
         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOCURE-A 
Ακρυλική αντιεξατµιστική προστασία νωπού σκυροδέµατος  
 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υδατικό διάλυµα µε βάση ακρυλικές ρητίνες, που 
χρησιµοποιείται για την προστασία του νωπού 
σκυροδέµατος από τη γρήγορη εξάτµιση του νερού 
ανάµιξης. ∆ηµιουργεί στην επιφάνεια µία µεµβράνη 
η οποία:  

• Μειώνει τις πιθανότητες εµφάνισης τριχοειδών 
ρωγµών. 

• Μειώνει τις συρρικνώσεις πήξεως του σκυρο-
δέµατος. 

• Εξασφαλίζει την επίτευξη των προβλεπόµενων 
αντοχών.  

• Μειώνει τη δηµιουργία επιφανειακής σκόνης 
µετά την πήξη του σκυροδέµατος. 

• Αυξάνει την αντίσταση στον παγετό. 
• Επιτρέπει την επικάλυψη του σκυροδέµατος µε 

επιστρώσεις (π.χ. τσιµεντοκονίες, σοβάς) 
χωρίς να πρέπει να προηγηθεί η αφαίρεσή του 
µε υδροβολή, τρίψιµο κτλ. 

• Καταργεί την ανάγκη για περιοδική διαβροχή 
του σκυροδέµατος, ή την επικάλυψή του µε 
λινάτσες. 

Εφαρµοζόµενο σε υφιστάµενα σκληρυµένα δάπεδα 
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονίες, τα σφραγίζει και 
αποτρέπει τη δηµιουργία σκόνης. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ISOCURE-Α χρησιµοποιείται ως αντιεξατµι-
στική προστασία του νωπού σκυροδέµατος και ως 
επιφανειακός σκληρυντής σε υφιστάµενα εύθρυπτα 
δάπεδα και επιφάνειες, προκειµένου να αυξήσει την 
αντοχή τους σε τριβή και να µειώσει τη φθορά τους. 
Ιδιαίτερα χρήσιµο σε µεγάλες επιφάνειες εκτεθει-
µένου σκυροδέµατος, όπως βιοµηχανικά δάπεδα, 
χώροι στάθµευσης, πλάκες σκυροδέµατος κλπ. 
Κατάλληλο επίσης και για κάθετες επιφάνειες.  
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μορφή:  υδατικό διάλυµα  

Απόχρωση:  λευκό 

pH: 7,0 

Πυκνότητα:          1,00 kg/lit 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Ως αντιεξατµιστική προστασία νωπού σκυ-
ροδέµατος.  
Πριν από τη χρήση αναδεύουµε καλά το υλικό και 
το εφαρµόζουµε σε µία οµοιόµορφη λεπτή στρώση 
µε ψεκασµό.  
Το ISOCURE-Α εφαρµόζεται στη φρεσκοεπιστρω-
µένη επιφάνεια του σκυροδέµατος, όταν το επιφα-
νειακό νερό έχει εξατµιστεί (µετά από 30-120’). Σε 
καλουπωµένο σκυρόδεµα απαιτείται καλή διαβρο-
χή του σκυροδέµατος αµέσως µετά την αφαίρεση 
των καλουπιών και στην συνέχεια ψεκάζεται το 
ISOCURE-A.  
 
2. Ως επιφανειακός σταθεροποιητής υφιστά-
µενων δαπέδων 
Το υποστρωµα θα πρέπει να είναι στεγνό και 
τελείως απαλλαγµένo από σκόνες, λίπη, ρύπους 
κλπ. 
Συνιστάται να προηγείται τρίψιµο της επιφάνειας 
και αποµάκρυνση της σκόνης, για αποτελεσµατικό-
τερο εµποτισµό του ISOCURE-Α 
Πριν από τη χρήση αναδεύουµε καλά το 
ISOCURE-Α και το εφαρµόζουµε οµοιόµορφα επά-
νω στο υπόστρωµα µε ψεκασµό ή µε επάλειψη µε 
βούρτσα ή ρολό, µέχρι πλήρους κορεσµού.  
Σε πολύ απορροφητικά υποστρώµατα συνήθως 
απαιτείται και δεύτερη στρώση, η οποία εφαρµόζε-
ται αφού στεγνώσει η πρώτη. 
 

Κατανάλωση 
 
150-200 g/m2, ανάλογα µε τις συνθήκες εφαρµογής.  
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 20 kg. 
  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και +35οC. Προστατέ-
ψτε το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 
 
 
 



         
 
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
•  Η θερµοκρασία του υποστρώµατος και του 
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι από +5ºC έως +35 ºC. 
• Το υλικό πριν δεχτεί επικάλυψη θα πρέπει να έχει 
στεγνώσει πλήρως. 
•  Το ISOCURE-Α µετά το στέγνωµα είναι σχεδόν 
διάφανο. Εποµένως όταν δεν πρόκειται να δεχτεί 
επικάλυψη εφαρµόζεται πάντα υπό δοκιµή γιατί 
µπορεί να αλλάξει την όψη της επιφάνειας. 
• Το ISOCURE-Α  δεν προορίζεται για µόνιµη 
επαφή µε νερό. Τοπικές συγκεντρώσεις από λιµνά-
ζοντα νερά λόγω ατελειών του υποστρώµατος 
πρέπει πρώτα να επιδιορθωθούν µε κατάλληλες 
µεθόδους και υλικά. Συµβουλευτείτε το τµήµα 
τεχνικής υποστήριξης. 
 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό-
τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, 
τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν ISOCURE-A έχει 
µέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ. 
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