
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Για Ardatec 1K flex, Ardatec 2K flex και FlexDicht 

-  Για αρμούς διαστολής σε δάπεδα και τοίχους 

-  Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή 

-  Εξαιρετικά ελαστική, μη ρηγματούμενη 

-  Αυτοκόλλητη και επενδυμένη με υαλοβάμβακα 

 

 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Η Ardatape 100 special είναι μία μόνιμα ελαστική, 
αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης με βάση το 
βουτυλικό καουτσούκ. Είναι κατάλληλη για σφράγιση 
αρμών διαστολής σε δάπεδα και τοίχους, κάτω από 
κεραμικές επιστρώσεις και φυσική πέτρα. Η Ardatape 
100 special είναι πλήρως αυτοκόλλητη, εξαιρετικά 
ελαστική, μη ρηγματούμενη, ανθεκτική στη γήρανση 
και στις καιρικές συνθήκες, δεν  συρρικνώνεται και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Η Ardatape 100 special είναι 
κατάλληλη για τάξεις φόρτωσης A1, A2 και B καθώς και 
I, II και III σύμφωνα με το ZDB. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Η Ardatape 100 special χρησιμοποιείται ως σφράγιση 
για τους αρμούς διαστολής, σε δάπεδα και τοίχους, 
κάτω από κεραμικές επιστρώσεις και φυσική πέτρα. 
Είναι κατάλληλη, σε συνδυασμό με τα σύνθετα 
στεγανωτικά υλικά Ardatec 1K, Ardatec 2k flex, ή 
Flexdicht, για την προστασία του υποστρώματος από 
την είσοδο νερού, ή υγρασίας. Δηλαδή μπορεί π.χ. να 
χρησιμοποιηθεί σε ντουζιέρες, μπάνια, εγκαταστάσεις 
υγιεινής, αποχωρητήρια, μπαλκόνια, βεράντες, καθώς 
και σε πισίνες.  
Για χρήση σε περιοχές που έχουν υποστεί χημική 
μόλυνση, χρησιμοποιήστε Ardatape 120 extra, ή 
Ardatape 120 Flex. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, σε μεγάλο 
βαθμό στεγνό, απαλλαγμένο από ακαθαρσίες, 
λεπτόκοκκο στην επιφάνεια και απαλλαγμένο από 
κοιλότητες, ρωγμές, ή σχισμές. Κατάλληλα 
υποστρώματα για τη σύνθετη σφράγιση είναι 
τσιμεντοκονίες, σοβάδες, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και 
παλιά πλακάκια. Τα υποστρώματα σκυροδέματος πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 3 μηνών. 

 
 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Κόψτε την Ardatape 100 special σύμφωνα με το 
απαιτούμενο μήκος και αφαιρέστε την προστατευτική 
μεμβράνη κατά τμήματα μόνο όταν την ευθυγραμμίσετε 
πάνω στον αρμό. Πιέστε την ταινία σφράγισης, κατά 
προτίμηση με κύλινδρο, πάνω στο υπόστρωμα για να 

αποφευχθούν οι ζάρες και τις φυσαλίδες. 
Αμέσως μετά, στη σύνθετη σφράγιση μπορεί να 
εφαρμοστεί Ardatec 1K, Ardatec 2k Flex, ή 
Flexdicht και αφού στεγνώσει η στεγανοποίηση τα 
πλακίδια μπορούν να κολληθούν με το κατάλληλο 
συγκολλητικό πλακιδίων. 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Πρέπει να τηρούνται οι συνήθεις οδηγίες υγιεινής, όπως 
το να μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και 
το δέρμα και να πλένετε τα χέρια πριν από τα 
διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατεύστε το από τη 
μηχανική καταπόνηση. Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 
24 μήνες. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ρολό των 25m, πλάτους 100mm και πάχους 1mm. 
Κωδικός Νο. 30180248 (ανοιχτό γκρι) 

 
 

Ardatape 100 special 

Αυτοκόλλητη ταινία βουτυλίου 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βάση 
Θερμοπλαστικό συνθετικό 
καουτσούκ 

Χρώμα Ανοιχτό γκρι 

Πυκνότητα Περίπου 1,3g/ml 

Διάχυση υδρατμών μ 250.000 

Διαλυτικό μέσο Κανένα 

Θερμοκρασιακή αντοχή -30°C έως +80°C 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

> +5°C 

 

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση 
γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και 

του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η 

Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν 

Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως 
φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται 

προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. 

Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου του παρόντος. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου 

τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι 

πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε 

προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων 

τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού 

ευθύνης της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια 
αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. 

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της 

Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, 

συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση 

που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει 
τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας. 

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των 

πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν 

ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος. 
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, 

προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο 

ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την 

εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την 
μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να 

θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.  

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση 

των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται 

οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα 
(συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.  

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση 

εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή 

του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη 
περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, 

εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του 

χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία 
που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις 

οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια 

χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και 

παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των 
Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, 

ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή 

σε εξωτερικές αιτίες.    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη 

χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο 
προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε 

με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου 

ή/και εξαιτίας αυτού.  
Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ 

μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, 

χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το 

παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών 
σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, 

αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή 

τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση 
υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση 

(συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη 

δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις 

οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με 
την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο 

Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε 

εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 

02/06/2019. 

Διανομή / Distribution 
Bostik Ελλάς ΑΕ 
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125, 

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/el/greece 
 
Παραγωγή/ Production 
Bostik GmbH 
An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

 

 

http://www.bostik.com/el/greece

