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Επαλειθόμενη σδαηοδιαλσηη μεμβράνη 100% πολσοσρεθάνης 
 

 

Περιγραθή Προϊόνηος Πλεονεκηήμαηα 
  

Σν Mariseal®250 AQUA είλαη κηα λέαο ηερλνινγίαο, 

επαιεηθόκελε, πδαηνδηαιπηε ειαζηηθή κεκβξάλε ελόο 
ζπζηαηηθνύ 100% πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο γηα 
ζηεγαλνπνίεζε καθξάο δηαξθείαο κα άξηζηε πξνζηαζία 

ζηα ζηάζηκα λεξά 
 
Σν Mariseal®250 AQUA απνηειείηαη από εύθακπηεο, 

πδαηνδηάιπηεο  ξεηίλεο πνιπνπξεζάλεο, ρσξίο αθξπιηθέο 
ξεηίλεο θαη άιιεο πξνζκίμεηο. 
 

Όηαλ εθαξκόδεηαη ην Mariseal®250 AQUA ζρεκαηίδεη 
κηα ειαζηηθή 100% ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε 
πνιπνπξεζάλεο, πνπ πξνζηαηεύεη καθξνπξόζεζκα, 

παιαηέο θαη λέεο θαηαζθεπέο από όπνηα δηαξξνή. 
 

Σν MARISEAL400 AQUA βαζίδεηαη ζηε 

PUD-Technology™ ηεο MARIS POLYMERS ΑΔ. 

 

 Δύθνιε εθαξκνγή (κε ξνιό ή ςεθαζκό). 

 Τδαηνδηάιπην. 

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκηνπξγεί εληαία ειαζηηθή, ζηεγαλσηηθή 
κεκβξάλε. 

 Αλζεθηηθό ζην λεξό.  

 Αλζεθηηθό ζηνλ πάγεηό. 

 Αξηζηε πνηόηεηα ζηε γεθύξσζε ξσγκώλ. 
Γηαηεξεί ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο, ζε ζεξκνθξαζίεο από  -40°C έσο 

+90°C. 

 Παξέρεη δηαπεξαηόηεηα πδξαηκώλ.  

 Γηαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο ρσξίο νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηαζεξνπνηεηή (PRIMER). 

 Η αδηάβξνρε επηθάλεηα κπνξεί λα παηεζεί. 

 Αθόκε θαη αλ ε κεκβξάλε δεκηνπξγήζεη ξσγκέο, επηζθεπάδεηαη 

ηνπηθά, κε κεγάιε επθνιία κέζα ζε ιίγα ιεπηά. 

 Υακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε VOC <100 g / l 

 Υακειό θόζηνο  

 
Χρήζεις Καηανάλωζη 

 

 ηεγάλσζε ηεγώλ 

 ηεγάλσζε Μπαιθνληώλ θαη Βεξαληώλ 

 ηεγαλνπνίεζε θάησ από πιαθάθηα ζε Μπάληα, 

Μπαιθόληα, Κνπδίλεο, θιπ. 

 Πξνζηαζία ζην κνλσηηθό αθξό πνιπνπξεζάλεο 

 ηεγάλσζε θαη πξνζηαζία ζθπξνδέκαηνο. 

 
1,4 - 2 kg/m² εθαξκνγή ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο. 

Η θάιπςε απηή βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή κε ξνιό πάλσ ζε ιεία 
επηθάλεηα ζηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο. Παξάγνληεο όπσο ε 
απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο, ε ζεξκνθξαζία θαη κέζνδνο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θαηαλάισζε. 
 
 

Χρώμα 

 

Σν MARISEAL ® 250 AQUA δηαηίζεηαη ζε ιεπθό. 

PUD Technology™: Η Πράζινη επανάζηαζη ηης Πολσοσρεθάνης 

 

Σν Mariseal®250 AQUA βαζίδεηαη ζηελ PUD Technology™ ηεο MARIS POLYMERS AE, ην νπνίν δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα  ζηε αιπζίδα καθξνκνξίσλ πνιπνπξεζάλεο λα ελζσκαησζεί κε ην λεξν, ζρεκαηίδνληαο ζηαζεξέο 
δηαζπνξέο. 
Σα πξντόληα πνπ βαζίδνληαη ζηε PUD Technology™ πξνζθέξνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο κε όια ηα 

πδαηνδηάιπηα πξντόληα, ζε έλα νηθνινγηθό θαη νηθνλνκηθά θηιηθό πεξηβάινλ, κε ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο VOC. 
Γελ είλαη πξντόλ ADR (Γηεζλή νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ). 
Η PUD Technology™ είλαη ε είζνδνο ζηελ Πξάζηλε επαλάζηαζε, ζηα πξντόληα Πνιπνπξεζάλεο. 
 

