
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ AΣΤΑΡΙΑ

EΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

To  EshaEcolac είναι οικολογικό ασφαλτικό υλικό 
προεπάλειψης από ειδικό μίγμα διαλυτών. Χρησιμο-
ποιείται για την καλύτερη πρόσφυση των ασφαλτικών 
μεμβρανών ESHA σε επιφάνειες από σκυρόδεμα. Το 
EshaEcolac έχει χαμηλό ιξώδες (δε χρειάζεται αραί-
ωση) και περιέχει αντιϋδρόφιλα συστατικά με αποτέλε-
σμα να διεισδύει σε βάθος και να προσφύεται άριστα 
στους πόρους της επιφάνειας του δομικού υλικού, ενώ 
είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον λόγω 
των μικρών εκπομπών του σε οργανικές ουσίες, VOCs. 
Ο πλαστοελαστικός υμένας που δημιουργεί είναι απρό-
σβλητος από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θα-
λασσινό νερό. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά
Εξαιρετική στεγανοποίηση
Φιλικό προς τον Χρήστη και το Περιβάλλον
Μικρές εκπομπές οργανικών ουσιών, VOCS

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ECOLAC

Προσοχή: Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
κατά τη διάρκεια παγετού και όταν η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερητων 5°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση του υλικού για μία στρώση είναι                                
0,150 -0, 200 Kg/m2.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Επιφάνειες ή εργαλεία που έχουν λερωθεί καθαρίζο-
νται με βενζίνη ή άλλο παρόμοιο διαλύτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή, χωρίς σκό- 
νες, λάδια και σαθρά ή ξένα υλικά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Το EshaEcolac δε χρειάζεται αραίωση. 
• Εφαρμόζεται εν ψυχρώ με ρολό,  χορτάρινη βούρτσα 

ή πιστόλι βαφής (airless spray). 
• Ποτείνεται  ανάδευση  και  ομοιογενοποίηση  του  υλι-

κού πριν τη χρήση. 
• Πριν την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με 

φλόγιστρο  θα  πρέπει  το  EshaEcolac να  έχει  στε- 
γνώσει  πλήρως. 

• Στις κατακόρυφες επιφάνειες (π.χ. στηθαία) συνιστά-
ται εφαρμογή δύο στρώσεων του υλικού.
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Οι διακυμάνσεις στις ονομαστικές τιμές είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ιδιοτήτων των προϊό-
ντων του

Οι οδηγίες που αναγράφονται επάνω στη συσκευασία του προϊόντος υπερισχύουν αυτών του φυλλαδίου.
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Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα τις υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της με βάση την τρέχουσα γνώση 
και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα 
υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής, οπότε η Esha δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρμογής κάθε υλικού. Συνιστάται στο 
χρήστη να κάνει δοκιμή εφαρμογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής.
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EΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιηθεί το 
κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση 
του περιβάλλοντος. Αποφεύγετε την επαφή με το 
δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχόμενου 
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του 
να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή 
ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση ατυχήματος ή 
αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή. Για επαγγελματική χρήση μόνον.

Αποθηκεύεται σε στεγασμένους χώρους και σε θερμο-
κρασία μεγαλύτερη των 5° C. Διατηρείται σε κλειστό 
δοχείο για τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δοχεία των 4 Kg και 17 Κg.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΟΚΙΜΗΣ

Φυσική κατάσταση --

Λεπτόρευστο 
Ασφαλτικό υγρό 

προεμποτισμού και 
προστασίας

-- Δήλωση 
Παραγωγού

Χρώμα -- Καστανό - Μαύρο -- Παρατήρηση

Πυκνότητα ± 0,05 0,90 gr/cm3 ISO 12185

% Στερεό ± 5 50 % EN ISO 3251
% Τέφρας ± 0,2 0,3 % BS 2000-223
Σημείο Ανάφλεξης 
Υπολείμματος Απόσταξης ≥ 70 oC EN ISO 2592

Αντίδραση σε δυναμική 
διάτρηση ≤ I -1 -- EOTA TR-006

Αντίδραση σε στατική 
διάτρηση ≤ L -1 -- EOTA TR-007

Συμπεριφορά σε εξωτερική 
φλόγα (*) ≤ Froof -- EN 1187

Αντίδραση σε φλόγα ≤ F -- EN 13501-1
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(*) Ως αστάρι σε σύστημα στεγάνωσης μονής ασφαλτικής μεμβράνης




