KEMPEROL® 1K-PUR
Στεγανοποιητική ρητίνη ενός συστατικού

Μπαλκόνια, ταράτσες και επίπεδες στέγες είναι κάποιες
από τις επιφάνειες ενός κτιρίου, που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα στεγανότητας. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η υγρασία που διεισδύει επιβάλλει την ανάγκη
αποκατάστασης, με σκοπό την προστασία των δομικών
υλικών. Η λύση βρίσκεται στο σωστό στεγανοποιητικό.
Ειδικά για μικρές επιφάνειες: οικονομικό λόγω του
απλού χειρισμού.
Ειδικότερα, όταν πρόκειται για λεπτομερή στεγανοποίηση,
οι υγρές συνθετικές ρητίνες όπως το KEMPEROL®
1K-PUR έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα: Μπορούν να
εφαρμοστούν έως την πιο μικρή γωνία, προσαρμόζονται
στο υπόστρωμα και δημιουργούν μια στρώση με πολύ μικρό πάχος. Για το λόγο αυτό, προστίθεται ένα πολύ μικρό
μόνο φορτίο στην επιφάνεια στην οποία τοποθετούνται.
Το KEMPEROL® 1K-PUR, είναι ρητίνη ενός συστατικού
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το δοχείο.

Διαδικασία εφαρμογής
• Αρχική επεξεργασία υποστρώματος, σύμφωνα με τη φύση του, με το κατάλληλο αστάρι
• Το KEMPEROL® 1K-PUR μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας από το δοχείο
στο υπόστρωμα
• Τοποθετείται το ενισχυτικό γαιοϋφασμα KEMPEROL® 120 στην υγρή ρητίνη
και σαρώνεται με ειδικό ρολό από νάιλον.
• Εφαρμόζεται εκ νέου το KEMPEROL® 1K-PUR μέχρι να εμποτιστεί πλήρως
το γαιούφασμα.
• Μετά από 60 λεπτά περίπου, το στεγανοποιητικό είναι ανθεκτικό σε βροχή
• Σε περίπτωση έντονης μηχανικής καταπόνησης το σύστημα, μπορεί να ενισχυθεί με πρόσθετη προστατευτική επίστρωση.

Το KEMPEROL® 1K-PUR διαθέτει την Ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση και υποβάλλεται επιπλέον σε τακτικούς
ελέγχους ποιότητας από τα εργαστήρια της KEMPER
SYSTEM.
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Για πρόσθετες ενισχυτικέ, ή διακοσμητικές επιστρώσεις KEMPERDUR® Deko,
Deko 2K και παράλληλη επίπαση ειδικής χαλαζιακής άμμου, συστήνεται η
εφαρμογή του γαιοϋφάσματος σε συνδυασμό με ενισχυτικές λωρίδες.

