
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

- Χωρίς διαλύτες και πληρωτικά 
- Γεφύρωση ρωγμών 
- Μη διαπερατό από το νερό 
- Ελαστικό 
 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το Κ 100 είναι ένα στεγανωτικό ενός συστατικού, 
χωρίς διαλύτες και πληρωτικά με βάση latex-ασφάλτου. 
Χάρη στη θιξοτροπική συμπεριφορά του είναι 
κατάλληλο για εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες 
με πινέλο, ρολό ή συσκευή ψεκασμού. 
 

Μόλις στεγνώσει, το Κ 100 σχηματίζει μια επίστρωση 
χωρίς ενώσεις που μοιάζει με μεμβράνη. Μετά την 
πλήρη ξήρανσή της η επίστρωση είναι ελαστική, μη 
διαπερατή στο νερό και ανθεκτική στις επιθετικές προς 
το σκυρόδεμα φυσικές ουσίες. 

 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Για τη στεγανοποίηση υπογείων, θεμελίων και 
δεξαμενών έναντι της υγρασίας εδάφους και του νερού 
με υδροστατική πίεση. Το Κ 100 χρησιμοποιείται για 
ελαστική, ανθεκτική στεγανοποίηση σταθερών 
υποστρωμάτων από σκυρόδεμα, πορομπετόν, σοβά και 
τοιχοποιία.  Χρησιμοποιείται επίσης ως προστατευτική 
επίστρωση ή αραιωμένο με νερό σαν γέφυρα 
πρόσφυσης.  Η στεγανοποίηση πρέπει να εκτελείται 
στην πλευρά που έρχεται σε επαφή με το νερό. 
 

Το Κ 100 είναι επίσης κατάλληλο για τη στεγανοποίηση 
νέων κατασκευών υπογείων. Στην περίπτωση αυτή, 
συνιστάται προηγουμένως η επίστρωση ολόκληρης της 
επιφάνειας με K 11 Schlämme grau ή Flex 
Schlämme K11 grau. Κατάλληλο για επίστρωση 
ελαφρώς νωπών ή έντονα απορροφητικών 
υποστρωμάτων πριν από την τοποθέτηση ταινιών 
στεγανοποίησης SK 3000 S Dichtungsbahnen. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευές σε δεξαμενές 
υδαρούς και υγρής κοπριάς. PB-L-JGS (έκδοση 1999). 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, με φέρουσα 
ικανότητα, καθαρό και όσο το δυνατόν επίπεδο καθώς 
και απαλλαγμένο από κυψέλες, διακενώσεις 
συρρίκνωσης, ρωγμές αποκόλλησης ή προεξοχές. Οι 
προς επικάλυψη επιφάνειες δεν πρέπει να φέρουν 
υπολείμματα λαδιού ξυλοτύπου, λιπαρών ουσιών, 
σκόνης ή άλλες διαχωριστικές στρώσεις.  Οι επίπεδες 
επιφάνειες τοιχοποιίας πρέπει να αρμολογηθούν σωστά. 

Ανώμαλες επιφάνειες τοιχοποιίας που φέρουν 
πολυάριθμες εξογκώσεις και κοιλότητες πρέπει να 
εξομαλύνονται εκ των προτέρων με κονίαμα τραχείτη 
Trasszementmörtel.  Ακμές και οι κοίλες συνδέσεις 
(ελάχιστο μήκος σκέλους: 4 cm) πρέπει να 
στρογγυλευθούν. 
Κοιλότητες στην περιοχή του τοίχου/της κοιτόστρωσης 
πρέπει να αποκαθίστανται τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από την έναρξη των εργασιών στεγανοποίησης με 
επισκευαστικό κονίαμα Sperrmörtel. 
Το Κ 100 μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαφρώς νωπό 
υπόστρωμα, όμως δεν πρέπει να υπάρχουν βρεγμένα 

σημεία ή στάσιμο νερό.  Το Κ 100 δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε επιφάνειες, οι οποίες είναι διαρκώς 
υγρές, διότι στα σημεία αυτά δεν διασφαλίζεται η 
απόλυτη ξήρανση του προϊόντος. 
Σε απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να 
εφαρμόζεται ως επίχρισμα πρόσφυσης μια πρώτη 
επίστρωση Κ 100 αραιωμένη με νερό, σε αναλογία 
1 προς 1.  Η στεγανοποιητική στρώση πρέπει να 
εφαρμόζεται μετά τον αερισμό του ασταριού. Για 
παλαιότερα ασφαλτικά επιχρίσματα απαιτείται ειδική 
διαδικασία. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το Κ 100 είναι ένα προϊόν έτοιμο προς χρήση και 
μπορεί να εφαρμοσθεί αμέσως χωρίς να απαιτείται 
ειδική προετοιμασία.  Η εφαρμογή γίνεται με ρολό, 
βούρτσα ή κατάλληλη συσκευή ψεκασμού σε δύο έως 
τρεις ομοιόμορφες στρώσεις. 
Η κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 500g ανά στρώση. 
Κάθε στρώση πρέπει να στεγνώσει καλά. Η 
προηγούμενη επίστρωση είναι έτοιμη να ακολουθήσει 
την επόμενη όταν αγγίζετε το υλικό με υγρό δάχτυλο 
και δεν μένουν ίχνη στο δέρμα.  Η θερμοκρασία αέρα 
και δομικών στοιχείων πρέπει κατά την εφαρμογή και το 
στέγνωμα να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C το 
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



