
 
 

 
 
 

Πεπιγπαθή Πποϊόνηορ Πλεονεκηήμαηα 

  
Σν MARISEAL® AQUA HYBRID είλαη έλα 

επαιεηθόκελν, πδαηνδηάιπην, ειαζηνκεξέο, 
νηθνινγηθό, ζηεγαλσηηθό πιηθό, πβξηδηθήο βάζεσο 
ελόο ζπζηαηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
καθξνρξόληα ζηεγάλσζε. 
 
Σν MARISEAL® AQUA HYBRID ζρεκαηίδεη θαηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κηα 100% ζηεγαλσηηθή, πδξόθνβε, 
ειαζηνκεξήο κεκβξάλε πςειώλ αληνρώλ, πνπ 

πξνζηαηεύεη ηελ παιαία ή λέα θαηαζθεπή 
απνηειεζκαηηθά θαη καθξνρξόληα. 
 
Σν MARISEAL® AQUA HYBRID απνηειείηαη απν 
ειαζηηθέο, πδαηνδηάιπηεο πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο, 
ηξνπνπνηεκέλεο κε εηδηθέο αθξπιηθέο ζηεγαλσηηθέο 
δηαζπνξεο, ζε αλαινγία 50:50. 
 

 Εύθνιε εθαξκνγή (ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκν πξνο ρξήζε) 

 Καηά ηελ εθαξκνγή πνιπκεξίδεηαη θαη δεκηνπξγεί κηα εληαία 
ειαζηηθή πδξόθνβε κεκβξάλε ρσξίο αξκνύο. 

 Παξέρεη δηαπεξαηόηεηα ζε πδξαηκνύο, ώζηε αθήλεη ην 
ππόζηξσκα λα αλαπλέεη. 

 Δηαηεξεί ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζίεο από     
-15

o 
C έσο +70

o 
C. 

 Παξέρεη κεγάιε αλαθιαζηκόηεηα ζηελειηαθή αθηηλνβνιία, 
δίλνληαο θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζεξκνκνλώζεο. 

 Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε όιε ηελ επηθάλεηα. 

 Γεθπξώλεη κηθξνξσγκέο. 

 Η επηθάλεηα παξακέλεη βαηή. 

 Παξέρεη αληνρή ζηνλ ήιην. 

 ε πεξίπησζε κεραληθήο δεκηάο ζηελ κεκβξάλε, κπνξεί 
πνιύ εύθνια λα επηζθεπαζζεί ηνπηθά ζε ιίγα ιεπηά. 

 Υακειό θόζηνο. 
 

 
Υπήζειρ                       Καηανάλωζη 

 
Σν MARISEAL® AQUA HYBRID ρξεζηκνπνηήηαη γηα 
καθξνρξόληα ζηεγάλσζε ζε: 
 

 Σαξάηζεο 

 Δώκαηα 

 ηεζαία 

 Τδξνξξνέο, θιπ. 
Επίπιένλ βξίζθεη εθαξκνγή γηα ζηεγάλσζε θαη 
πξνζηαζία ειελίη, γπςνζαλίδαο, ιακαξίλαο, θιπ. 
 

 
1–1,5 kg/m

2
 (0,8–1,2 liter) εθαξκνζκέλν ζε δύν ή ηξεηο 

ζηξώζεηο..  

πληζηνύκε ηελ εθαξκνγή ηνπ MARISEAL
 
AQUA HYBRID, 

εληζρπκέλν είηε ηνπηθά είηε ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα κε ην 

MARISEAL
 
FABRIC.  

 
Υπωμαηιζμοί 

 

Σν MARISEAL
 

AQUA HYBRID δηαηίζεηαη ζε ιεπθό θαη 
θεξακηδί.  

 

 
Σν MARISEAL® AQUA HYBRID βαζηδεηαη ζηελ πξσηνπνξηαθή ηερλνινγηα                            
PUD Technology™ ηεο MARIS POLYMERS AE, ε νπνία θεξλεη ζε πδαηηθό 

δηάιπκα, πνιπνπξεζαληθά ειαζηνκεξή καθξνκόξηα, πνπ κερξη πξόηηλνο ήηαλ 
δπλαηόλ λα ππάξρνπλ κόλν ζε ζπλδηαζκό κε νξγαληθνύο δηαιύηεο.  

