σωλήνα στο άνοιγ-
μα, μέχρι το βάθος. Βάλτε το ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ 
ξεκινώντας από το βάθος του ανοίγματος και προς τα 
πίσω, με χειροκίνητο πιστόλι σιλικόνης ή με πεπιεσμένο 
αέρα.

5) Στοκάρετε τα ανοίγματα με μια κοινή λάσπη τσιμέ-
ντου ή με Saratoga Z66.

6) Μόλις απορροφηθεί το υλικό, μετά από λίγες ημέ-
ρες, μπορούμε να γεμίσουμε το άνοιγμα με ακρυλικό 
υλικό, για να αποκατασταθεί η αντοχή του τοίχου. 

7) Μετά από μια – δυο εβδομάδες, μπορούμε να σο-
βατίζουμε τον τοίχο με ένα επίχρισμα που να επιτρέπει 
τον αερισμό (ώστε να μπορέσουν να στεγνώσουν εντε-
λώς τα βρεγμένα μέρη). 
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Μερική εφαρμογή σε τοίχο:
Συνεχίστε για ένα μέτρο προς τα 

αριστερά και δεξιά.
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Σε περίπτωση μερικής εφαρμογής σε ένα 
τοίχο, ή σε μια περιορισμένη περιοχή τοίχου, 
συνεχίστε την εφαρμογή για ένα μέτρο δεξιά 
και αριστερά από το μέρος που θέλετε να 
στεγανοποιήσετε, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
αρκετά μεγάλο και ομοιογενές φράγμα στην 
ανερχόμενη υγρασία.

MURO ASCIUTTO
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ
Το ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ είναι ένα προϊόν, κατάλληλο για τη 
δημιουργία ενός οριζόντιου χημικού φράγματος ενάντια στην 
ανερχόμενη υγρασία των τοίχων. Είναι κατάλληλο για όλους 
τους συνηθισμένους τύπους τοίχων, από τούβλο, τσιμέντο, 
πέτρα, αλφαμπλόκ, πωρόλιθο και από διαφορετικά υλικά. 
Είναι ένα λευκό, πηχτό προϊόν με μεγάλη περιεκτικότητα σε 
σιλάνια . Μετά την εφαρμογή του κινείται προς την υγρασία 
που γεμίζει τα τριχοειδή αγγεία των τοίχων και τα καθιστά 
υδατοαπωθητικά, σχηματίζοντας ένα φράγμα απώθησης 
γύρω από τα ανοίγματα και με αυτό τον τρόπο εμποδίζει την 
άνοδο της υγρασίας.
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ΧΡΟΝΟΙ: Το προϊόν χρειάζεται μερικούς μήνες για να 
αποδώσει αποτελεσματικά. Ο χρόνος για να στεγνώσει ο 
τοίχος όμως, μπορεί να είναι ακόμη περισσότερος, ίσως 
και περισσότερο από ένα έτος. Αυτός ο χρόνος εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως το πάχος του τοίχου, η 
υγρασία του αέρα, η θερμοκρασία, ο σοβάς, ο εξαερισμός 
κ.λπ. σε περίπτωση χαλασμένου σοβά, ή όταν έχει πιάσει 
πολλά άλατα, χρειάζεται η ολοκληρωτική απομάκρυνση 
του σοβά, αφήνοντας τα τούβλα γυμνά. Αφού στεγνώσει 
ο τοίχος, εφαρμόζεται ένα αεριζόμενο επίχρισμα.

Ενδεικτική κατανάλωση: Αριθμός σωληναρίων ανά 
τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πάχος του τοίχου:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧ ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ

Φυσίγγιο ml. 300 85.650.001 6 8 005860 856509

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΝΕΣΗ     

ΜΠΛΟΚ
ΤΟΥΒΛΑ

SARATOGA INT. SFORZA SPA - VIA EDISON 76 - 20090 TREZZANO S/N. (MILANO) - TEL. 02.445731 - WWW.SARATOGA.IT

Σύμφωνα με τις γνώσεις μας για τα πολυμερή που 
χρησιμοποιούμε και σύμφωνα με την διάρκεια 

τους, θεωρούμε ότι το ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ είναι 
αποτελεσματικό για 20 χρόνια τουλάχιστον. 

ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΤΎΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΑΣ
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