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ESHAUNIVERSAL
®

 – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η µεµβράνη EshaUniversal είναι το νέο πρότυπο στη στεγάνωση, όσον αφορά στην ποιότητα και το 

περιβαλλοντικό αποτύπωµα του υλικού. Είναι ένα µοναδικό προϊόν στο είδος του. Πολύ περισσότερο 

ελαστικό, ανθεκτικό σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών, µε περισσότερη σταθερότητα και διάρκεια 

χαρακτηριστικών στο χρόνο, από οποιαδήποτε υπάρχουσα στεγανωτική µεµβράνη. Το υλικό οφείλει 

την ανώτερη αυτή ποιότητα στη µοναδική του σύνθεση: Έχει στεγανωτικό µίγµα από συµπολυµερή 

πολυολεφίνης ασφάλτου (POCB), οπλισµό πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες υάλου και επικαλύψεις από 

γεωϋφασµα πολυπροπυλενίου. 

Για την παραγωγή της EshaUniversal αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε µε πατέντα µια νέα µέθοδος 

παραγωγής, η οποία επιτυχγάνει µειωµένη κατανάλωση ενέργειας ανά m2 υλικού. 

Η EshaUniversal αποτελεί ολοκληρωµένη λύση στεγάνωσης γιατί τοποθετείται σε µια στρώση. Μπορεί 

να τοποθετηθεί σε επίπεδα και κεκλιµένα δώµατα, µε υπόστρωµα από σκυρόδεµα, ξύλο, ή µέταλλο, 

µε διάφορες µεθόδους, ανάλογα την εφαρµογή: 

• Ελεύθερη τοποθέτηση µε έρµα 

• Θερµοκόλληση στις ραφές της µε πιστόλι θερµού αέρος και µηχανική στερέωση στα στηθαία 

• Πλήρης επικόλληση µε φλόγιστρο προπανίου  

Τα πλεονεκτήµατα της µεµβράνης συνοψίζονται ακολούθως: 

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

• Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες (-25°C)  

• Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών  

• Αυξηµένη αντοχή στη γήρανση  

• Μεγάλο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας  

• Αυξηµένη αντοχή σε ρηγµατώσεις λόγω ελαστικής συµπεριφοράς  

• Αυξηµένη αντοχή σε διάτρηση και γενικά µηχανική καταπόνηση  

• Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωµα 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η ποιότητα της µεµβράνης EshaUniversal έχει πιστοποιηθεί µε το UEAtcKOMO (K11190).  

Απευθυνθείτε στο Τµήµα Πωλήσεων για τα διαθέσιµα Πιστοποιητικά. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Technical Product Data Sheet 
 

                                         Product:  Esha Universal Cold Adhesive   
 

1.  Delivery Conditions                                                                                                                               .                                                                                                     
            01 Delivery form                     Euro pallet, (16 cans), shrink-wrapped.   

                          

              02 Storage and transport      See Material Saftey Data Sheet.   

  

 

2. General Information                                                                                                                               .    
                     01 Product  identification      Information on the Cans:  Esha Universal Cold Adhesive 

                ……class 3 

Flammable liquids (label)                 

Productiondate, place, shift, year. 

                                                              

   02 Application                         - As plaster for cold  adhesive 

roll      

                     - Approved fo r use on decks with a slope restr iction (5°) 

                                                 - Particular for  Esha Universal                      
                                                                 

  03 Directions for application  According to information on label  

                                                                
  04 Product description            Tixotrope paste, Penetration Bitumen, Solvents 

and adhesives  

                          
                          

3. Product Specifications Roll                                                                                                                    .                                                       
           01 General Specif icat ions        Form  :  Paste 

                   Colour  :  Black 

            Odeur    :  Bituminous 

  

 

4. Specifications of the product                                                                                                                  . 
           

              01  Physical properties                            

                                                                 Nominal value       Min.        Max.   Unit. 

                                                                     ---- ----------- ------------ ----------- ----------- ---------

------ -----------                                     Flashpo int  (NEN 3954)      34    30   50 

 °C                           Density                1240        

1140        1340 kg/m³                                                   Viscosity                

2000        1700        2600 mPas 

                                         

 

Comply with  ZTVBe1B / NEN 6910 
 

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.  



 

ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε.  

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττική: Παραλία Ασπροπύργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής – Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974 

Γραφεία - Αποθήκη  Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη – Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326 

www.esha.gr   info@esha.gr   
Α.Μ.Α.Ε.:8088/03/B/86/63(06) 
 

EshaUniversal_Έκδοση 1_12_2010 

EN ISO 9001: 2000 

 

EN ISO 14001: 2004 

• 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. 

• Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί θερµή ασφαλτόκολλα σε κατανάλωση 1,5 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 του ρολού EshaUniversal στη θέση που πρόκειται να εφαρµοσθεί. 

Ξανατύλιγµα της µεµβράνης σε ρολό για την εφαρµογή, ώστε να εξασφαλισθεί η τοποθέτηση 

του στη σωστή θέση (ευθυγράµµιση), ανάλογα µε τις ρύσεις και τις µεµβράνες που έχουν ήδη 

τοποθετηθεί.  

• Συγκόλληση της µεµβράνης στο υπόστρωµα µε τη χρήση φλογίστρου. Η κόλληση ξεκινάει 

από το χαµηλότερο σηµείο των ρύσεων.  

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

ανεµπόδιστη ροή του νερού.  

• Η επικάλυψη των φύλλων µεταξύ τους θα πρέπει να είναι 8cm, τουλάχιστον, κατά µήκος του 

ρολού και 12cm, τουλάχιστον στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των µεµβρανών κατά τη 

συγκόλληση φλογίζονται και πιέζονται ελαφρά, έως ότου τήγµα του ασφαλτικού υλικού να 

εµφανιστεί στο σηµείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των 

µεβρανών.  

• Οι ενώσεις εξοµαλύνονται, µε τη χρήση κατάλληλης καµπύλης σπάτουλας ή µυστριού.  

• Σε περίπτωση ελεύθερης τοποθέτησης της στεγάνωσης (χωρίς συγκόλληση στο υπόστρωµα), 

θα πρέπει να προβλέπεται ικανού βάρους προστατευτική στρώση, για να εξαλείφεται ο 

κίνδυνος υφαρπαγής της στεγανωτικής µεµβράνης λόγω της ταχύτητας του αέρα. Η 

µεµβράνη EshaUniversal είναι ιδανική και για στεγανώσεις µε µηχανική στερέωση. 

 

 

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. 

 
 