 
Technical data* 

PROPERTY  RESULTS TEST METHOD 

Δπηκήθπλζε ζε ζξαύζε ζηνπο 20°C 2000 % ASTM D 412 

Αληνρή ζηνπο 20°C 5 N/ mm
2
 ASTM D 412 

Δ-πληειεζηήο ζηνπο 20°C 1,5 N/mm
2
 ASTM D 412 

Δπηκήθπλζε ζε ζξαύζε ζηνπο -25°C 1900 % ASTM D 412 

Αληνρή ζηνπο -25°C 4,2 N/ mm
2
 ASTM D 412 

Δ-πληειεζηήο ζηνπο -25°C 1,3 N/mm
2
 ASTM D 412 

Αλζεθηηθόηεηα ζηε θζνξά 29,3 N/mm ASTM D 412 

Γηαπεξαηόηεηα πδξαηκώλ >15  gr/m
2
/κέξα ISO 9932:91 

Αληήζηαζε ζηελ πίεζε ηνπ λεξνύ Υσξίο Γηαξξνή (1κ ζηήιε ύδαηνο γηα 24 ώξεο) DIN EN 1928 

Πξόζθπζε ζε αζηαξσκέλν ζθπξνδέξκαηνο > 1,5 N / mm² (θαηαζηξνθή ζθπξνδέξκαηνο) ASTM D 903 

θιεξόηεηα (Κιίκαθαο Shore A) 60 ASTM D 2240 (15”) 

Υξόλνο πνιπκεξηζκνύ 18-24 ώξεο 
 

πλζήθεο: 20°C, 50% RH 
Σειηθόο Υξόλνο (δνθηκή ζθπξνθνπήκαηνο) 10 κέξεο 



                                                                                                                                          

 
 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Προεηοιμαζία Επιθάνειας 

Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα. Η 

επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, ιεία θαη θαζαξή γηα λα κελ επεξεαζηεί αξλεηηθά ε πξόζθπζε ηεο κεκβξάλεο επάλσ ζηελ 
επηθάλεηα. Η κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 8%. Η λέα θαηαζθεπή από ζθπξόδεκα 
(ηζηκεληνγσλία)  ρξεηάδεηαη λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 εκέξεο. Παιηέο επηζηξώζεηο, αθαζαξζίεο, ιίπε, ιάδηα θαη ζθόλεο 

πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε κεραληθό ηξόπν. Όιεο νη αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα εμσκαιπλζνύλ. Οηηδήπνηε ζαθξά 
θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ εμσκάιπλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ.  
 

 
Επιζκεσή ρωγμών και αρμών διαζηολής: 
 

Η πξνζεθηηθή ζθξάγηζε ππαξρόλησλ ξσγκώλ θαη αξκώλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηα απνηειέζκαηα καθξνρξόληαο 
ζηεγάλσζεο. 

 Καζαξίζηε ηηο ξσγκέο από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο αθαζαξζίεο. Αζηαξώζηε ηνπηθά κε ην MARISEAL®AQUA 

PRIMER θαη αθήζηε 2-3 ώξεο λα ζηεγλώζεη. Γεκίζηε ηηο ξσγκέο κε αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX®PU30-PU40. ηε 
ζπλέρεηα εθαξκόζηε έλα ζηξώκα ηνπ MARISEAL®250 AQUA, 200mm επξύ, θεληξαξηζκέλν πάλσ ζηηο ξσγκέο θαη ελώ 

είλαη πγξό ην ζθεπάδεηε κε κηα  ισξίδα MARISEAL®Fabric. ηε ζπλέρεηα θαιύςηε πιήξσο ην MARISEAL®Fabric κε 
αξθεηό MARISEAL®250 AQUA. Δπηηξέςηε 18 ώξεο λα σξηκάζεη. 
 

