
 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

- Εξοπλισμός για ασφαλή σύνθετη σφράγιση  

-  Για εφαρμογές σύμφωνα με DIN 18531 (εξωτερικούς 

προβόλους, μπαλκόνια), 18534 (εσωτερικές εφαρμογές, 

λουτρά), 18535 (πισίνες)  

-  Εντάσσονται στο σύστημα σύμφωνα με PG-AIV (abP)  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
1. Ardatape 120 Extra. Ταινία σφράγισης.  
Διπλής  όψεως, εύκαμπτη, επενδυμένη με 
υαλοβάμβακα, ειδική ταινία σφράγισης για 
στεγανοποίηση γωνιών και αρμών επαφής. Για 
εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή, καθώς και κάτω 
από το νερό. 
 
2. Ardatape 120 Flex. Ταινία σφράγισης.  
Εύκαμπτη θερμοπλαστική, ελαστομερή με πτυχώσεις 
λωρίδα η οποία απολήγει εκατέρωθεν σε πολυεστερική 
υφασμένη υαλό-γαζα. Για γωνίες και αρμούς ένωσης, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και 
κάτω από το νερό. Αντέχει σε υδροστατική πίεση 3,0 
bar. 
 
3. Ardatape 120 Easy, Ταινία σφράγισης.  
Ειδική αυτοκόλλητη ταινία βουτυλίου, επενδυμένη με 
υαλοβάμβακα, για στεγανοποίηση ανοιγμάτων και 
συνδέσεων σε μπανιέρες και ντουζιέρες. 
 
4. Ardatape 100 Special. Αυτοκόλλητη ταινία.  
Μόνιμα ελαστική, στεγανοποιητική ταινία με βάση το 
βουτιλικό καουτσούκ, επενδυμένη με υαλοβάμβακα. 
Εφαρμόζονται επάνω της επαλειφόμενα 
στεγανοποιητικά και κόλλες της Bostik. Ιδανική για 
στεγανοποίηση ακμών, γωνιών και αρμών σύνδεσης σε 
δάπεδα και τοίχους, κάτω από κεραμικές επιστρώσεις 
και φυσική πέτρα. Κατάλληλη για μόνιμα υγρούς 
χώρους, μπάνια ντουζιέρες κλπ. Κατάλληλη επίσης για 
τελείωμα και κλείδωμα της αυτοκόλλητης μεμβράνης 
SK 3000 Dichtbahn, σε στηθαία ταράτσας που έρχονται 
σε επαφή με λαμαρίνες, σωλήνες, υαλοστάσια κλπ.  
 
5. Ardatape Protect. Ταινία ανθεκτική στην 

διάτμηση.  
Ταινία υφασμάτινη, ανθεκτική στην κοπή κατάλληλη 
για προστασία γωνιακών αρμών και στεγανοποίηση 
αρμών διαστολής. 
 
6. Ardatape Silence . Ηχομονωτική ταινία. 
Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία για μπανιέρες και 
ντουζιέρες, για την αποφυγή ηχητικών γεφυρών 
μεταξύ της λεκάνης και της βάσεως της κατασκευής. 

 
7. Ardatape Wall. Κολάρο στεγανοποίησης. 
Εύκαμπτο κολάρο στεγανοποίησης από καουτσούκ, με 
επένδυση από υαλοβάμβακα και στις δύο πλευρές.  
Προσαρμόζεται σε αγωγούς σωλήνων διαμέτρου Ø 25-
40mm, Ø 50-70mm και Ø 80-120mm. 
 
8. Ardatape Floor. Κολάρο στεγανοποίησης. 
Εύκαμπτο κολάρο στεγανοποίησης, διαστάσεων 
425x425mm, με επένδυση από υαλοβάμβακα, για 
στεγανοποίηση αποχετεύσεων δαπέδων(σιφόνια). 
 

9. Ardatape Inside/Outside. Προσχηματισμένες, 
εύκαμπτες Εσωτερικές/εξωτερικές γωνίες 
υαλοβάμβακα. Κατάλληλες για στεγανοποίηση 
εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών. 
 