 
Σεσνικά ζηοισεία 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΜΔΘΟΓΟ ΓΟΚΙΜΗ 

ύζηαζε Τβξηδηθό ζπζηεκα δηαζπνξώλ  
Πνιπνπξεζάλεο (PUD) / Αθξπιηθνύ (ACRYL) 

 

Επηκήθπλζε ζξαύζεο  > 400 % ASTM D 412 

Αληνρή ζηνλ εθειθπζκό  > 1,5 N/ mm 
2
 ASTM D 412 

Δηαπεξαηόηεηα πδξαηκώλ  > 15 gr/m
2
/εκέξα ISO 9932:91 

Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ  Κακία δηαξξνή DIN EN 1928 

Πξόζθπζε ζε ζθπξόδεκα  >1,5 N/mm 
2
 (θαηαζηξνθή ζθπξνδέκαηνο) ASTM D 903 

θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore A) 50 ASTM D 2240 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 5
0
C έσο 35

0
C   

πλζήθεο: 20
o 

C, 50% RH Υξόλνο πξνζεθη. 
βαηόηεηαο 

3-6 ώξεο 

Υξόλνο πνιπκεξηζκνύ 12-36 ώξεο 

Υξόλνο ηειηθνύ 
πνιπκεξηζκνύ 

7 εκέξεο 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΤΛΛΑΓΙΟ 
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MARISEAL  AQUA HYBRID 

ΔΛΑΣΙΚΟ ΔΠΑΛEΙΦΟΜΔΝΟ ΣΔΓΑΝΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

ΤΒΡΙΓΙΚΗ ΒΑΔΩ 



 

 

Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα 
ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Δελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα 
ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ  καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο 
ζαο επζύλεο. ε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη 
πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Εκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα 
ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο. 

 

 

 

 
Δθαπμογή 

Πποεηοιμαζία ςποζηπώμαηορ 

Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην ηειείσκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ζαζξά, ειεύζεξε από θάζε αθαζαξζία ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη 
αξλεηηθά ηελ ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά ηκήκαηα. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα σξηκάζεη γηα 

ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 6%. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, αθαζαξζίεο,  ιίπε, 
θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Οη νπνηεζδήπνηε 
αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. Οηηδήπνηε ζαζξά ηκήκαηα ή ζθόλεο από ηελ ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Μη πλύνεηε ηην επιθάνεια με νεπό. 
 
 

Δπιζκεςή πωγμών και απμών διαζηολήρ: 
Η πξνζεθηηθή ζθξάγηζε ππαξρόλησλ ξσγκώλ ή αξκώλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ καθξνρξόληα ζηεγάλσζε ηεο 

επηθάλεηαο.  

 Καζαξίζηε ηηο ξσγκέο από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο αθαζαξζίεο. Γεκίζηε ηηο ξσγκέο κε ην αξκνζθξαγηζηηθό 

MARIFLEX
®
 PU 30 θαη PU 40. Ελ ζπλερεία απιώζηε ηνπηθά αξθεηό ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

®
 AQUA HYBRID, θαη όζν 

εηλαη είλαη αθόκα πγξό εληζρύζηε ην κε έλα θαηάιιεια θνκκέλν θνκκάηη γεσύθαζκα MARISEAL
® 

FABRIC πιάηνπο 20 cm 
θεληξαξηζκέλν πάλσ από ηελ ξσγκή. Πηέζηε ην γεσύθαζκα κε ελα κεηαιιηθό ξνιό κέζα ην πγξό λα πνηίζεη. Ελ΄ ζπλερεία 

απιώζηε από πάλσ αξθεηό ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL
 ®

 AQUA HYBRID, κέρξη λα παξνπζηαζζεί πιήξεο θνξεζκόο. 

 Καζαξίζηε ηνπο αξκνύο δηαζηνιήο θαη ηνπο αξκνύο ειέγρνπ από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο αθαζαξζίεο. Εάλ ν αξκόο 

είλαη πνιπ κηθξόο, ρξεζηκνπνηήζηε κεραληθό θνπηηθό κεράλεκα γηα ηελ δηάλνημε ηνπ ζην πξνβιεπόκελν κέγεζνο. Ο 
πξνεηνηκαζκέλνο αξκόο δηαζηνιήο πξέπεη λα έρεη ελα βάζνο 5-15mm. Η αλαινγία πιάηνπο:βάζνπο ηνπ αξκνύ δηαζηνιήο 
πξέπεη λα είλαη 2:1. Με έλα πηλέιν, απιώζηε ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

®
 AQUA HYBRID πιάηνπο 20 cm θεληξαξηζκέλν 

πάλσ θαη κέζα ζηνλ αξκό. Σνπνζεηήζηε κία ινπξίδα γεσύθαζκα MARISEAL
®
 FABRIC πάλσ ζην πγξό ζηεγαλσηηθό θαη κε 

έλα θαηάιιειν εξγαιείν πηέζηε ην γεσύθαζκα βαζηά κέζα ζην αξκό, κέρξη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αξκνύ λα εηλαη 
πιήξσο θαιπκκέλε κε ην γεσύθαζκα. Απιώζηε πάλσ ζην γεσύθαζκα αξθεηό ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

 ®
 AQUA 

HYBRID, κέρξη θνξεζκνύ. Ελ’ ζπλερεία ηνπνζεηήζηε κέζα ζηνλ αξκό έλα θαηάιιειν θνξδόλη πνιπαηζπιελίνπ θαη γεκίζηε ην 

ππόινηπν θελό ηνπ αξκνύ κε ην αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX
®
 PU 30. Αθήζηε ην γηα 12 ώξεο λα πνιπκεξηζζεί. 

