
THOROSEAL   PM

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Περιγραφή

Το Thoroseal PM είναι μείγμα Portland 
τσιμέντων, χαλαζιακής άμμου με 
επιλεγμένη κοκομετρική σύνθεση και 
πρόσμικτων.

Το Thoroseal PM αναμειγνύεται με 6 lt 
καθαρό νερό ή μείγμα Acryl-60 και νερό 
και σχηματίζει ένα στεγανοποιητικό 
επίχρισμα που διαστρώνεται εύκολα με 
βούρτσα.

Χρήσεις

Για στεγανοποίηση επιφανειών από 
σκυρόδεμα ή τούβλα.
Το Thoroseal PM είναι κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω ή 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Πλεονεκτήματα

• Στεγανοποιεί χωρίς να δημιουργεί 
φράγμα υδρατμών.

• Αντέχει σε θετική και αρνητική 
υδροστατική πίεση.

Αποθήκευση

• Το υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε 
στεγασμένο χώρο και όχι σε επαφή με 
το έδαφος.

• Ανακυκλώνουμε το στοκ έγκαιρα ώστε 
να μην υπερβαίνουμε την 
προδιαγεγραμμένη διάρκεια ζωής.

Μέθοδος ανάμειξης
Μηχανική ανάμειξη

Σταδιακά προσθέτουμε τη σκόνη μέσα στο 
υγρό και ανακατεύουμε με έναν 
αναμικτήρα Thoro EZ σε χαμηλή 
ταχύτητα (400-600 στρ./λεπτό), μέχρι να 
αποκτήσουμε μια μάζα με συνοχή και 
χωρίς σβώλους. Το μείγμα είναι έτοιμο 
για άμεση χρήση.

Ανάμειξη με το χέρι

Προσθέτουμε το υγρό ανάμειξης στην 
σκόνη και ανακατεύουμε με το μιστρί 
μέχρι να γίνει μια μάζα με συνοχή και 
χωρίς σβώλους.
Αφήνουμε το μείγμα να “καθίσει” για 15 
λεπτά και ξανανακατεύουμε.
Αν είναι απαραίτητο προσθέτουμε υγρό 
για να έχουμε την σωστή πυκνότητα. 
Πάντως δεν πρέπει να υπερβαίνουμε την 
μέγιστη αναλογία ανάμειξης.



Τεχνικές πληροφορίες                                 Περιορισμοί

Πυκνότητα σε υγρή
Κατάσταση

Thoroseal PM γκρί
Καλυπτικότητα
Υγροσκοπικότητα
Μέγεθος κόκκου max.

           2.12kg/dm3
    2,0 - 6,0 kg/m2 
            μ=80-120
              0.63mm

Δεν περνάμε το Thoroseal PM όταν η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή της 
επιφάνειας είναι κάτω από τους 5°C ή 
αναμένεται να πέσει κάτω από τους 5° C 
μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Συσκευασία
Σακκιά των 25 kg.
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Υγεία και ασφάλεια
Το Thoroseal PM έχει βάση το τσιμέντο και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα 
ή στα μάτια. Φοράτε πάντα γάντια και γυαλιά ασφαλείας.
Συνιστάται μάσκα κατά της σκόνης.
Σε τυχαία περίπτωση επαφής του υλικού με το δέρμα ή τα μάτια θα πρέπει να ξεπλένεται 
αμέσως με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει, επικοινωνήστε με γιατρό.

Σε περίπτωση κατάπωσης, πίνετε άφθονες ποσότητες νερού και συμβουλευτείτε τον 
γιατρό. Δεν επιτρέπεται η προσφυγή σε εμετό.
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