10. Ardatape Strong. Ύφασμα από πλέγμα υάλου 
κατάλληλο για την ενίσχυση στεγανοποίησης των 
φρεατίων απορροής του δαπέδου καθώς και των 
φλαντζών στεγανοποίησης. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Τα εξαρτήματα στεγανοποίησης Ardatape εντάσσονται 
στο σύστημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω 
από κεραμικές επιστρώσεις και πλάκες σε συνδυασμό με  
τα αντίστοιχα συστήματα στεγανοποίησης Bostik (βλ. 
πίνακα στη σελίδα 2). 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Ειδικά τεμάχια Ardatape Inside/Outside, Ardatape 
120 Extra, Ardatape 120 Flex, Ardatape Wall, 
Ardatape Floor: Τοποθετήστε μέσα στο πρώτο 
φρέσκο στρώμα υδατοστεγάνωσης και πιέστε προς την 
επιφάνεια εφαρμογής. Αφού στεγνώσει το πρώτο 
στρώμα, εφαρμόστε  ένα δεύτερο. Όταν χρησιμοποιείτε 
ταινίες και προσχηματισμένες γωνίες στεγανοποίησης 
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον 5 cm. 
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Για τη γεφύρωση, ή τη στεγανοποίηση αρμών δαπέδων 
και γωνιών, εάν τα ειδικά τεμάχια εφαρμοστούν μετά 
την μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης 
Ardatec Membran, τότε η τοποθέτηση τους γίνεται με 
Ardatec 1K Flex, ή Aqua Blocker. Για πλήρεις 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο του 
αντίστοιχου προϊόντος στεγανοποίησης.  
Ειδικό τεμάχιο Ardatape Protect: Κόψτε την ταινία 
στο απαιτούμενο μήκος και αφαιρέστε την 
προστατευτική αυτοκόλλητη ταινία. Τοποθετήστε την 
κομμένη ταινία πάνω στην ταινία στεγανοποίησης 
(Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, 
Ardatape 120 Easy) στις γωνιές και στους  αρμούς 
σύνδεσης ή διαστολής. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 
συγκολλητικό κονίαμα και τοποθετήστε τα πλακίδια με 
τη συνήθη μέθοδο. 
 
Ειδικό τεμάχιο Ardatape Silence:  Tτοποθετήστε στο 
εξωτερικό κάτω άκρο της  μπανιέρας το ειδικό τεμάχιο 
και πιέστε σταθερά και ευθυγραμμίστε τη μπανιέρα με 
τον τοίχο. Πριν τη συγκόλληση, αφαιρέστε τις 
ακαθαρσίες και ρύπους με κατάλληλα  καθαριστικά, ή 
μαντηλάκια. 

 
Ειδικό τεμάχιο Ardatape 120 Easy: Κόψτε την ταινία 
στεγανοποίησης λεκάνης στις διαστάσεις της 
μπανιέρας, ή της ντουζιέρας. Πριν τη συγκόλληση, 
αφαιρέστε τις ακαθαρσίες και τους  τους ρύπους με 
κατάλληλα καθαριστικά ή μαντηλάκια. Κολλήστε την 
αυτοκόλλητη ταινία κατευθείαν στην άκρη της 
μπανιέρας και πιέστε την προς τα κάτω σταθερά με ένα 
ρολό πίεσης. Στις γωνίες εφαρμόστε ειδικό τεμάχιο 
Ardatape Inside/Outside. Εναλλακτικά, οι γωνιακές 
περιοχές μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με το 
Prestik Knetdichtung. Το κομμάτι της ταινίας που 
εξέχει από την μπανιέρα/ντουζιέρα πρέπει να εμποτιστεί 
σε ένα προϊόν στεγανοποίησης επιφάνειας, π.χ. Aqua 
Blocker, ή Ardatec 1K Flex. Σε περίπτωση που έχει 
εφαρμοστεί μεμβράνη Ardatec Membran το κομμάτι 
της ταινίας πρέπει να υπερκαλυφτεί από την μεμβράνη. 
Προαιρετικά, μπορεί να εγκατασταθεί ταινία προστασίας 
Ardatape Protect ή/και ηχομονωτική ταινία 
Ardatape Silence. 
 
