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Μόνιµη στεγάνωση µέσο αντίδρασης, 
αυτοΐαση (self-healing)

Περιγραφή
προϊόντος

Το Hydrogel είναι υγρό ψεκασμού αντίδρασης υδροξειδίων του 
ασβεστίου, για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών έτοιμου 
σκυροδέματος, που είναι εκτεθειμένες σε θερμική καταπόνηση.

Όταν το Hydrogel ψεκαστεί στην επιφάνεια του σκυροδέματος, τότε τα 
συστατικά του εισχωρούν σε βάθος και αντιδρούν με το υδροξείδιο του 
ασβεστίου που υπάρχει μέσα στο έτοιμο σκυρόδεμα. Έπειτα όταν έρθει 
σε επαφή με το νερό δημιουργείται μια υδρογέλη (Hydrogel), η οποία 
σφραγίζει μόνιμα τους πόρους, τους τριχοειδής διαδρόμους και τις 
ρωγμές έως και 2 mm δημιουργώντας κρυστάλλους σφράγισης.

Για όσο υπάρχει η παρουσία νερού, το προϊόν παραμένει ενεργό και 
έχει την δυνατότητα να σφραγίζει και νέες τριχοειδείς ρηγματώσεις – 
αυτοΐαση (self-healing). Παράλληλα εμποδίζει την διείσδυση νερού, 
ρύπων και χλωροιόντων.  

Ταράτσες
Εξέδρες γεφυρών
Διαδρόμους
Όπου υπάρχει έτοιμο σκυρόδεμα, εκτεθειμένο σε έντονες 
καιρικές συνθήκες
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Λειτουργεί μέσω αντιδραστικότητας
Παραμένει ενεργό μόνιμα
Σφραγίζει ρωγμές έως και 2 mm πλάτος 
Νέες τριχοειδείς ρηγματώσεις θα σφραγιστούν κατά την επαφή 
τους με το νερό. Aυτοΐαση (self-healing)
Η επιφάνεια συνεχίζει να διαπνέει
Προστασία έναντι στην προσβολή χλωριούχων και θειικών 
ενώσεων. Ενισχύει την αντίσταση σε χημική προσβολή και σε 
ενανθράκωση. 
Αυξάνει την σκληρότητα της επιφάνειας σε βάθος περίπου 25 mm
Είναι διαλυτό στο νερό 
Δεν δημιουργείται φιλμ 
Είναι έτοιμο για κυκλοφορία 6 ώρες μετά την πρώτη ωρίμανση με 
νερό 

Πλεονεκτήματα 
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Τεχνικές
προδιαγραφές

VOC 

Σημείο ανάφλεξης

PH

Πυκνότητα 

Εμφάνιση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

100 gr / lt

Μη εύφλεκτο

11,5

1,15 + 0,02

Διάφανο υγρό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οσμή 

Δημιουργία μεμβράνης (φίλμ)

Κάλυψη

Άοσμο

Όχι

4,00 – 6,00 τ.μ. ανά λίτρο 

Χρόνος στεγνώματος  (21 ° C) 1 ώρα 

Έτοιμο για κυκλοφορία πεζών 6 ώρες 

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια στην αρχική
κλειστή συσκευασία 
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Θερμοκρασία εφαρμογής +5 °C  έως   +35 °C

Αντοχή στην ολίσθηση, ASTM-C-303 Καλή 
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Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου σε 1 λίτρο για 4-6 τ.μ. λόγω 
επιφάνειας.
4 τ.μ./λίτρο για τραχείς και πορώδες επιφάνειες
5 τ.μ./λίτρο για κανονικής απορροφητικότητας επιφάνειες

Προετοιμασία της επιφάνειας.
Κατεστραμμένες επιφάνειες, κυψέλες, φωλιές κτλ., διευρύνονται και 
επισκευάζονται με επισκευαστικά κονιάματα. Οι επιφάνειες 
εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από 
ρύπανση, αποσυναρμολογούμενα και μη κολλημένα μέρη, σκόνη 
κτλ.

Αναδεύουμε καλά το υλικό πριν την χρήση. 
Δεν προσθέτουμε ποτέ νερό ή άλλες ουσίες στο προϊόν.
1. Οι ρωγμές υπερκαλύπτονται με το Hydrogelσε αναλογία 1 λίτρο 
για κάθε 5 μέτρα (η ρωγμή να μην υπερβαίνει τα 2 mm).
2. Εφαρμόστε το προϊόν πάνω στην επιφάνεια, στην προτεινόμενη 
κατανάλωση με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και σε συνθήκες που 
επικρατούν ασθενής άνεμοι. 
3. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει (touchdry), 2 με 6 ώρες από την 
στιγμή της εφαρμογής η επιφάνεια υπερκαλύπτεται με άφθονο νερό 
(πλημμύρισμα). Στην περίπτωση βροχόπτωσης πριν στεγνώσει το 
προϊόν, απαιτείται δεύτερη επίστρωση αφού στεγνώσει η επιφάνεια 
από το νερό της βροχής.  
4. 24 ώρες μετά το πρώτο πλημμύρισμα με νερό, η επιφάνεια 
πλημμυρίζεται και πάλι με άφθονο νερό. 
5. 24 ώρες μετά, ακολουθεί πλημμύρισμα της επιφάνεια με νερό, για 
τρίτη φορά.
6. Μετά το τρίτο πλημμύρισμα, καλύπτουμε την επιφάνεια με νερό 
για την πιστοποίηση της στεγανωτικής της ικανότητας.  