 

Αζηάπωμα 

Αζηαπώζηε αποπποθηηικά ςποζηπώμαηα όπωρ ζκςπόδεμα, ηζιμενηοκονιάμαηα, ξύλο, κλπ με ηο MARISEAL  AQUA 
PRIMER ή με 10% απαίωζη με νεπό ηο ςλικό MARISEAL HYBRID ζηο ππώηο σέπι και μόνο εάν και εθόζον ηο 

ςπόζηπωμα δεν είναι ζαθπό και δεν έσει ανοδική ςγπαζία  
 
Δνίζσςζη ζε κπίζιμα ζημεία  

Εληζρύζηε πξνζεθηηθά κε ην MARISEAL  FABRIC όια ηα θξίζηκα ζεκεία όπσο ελώζεηο ηνηρίνπ-δαπέδνπ, εμόδνπο εμαεξηζκώλ 

θαη ζσιελώζεσλ, θιπ. Γηα λα γίλεη απηό απιώζηε πάλσ ζην πγξό MARISEAL  AQUA HYBRID έλα θαηάιιεια θνκκέλν θνκκάηη 
γεσύθαζκα MARISEAL

® 
FABRIC θαη πηέζηε ην κε έλα κεηαιιηθό ξνιό λα πνηίζεη. Ελ’ ζπλερεία απιώζηε πάλσ ζην γεσύθαζκα 

αξθεηό MARISEAL
 ®

 AQUA HYBRID, κέρξη θνξεζκνύ. Γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο ηεο ρξήζεο ηνπ MARISEAL
® 

FABRIC, 
επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο. 
 

Δθαπμογή ζηεγνωηικήρ μεμβπάνηρ 

Αλαθαηέςηε θαιά ην MARISEAL  AQUA HYBRID πξηλ ηελ ρξήζε. Αδεηάζηε αξθεηό MARISEAL  AQUA HYBRID πάλσ ζηελ 

πξνεηνηκαζκέλε θαη αζηαξσκέλε επηθάλεηα θαη απιώζηε ην κε ξνιό ή βνύξηζα. πλερίζηε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κέρξη λα 
θαιπθζεί πιήξσο ε πξνο ζηεγάλσζε επηθάλεηα.  

Μεηά 6-18 ώξεο απιώζηε κηα δεύηεξε ζηξώζε MARISEAL  AQUA HYBRID ζηαπξσηά. Εαλ θξηζεί απαξαηηεην, απιώζηε κηα 

ηξίηε ζηξώζε MARISEAL  AQUA HYBRID ζηαπξσηά. 

Γηα κεγαιύηεξεο επηθάλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ςεθαζηηθό Airless Spray. 
 

ΤΣΑΗ: πληζηνύκε ελίζρπζε ηνπ MARISEAL  AQUA HYBRID κε ην MARISEAL  FABRIC ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα πξνο 

ζηεγάλσζε.  

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ: Μελ εθαξκόδεηε ην MARISEAL  AQUA HYBRID ζε αξλεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ή νηαλ επίθεηηαη βξνρή ή παγεηόο 

θαηά ην επόκελν εηθνζηηεηξάσξν. 

ΠΡΟΟΥΗ: Μελ απιώλεηε ην MARISEAL  AQUA HYBRID ζε πάρνο κεγαιύηεξν ησλ 0.5mm αλά ζηξώζε. Γηα άξηζηα 

απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ ζθιήξπλζε πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5
0
C θαη 35

0
C. Οη ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ ζθιήξπλζε, ελώ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η πςειή πγξαζία κπνξεί λα 

επεξεάζεη ην ηειείσκα.  
 
ςζκεςαζία και αποθήκεςζη 

Σν MARISEAL AQUA HYBRID παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 20kg (16liter), 12.5kg (10liter), 3.75kg (3liter) θαη 1kg (0.8liter). Σα 
δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 18 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 5
0
-35

0
C. Σν πξντόλ πξέπεη λα 

παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό 
παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο. 

 
Μέηπα αζθαλείαρ 

Κξαηήζηε ην καθξηά από παηδηά. Παξαθαινύκε κειεηήζηε ην θπιιάδην αζθαιείαο.  