Ειδικό τεμάχιο Ardatape Wall: Τοποθετήστε το 
τεμάχιο στην αναμονή της σωλήνας μετά την εφαρμογή 
του φύλου της Ardatec Membran με Aqua Blocker.  
 

Ειδικό τεμάχιο Ardatape Floor:  Εφαρμόστε Aqua 
Blocker 15 εκατοστά περιμετρικά του σιφονιού και 
στην υπόλοιπη περιοχή κόλα πλακιδίων λεπτής 
στρώσης. Τοποθετήστε το τεμάχιο στο σιφόνι και 
διευρύνετε την οπή του ειδικού τεμαχίου στην 
επιθυμητή διάσταση. Με την λεία πλευρά μιας οβάλ 
σπάτουλας, πιέστε από έξω προς τα μέσα ώστε να 
απομακρύνετε το περίσσιο υλικό και τυχόν 
εγκλωβισμένους θύλακες αέρα. Στη περίπτωση 
εφαρμογής Ardatec Membran η συγκόλληση του 
ειδικού τεμαχίου γίνεται με  Aqua Blocker ή Ardatec 
1K Flex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μπορεί να αποθηκευτεί 
στην αρχική του συσκευασία για περίπου 24 μήνες. 

 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ardatape 120 Extra 120mm πλάτος,  
ρολό των 50m 
 

Ardatape 120 Flex 120mm πλάτος,  
ρολό των 50m 
 

Ardatape Floor 
425mm x 425mm 

1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ. 
 
 

Ardatape Inside 1 τεμάχιο, κουτί 25τεμ. 

Ardatape Outside 1 τεμάχιο, κουτί 25τεμ. 

Ardatape Protect 50mm πλάτος,  
ρολό των 10m 
 

Ardatape Wall 
140mm x 140mm  
(Σωλήνες με Ø 25-
40mm) 
 
Ardatape Wall 
180mm x 180mm 
(Σωλήνες με Ø 50-
70mm) 
 
Ardatape Wall 
250mm x 250m 
(Σωλήνες με Ø 80-
120mm) 
 

1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ. 
 
 
 
 
1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ. 
 
 
 
 
1 τεμάχιο, κουτί 10τεμ. 
 
 

Ardatape Silence 
 

30mm πλάτος, 5mm πάχος, 
ρολό των 3,5m 
 

Ardatape 120 Easy 
 

120mm πλάτος,  
ρολό των 3,5m 
 

Ardatape Strong 
 

1m πλάτος,  
ρολό των 50m 
 

Ardatape Special 
 

100mm πλάτος,  
ρολό των 25m 
 

Prestik Knetdichtung 250g-χαρτοκιβώτιο 

 



 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARDATEC 
FLEXDICHT 

ARDATEC 
MEMBRAN 

ARDATEC 
1K FLEX 

ARDATEC 
2K FLEX 

TURBOTEC 
2K+ 

ARDATEC 
XTREM 

ARDATAPE 120 

EXTRA 

Ταινία 

σφράγισης ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  
ARDATAPE 120 

FLEX 

Ταινία 

σφράγισης    ✓   ✓  
ARDATAPE 100 

SPECIAL 

Αυτοκόλλητη 

ταινία      ✓  
ARDATAPE 120 

EASY 

Ταινία 

σφράγισης ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
ARDATAPE 

SILENCE 

Ηχομονωτική 

ταινία ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
ARDATAPE 

PROTECT 

Ταινία ανθεκτική 

στην διάτμηση ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
ARDATAPE 

WALL 

Κολάρο 

στεγανοποίησης ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
ARDATAPE 

FLOOR 

Κολάρο 

στεγανοποίησης ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
ARDATAPE 

INSIDE 

Εσωτερική γωνία 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ARDATAPE 
OUTSIDE 

Εξωτερική γωνία 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ARDATAPE 
STRONG 

Ύφασμα από 
πλέγμα υάλου ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  

✓ Κατάλληλο για εφαρμογή 

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 
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