 Καζαξίζηε ηνπο αξκνύο δηαζηνιήο θαη αξκνύο ειέγρνπ από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο αθαζαξζίεο. Ο πξνεηνηκαζκέλνο 
αξκόο δηαζηνιήο πξέπεη λα έρεη έλα βάζνο 10-15 mm. Σν πιάηνο ιόγνο ηνπ βάζνπο ηνπ αξκνύ δηαζηνιήο, πξέπεη λα είλαη 
ζε πνζνζηό πεξίπνπ. 2:1. 

Δθαξκόζηε ιίγν αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX®PU30-PU40 Joint-Sealant, κόλν ζην θάησ κέξνο ηνπ αξκνύ δηαζηνιήο. Με 
έλα πηλέιν απιώζηε ισξίδα ηεο MARISEAL®250 AQUA, 200mm επξύ θεληξαξηζκέλν πάλσ θαη κέζα ζηνλ αξκό. 
Σνπνζεηήζηε ην MARISEAL ® Fabric πάλσ ζην πγξό πιηθό θαη κε έλα θαηάιιειν εξγαιείν, παηήζηε βαζηά κέζα ζην αξκό 

κέρξη λα κνπζθέςεη θαη λα θαιύςεη πιήξσο ην εζσηεξηθό ηνπ αξκνύ. ηε ζπλέρεηα θαιύςηε πιήξσο ην ύθαζκα κε αξθεηό 
MARISEAL®250 AQUA. Σνπνζεηήζηε έλα θαηάιιειν θνξδόλη πνιπαηζπιελίνπ ζηε ζσζηή δηάζηαζε, ζην εζσηεξηθό ηνπ 
αξκνύ θαη πηέζηε ην γεσύθαζκα βαζηά κέζα πάλσ ζην θνξεζκέλν ύθαζκα. Γεκίζηε ην ππόινηπν θελό ηνπ αξκνύ κε 

Αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX®PU30. Μελ θαιύπηεηε. Δπηηξέςηε 18 ώξεο γηα λα σξηκαλζεη.   
 

 

Aζηάρωμα 
 
Γηα πνιύ απνξξνθεηηθέο θαη πνξώδε επηθάλεηεο, όπσο ζθπξόδεκα, ηζηκεληνγσλία, θνλίακα, γύςν, μύιν, θαη κε 

απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο όπσο κέηαιια, θεξακηθά θαη πιαθάθηα, αζηαξώζηε κε ην MARISEAL®AQUA PRIMER. Αθήζηε ην 
αζηάξη λα σξηκάλζεη, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ. 
 

 
Μεμβράνη ζηεγανοποίηζης 
 

Αλαθαηέςηε θαιά πξηλ ηε ρξήζε. Ρίμηε ην MARISEAL®250 AQUA πάλσ από ηελ αζηαξσκέλε επίζηξσζε θαη απιώζηε κε 
ξνιό ή κε πηλέιν έσο όηνπ λα θαιπθζεί όιε ε επηθάλεηα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ςεθαζκό ρσξίο αέξα επηηξέπνληαο 
ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Δληζρύζηε πάληα ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, όπσο ηνίρνπο- όξνθν-ζπλδέζεηο, 

ζσιήλεο, θακηλάδεο, πδξνξνή (ζηθόλη), θσηεζηηθά θηι. Γηα λα γίλεη απηό ηνπνζεηήζηε έλα ηεηξάγσλν θνκάηη MARISEAL®  
Fabric πάλσ από ην αθόκε πγξό MARISEAL®250 AQUA θαη παηήζηε ην γηα λα ελζσκαησζεί θαη ελδπλακσζεί. ηε ζπλέρεηα 
απιώζηε αξθεηό MARISEAL®250 AQUA. Γηα ιεπηνκέξηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ MARISEAL®Fabric επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα 

R+D. 
Μεηά από 18-36 ώξεο εθαξκόζηε άιιν έλα ζηξώκα ηνπ MARISEAL®250 AQUA. 
Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα εθαξκόζηε ηξία ζηξώκαηα ηνπ MARISEAL®250 AQUA. 

 
ΠΡΟΟΥΗ: Μελ απιώλεηε ην MARISEAL®250 AQUA πάλσ από 0,5mm αλα ζηξώζε. 
 

