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ESHAVENT ® 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS – 15 °C) 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η µεµβράνη ESHAVENT είναι αυτοκόλλητη εξαεριστική και συγχρόνως στεγανωτική ασφαλτική 

µεµβράνη. Παράγεται από τροποποιηµένη µε SBS άσφαλτο, που της προσδίδει εξαιρετική 

ελαστικότητα, ακόµη και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (-15 °C), και ειδικά πρόσθετα, που 

προσδίδουν στη µεµβράνη αυτοκόλλητες ιδιότητες, και άρα την ικανότητα να συγκολλάται εύκολα 

στο καταλλήλα διαµορφωµένο υπόστρωµα, χωρίς τη χρήση φλογίστρου.  

Η µεµβράνη ESHAVENT, συνολικού βάρους 1,9 kg/m2, έχει οπλισµό υαλοπίληµα, άνω επικάλυψη 

χαλαζιακή άµµο και κάτω επικάλυψη από πλήρως επικολληµένο διάτρητο φύλλο αλουµινίου ή 

διάτρητο υαλοπίληµα. Οι οπές στο φύλλο αλουµινίου ή το υαλοπίληµα επιτρέπουν στο αυτοκόλλητο 

ασφαλτικό µείγµα να κολλήσει σηµειακά στο υπόστρωµα.  

Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή της επιτρέπει στη µεµβράνη ESHAVENT να λειτουργεί, κατά πρώτον, ώς 

εξαεριστική στρώση, διότι επιτρέπει την κυκλοφορία των υδρατµών κάτω από τη µάζα της στο τµήµα 

της επιφάνειάς της το οποίο δεν είναι επικολληµένο στο υπόστρωµα, και κατά δεύτερον, ώς 

στεγανωτική στρώση. 

Η µεµβράνη ESHAVENT έχει εφαρµογή: 

• Σαν αυτόνοµο στεγανωτικό σύστηµα, γιατί είναι ταυτόχρονα και εξαεριστική και στεγανωτική 

στρώση. Χρειάζεται, βέβαια κάποιο υλικό προστασίας επάνω της (π.χ. βότσαλο, πλακάκι) γιατί δεν 

έχει επικάλυψη αυτοπροστασίας. 

• Σαν πρώτη στεγανωτική και εξαεριστική στρώση, σε σύστηµα στεγάνωσης µε δύο ασφαλτικές 

µεµβράνες, για στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιµένων δωµάτων  

• Σε επισκευές στεγάνωσης 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Αξιόπιστο και Ολοκληρωµένο σύστηµα (καί στεγάνωση και εξερισµός) σε ένα προϊόν 

• Εύκολη και γρήγορη εφαρµογή που ελαττώνει το κόστος εφαρµογής 

• Η διάτρητη κάτω επικάλυψη της µεµβράνης (διάτρητο φύλλο αλουµινίου ή υαλοπιλήµατος) 

παρέχει µια αποτελεσµατική δίοδο εκτόνωσης υδρατµών και αποκλείει τη δηµιουργία 

φουσκωµάτων στη στεγάνωση. 

• Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωµα 

• Μεγάλη ελαστικότητα (δυνατότητα επιµήκυνσης και επαναφοράς στην αρχική κατάσταση) και 

ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες (-15 °C)  

• Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών  

• Αυξηµένη αντοχή στη γήρανση  

• Μεγάλο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας  

• Αυξηµένη αντοχή σε ρηγµατώσεις λόγω ελαστικής της συµπεριφοράς  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  
  