Κατανάλωση

 Διαδικασία
εφαρμογής 

Τρόπος
εφαρμογής 
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Το Hydrogel δεν είναι κατάλληλο για επισκευές ρωγμών που οφείλονται σε 
κακό σχεδιασμό ή σε στατικούς λόγους.
Το Hydrogel δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση στεγανοποίησης 
αρνητικών πιέσεων.
Το Hydrogel μπορεί να εφαρμοστεί σε ποζολανικό σκυρόδεμα ή σκυροδέματα 
με ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες ή πυριτική παιπάλη, αρκεί το ποσοστό αυτό να 
μην υπερβαίνει το 30% στο μίγμα του έτοιμου σκυροδέματος. 
Μην ψεκάζετε το Hydrogel σε γυάλινες επιφάνειες, σε ξύλινες επιφάνειες, σε 
βαμμένες επιφάνειες ή αλουμίνιο. Σε περίπτωση που κατά λάθος ψεκάσετε 
απομακρύνετε το υλικό με άφθονο καθαρό νερό. 
Ο εξοπλισμός ποικίλλει από εργαλεία ψεκασμού για μικρές επιφάνειες έως 
μηχανικά ψεκαστικά συστήματα για μεγάλα έργα.
Με απλό χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης καλύπτεται επιφάνεια από 100 έως 
150 τ.μ. ανά ώρα. 
Μετά από κάθε χρήση ο εξοπλισμός πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά με 
άφθονο νερό. 

Ο εξοπλισμός ποικίλλει από εργαλεία ψεκασμού για μικρές επιφάνειες έως 
μηχανικά ψεκαστικά συστήματα για μεγάλα έργα.
Με απλό χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης καλύπτεται επιφάνεια από 100 έως 
150 τ.μ. ανά ώρα. 

Μετά από κάθε χρήση ο εξοπλισμός πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά με 
άφθονο νερό. 

Φυλάσσεται σε μέτριες θερμοκρασίες, κλειστό στα αρχικά του δοχεία. 
Αποφύγετε την εκτεταμένη έκθεση των δοχείων στον ήλιο. Προστατέψτε το 
υλικό από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και παγετό.

2 χρόνια στην αρχική κλειστή συσκευασία όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξοπλισμός 

Καθαρισμός
εξοπλισμού
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Hydrogel-1

Hydrogel-1

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

-

-

ΧΡΩΜΑ

1

1

BOX QTY

5lt

20lt

SIZE
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Περιορισμοί

Αποθήκευση 

Διάρκεια ζωής 
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Το Hydrogel είναι μη τοξικό. Δεν είναι εύφλεκτο και δεν είναι 
εκρηκτικό. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε 
περίπτωση που το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια, θα 
πρέπει να ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και να ζητήσετε 
αμέσως ιατρική συμβουλή. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προστατευτικά γάντια κατά την χρήση. Κατά την εφαρμογή σε 
κλειστό περιβάλλον ενδείκνυται η χρήση αναπνευστικού εξοπλισμού. 
Η ΑΜΚΕΑ διαθέτει φυλλάδιο για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. 
Κάθε τεχνικό φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες υγείας και ασφάλειας 
για την προστασία σας. 
Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της ΑΜΚΕΑ 
προκειμένου να παραλάβετε αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού πριν 
την αποθήκευση και χρήση του προϊόντος.

Τα τεχνικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στις σημερινές μας 
γνώσεις και εμπειρία και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, 
ανακρίβειες, παραλείψεις ή συντακτικές ελλείψεις που προκύπτουν από τεχνολογικές 
αλλαγές ή έρευνες μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης αυτού του εγγράφου και της 
ημερομηνίας κατά την οποία το προϊόν αποκτήθηκε. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, 
ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιμές για να βεβαιωθεί ότι το προϊόν 
είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή του προϊόντος για πρόσθετες 
τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του, αν πιστεύουν ότι οι πληροφορίες που 
βρίσκονται στην κατοχή τους πρέπει να διευκρινιστούν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε για 
συνήθη χρήση είτε για συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος μας. Η εγγύησή μας 
ισχύει στο πλαίσιο των ισχύων κανονισμών και διατάξεων, των σημερινών 
επαγγελματικών προτύπων και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους 
γενικούς όρους πώλησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν τεχνικό δελτίο 
δίδονται ως ένδειξη και δεν είναι εξαντλητικές. Το ίδιο ισχύει για κάθε πληροφορία που 
παρέχεται προφορικά ή τηλεφωνικά σε οποιονδήποτε μελλοντικό ή υφιστάμενο 
πελάτη.
Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της ΑΜΚΕΑ προκειμένου να 
παραλάβετε αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού πριν την αποθήκευση και χρήση του 
προϊόντος.

Οδηγίες
ασφαλούς

χρήσης 
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