ΠΡΟΟΥΗ: Μελ απιώλεηε ην MARISEAL®250 AQUA ζε αξλεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (βαζκνύο °C) ή όηαλ επίθεηηαη βξνρή ή 
παγεηόο ηηο επόκελεο 48 ώξεο. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ σξίκαλζε πξέπεη λα 
είλαη κεηαμύ 5°C θαη 35°C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ σξίκαλζε, ελώ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ 

επηηαρύλνπλ. Η πςειή πγξαζία (ζπλζήθεο νκίριεο ή πάρλεο) επηβξαδύλνπλ ηελ ζθιήξπλζε θαη επεξεάδνπλ ην ζσζηό ρξόλν 
ελζσκάησζεο ησλ πιηθώλ.  
 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Σν MARISEAL®250 AQUA ή / θαη ην MARISEAL®SYSTEM είλαη νιηζζεξό όηαλ είλαη λνπό. Γηα λα 
απνθεπρζεί ε νιηζζεξόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα εκεξώλ πγξαζίαο δηαζθνξπίδεηε αδξαλέο πιηθό πάλσ από ηελ αθόκα λνπή 
επίζηξσζε γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα RD γηα πεξηζζόηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο. 
 
 

 
 



                                                                                                                                          

 
Ολοκλήρωζη 

 
Δάλ επηζπκείηε έλα ζηαζεξό ρξώκα, ρσξίο θηκσιίαζε θαη βαξέσο ηύπνπ, κεγαιύηεξεο θαη αλζεθηηθόηεξεο ζηελ ηξηβή 

επηθάλεηα, εθαξκόζηε δύν ζηξώζεηο MARISEAL®400 AQUA Top-Coat πάλσ από ην MARISEAL®250 AQUA. Η εθαξκνγή ηνπ 
MARISEAL®400 AQUA Top-Coat είλαη εηδηθά όηαλ επηζπκείηε ζθνύξα ρξώκαηα (π.ρ. θόθθηλν, γθξη, πξάζηλν). 
 

 
σζκεσαζία 

 

Σα δνρεία MARISEAL®250 AQUA πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο ρώξνπ, ην αλώηεξν γηα 18 κήλεο. 
Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην άκεζην ειηαθό θώο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50-300C. Σα πξντόληα ζα 
πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηα αλζεθηηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ην όλνκα ησλ θαηαζθεπαζηώλ, ηελ πεξηγξαθή, ηνλ 

αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο. Πξνζηαηεύεηαη από ηελ ςύμε. 
 
 

Mέηρα Aζθαλείας 

 

Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά. Να κελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα άδεηα δνρεία γηα απνζήθεπζε ηξνθίκσλ. Γείηε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Παξαθαιώ κειεηήζηε ην θύιιν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο. 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΥΡΗΗ 

 
Οη ηερληθέο ζπκβνπιέο καο γηα ηε ρξήζε, είηε πξνθνξηθέο, γξαπηέο ή ζε δνθηκέο, δίλνληαη θαιή ηε πίζηε θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζεκεξηλό επίπεδν ησλ γλώζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο καο ζηα πξντόληα καο. 
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηα πξντόληα καο, απαηηείηαη κηα ιεπηνκεξήο επηζεώξεο  ζε θάζε πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην πξντόλ ή / θαη νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, πιεξνύλ ηηο εηδηθέο 
απαηηήζεηο θαη ζθνπνύο. Δίκαζηε ππεύζπλνη κόλν γηα λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα ηα πξντόληα καο· ε νξζή εθαξκνγή ηνπο επνκέλσο εκπίπηεη εμ νινθιήξνύ ζην πεδίν ηεο δηθή ζαο επζύλεο. 
Δκείο, θπζηθά, παξέρνπκε πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο εληόο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ γεληθώλ όξσλ πώιεζεο θαη παξάδνζεο ηεο εηαηξείαο καο. Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ζπκκόξθσζε κε 
ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηεζεώλ. Οη ηηκέο ζε απηό ην ηερληθό δειηίν παξαηίζεληαη σο παξαδείγκαηα θαη δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο 
πξνδηαγξαθέο. Γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντόλησλ επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα R + D. Η λέα έθδνζε ηνπ ηερληθνύ δειηίνπ δεδνκέλσλ αληηθαζηζηά ηηο πξνεγνύκελεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο θαζηζηά 
άθπξεο. πλεπώο, είλαη απαξαίηεην λα παξαδίδεηε πάληα ηνλ ηξέρνληα θώδηθα πξαθηηθήο. *Όιεο νη ηηκέο απνηεινύλ ελδεηθηηθέο ηηκέο θαη δελ απνηεινύλ κέξνο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξντόληνο. 
 

 