  Ιδιότητα Ελάχιστη Τιµή Μονάδες Πρότυπο 

Σηµείο µάλθωσης 125 °C ΕΝ 1427 Χαρακτηριστικά Ασφαλτικού 
Μίγµατος 

∆ιείσδυση πρώτης ύλης 3,5 mm ΕΝ 1426 

Βάρος 1900 gr/m2 ΕΝ 1849-1 

Τάση θραύσης κατά µήκος 280 N/50 mm ΕΝ 12311-1 

Τάση θραύσης κατά πλάτος 300 N/50 mm ΕΝ 12311-1 

Επιµήκυνση θραύσης, κατά µήκος 1.5 % ΕΝ 12311-1 

Επιµήκυνση θραύσης, κατά πλάτος 1.5 % ΕΝ 12311-1 

Ευκαµψία σε Χαµηλές 
Θερµοκρασίες -15 °C  

Βάρος Οπλισµού 60 gr/m2 ΕΝ 1849-1 

Πάχος 1,8 mm ΕΝ 1849-1 

Ποσοστό καλυµµένης επιφάνειας 
από διάτρητο φύλλο αλουµινίου 70%   

Χαρακτηριστικά Μεµβράνης 

∆ιαστάσεις ρολού (W x L) 1 x 15 m x m  
 

Οι διακυµάνσεις στις ονοµαστικές τιµές είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα πρότυπα Ο παραγωγός  διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των 

ιδιοτήτων των προϊόντων του. 

  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευµένα 

απο απευθείας έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και τον πάγο. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προετοιµασία επιφάνειας 

• Επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας στην οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί η στεγάνωση, µε 

αποµάκρυνση χαλαρών σηµείων, σκόνης και λιπαρών ουσιών.  

• Ρύσεις επιφάνειας προς στεγάνωση: 1.5% κατ’ ελάχιστον. 

• Επάλειψη της ελαστοµερούς ασφαλτικής κόλλας Esha Roofcoat Νο10 µε κατανάλωση περίπου 

0,4-0,5 Kg/m2 ή του ασφαλτικού ασταριού EshaLac 50-S µε κατανάλωση περίπου 0,3 

Kg/m2. 

• Μετά την ξήρανση του ασφαλτικού υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιµη για την εφαρµογή των 

στεγανωτικών µεµβρανών.  

 

 

Τοποθέτηση και επικόλληση ασφαλτικής µεµβράνης 

• Ξετύλιγµα και τοποθέτηση της µεµβράνης ESHAVENT στη θέση που πρόκειται να εφαρµοσθεί. 

Ξανατύλιγµα της µεµβράνης σε ρολό για την εφαρµογή, ώστε να εξασφαλισθεί η τοποθέτηση 
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της στη σωστή θέση (ευθυγράµµιση), ανάλογα µε τις ρύσεις και τις µεµβράνες που έχουν ήδη 

τοποθετηθεί.  

• Επικόλληση της µεµβράνης εν ψυχρώ, δι' απλής συµπιέσεως. Η κόλληση ξεκινάει από το 

χαµηλότερο σηµείο των ρύσεων.  

• Η µεµβράνη ESHAVENT, λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της, συγκολλάται µε το υπόστρωµα 

µόνο στην επιφάνεια των οπών, ενώ οι τυχόν υδρατµοί που εγκλωβίζονται κυκλοφορούν 

στην κάτω επιφάνειά της και οδηγούνται µε επιτυχία στους εξαεριστήρες οι οποίοι 

τοποθετούνται στη συνέχεια. 

• Οι µεµβράνες κολλούνται η µία παράλληλα µε την άλλη, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η 

ανεµπόδιστη ροή του νερού. Τα στεγανωτικά φύλλα ESHAVENT αλληλεπικαλύπτονται µεταξύ 

τους κατά 10cm.  

• Η στεγανωτική-εξαεριστική µεµβράνη ESHAVENT καλύπτει µόνο την οριζόντια επιφάνεια, 

µέχρι και απόσταση 30cm από τις κατακόρυφες επιφάνειες.  

• Όταν προβλέπεται η εφαρµογή δύο στεγανωτικών στρώσεων, η δεύτερη στρώση τοποθετείται 

κατά την ίδια κατεύθυνση µε τη µεµβράνη ESHAVENT, αλλά µε παράλληλη µετατόπιση κατά 

περίπου 50cm, έτσι ώστε οι επικαλύψεις των φύλλων της ESHAVENT να βρίσκονται στο µέσο 

των φύλλων της δεύτερης στεγανωτικής µεµβράνης.  

 

Σηµειώσεις Εφαρµογής 

• Η θερµοκρασία εφαρµογής πρέπει να µην είναι χαµηλότερη από 5 °C. 

• Η εφαρµογή του προϊόντος πρέπει να γίνει από εφαρµοστές έµπειρους και πιστοποιηµένους 

στην εφαρµογή ασφαλτικών µεµβρανών.  

 

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. 

 
 

 

 

 

 