μέγιστο. Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 
Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα φροντίστε να μην 
έρθει το προϊόν σε επαφή με βρόχινο νερό. 
Σε επιφάνειες που κινδυνεύουν από ρηγμάτωση (γωνίες 
τοίχων, συνδέσεις τοίχου και δαπέδου, σημεία 
διέλευσης σωλήνων κ.λπ.) και σε στεγανοποιήσεις 
έναντι νερού με υδροστατική πίεση, πρέπει να 
ενσωματώνεται το ύφασμα K 100 Gewebeband στη 
δεύτερη στρώση. 
Το Κ 100 δεν είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση 
αρμών διαχωρισμού και διαστολής. Η μέτρηση και η 
διαμόρφωση των αρμών πρέπει να εκτελείται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα στεγανωτικά αρμών που 
έρχονται σε επαφή με την επίστρωση πρέπει να είναι 
ανθεκτικά στην άσφαλτο. Πλάκες προστασίας, 
αποστράγγισης και θερμομόνωσης Dämmplatten 
τοποθετούνται πριν από τη στεγνωμένη στεγανοποίηση 
ή η επίστρωση παχιάς στρώσης 
Dickbeschichtung 1Κ+ ενισχυμένη με συνθετικά 
πρόσθετα τοποθετείται σημειακά πάνω στις πλάκες και 
πιέζεται πάνω στη στεγνωμένη στρώση 
στεγανοποίησης. Αν οι προστατευτικές στρώσεις 
μπορούν να κινηθούν ή να παραμορφωθούν, απαιτείται 

διαχωρισμός με χρήση διαχωριστικού μη υφασμένου 
υφάσματος. 

 
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ 
Το Κ 100 θα πρέπει να έχει στεγνώσει τελείως πριν από 
τις επόμενες εργασίες. Μόνο τότε επιτυγχάνεται η 
πλήρης στεγανοποιητική δράση και η μηχανική 
σταθερότητα που απαιτείται, για παράδειγμα για την 
πλήρωση. 
Ως προστασία της στεγανοποίησης απαιτούνται 
κατάλληλες πλάκες προστασίας, αποστράγγισης ή 
μόνωσης Dämmplatten, στις οποίες πρέπει να 
αποφεύγεται η σημειακή ή γραμμική άσκηση φορτίου. 
Πριν από την εφαρμογή άλλων προϊόντων πάνω στο 
Κ 100, απαιτείται δοκιμή συμβατότητας. Πρέπει να 
αποφεύγεται η έκθεση της πλευράς του υποστρώματος 
σε καταπόνηση από νερό (αρνητική επίδραση) ακόμη 
και μετά την πλήρη ξήρανση του προϊόντος. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Μετά τη χρήση καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία και τα 
βρόμικα σημεία με νερό. Αφαιρέστε τυχόν σκληρυμένα 

υπολείμματα με καθαριστικό Epoxan Reiniger. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Στεγανοποίηση έναντι υγρασίας εδάφους:  
2 επιστρώσεις με περίπου 1,0 kg/m2 
Στεγανοποίηση έναντι νερού με υδροστατική πίεση:  
3 επιστρώσεις με περίπου 1,5 kg/m2 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Ευαίσθητο στον παγετό. 

 
GISCODE  
BBP 10 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
K 100 Schwarz: 
(μαύρο) 
Κωδικός Νο. 30603669 Κάδος 10 kg 
Κωδικός Νο. 30140861 Κάδος 25 kg 
 
K 11 Schlämme grau: 
(γκρι) 
Κωδικός Νο. 30127741 Σακί 25kg  
 
K11 Flex Schlämme grau:  
(γκρι) 

Κωδικός Νο. 30127740 Σακί 15 kg (συστατικό Α) 
Κωδικός Νο. 30140590 Δοχείο 5 kg (συστατικό Β) 
Κωδικός Νο. 30814437 Κάδος 20 kg (συνδυασμένη 
συσκευασία Α+Β) 
 
SK 3000 S Dichtungsbahnen:  
(μαύρο με λευκό κάναβο) 
Κωδικός Νο. 30603664 Ρολό 20m2 (1m πλάτος 20m 
μήκος 1,5mm πάχος) 
 
Sperrmörtel:  
(γκρι) 
Κωδικός Νο. 30806193 Σακί 25 kg  
 
K 100 Gewebeband:  
(ταινία) 
Κωδικός Νο. 30821729 ρολό 100 m (25cm πλάτος) 
 
Dickbeschichtung 1Κ+:  
(μαύρο) 
Κωδικός Νο. 30141080 Κάδος 30 l  
 
Dämmplatten: 

(λευκά πάνελ 60cm x 100cm) 
Κωδικός Νο. 30180730 πάνελ 4 mm πάχος 
Κωδικός Νο. 30180731 πάνελ 9 mm πάχος 
Κωδικός Νο. 30180732 πάνελ 15 mm πάχος 
 
Epoxan Reiniger:  
(καθαριστικό) 
Κωδικός Νο. 30814447 Δοχείο κασσίτερου 5 kg  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Πυκνότητα περίπου 1g/ml 

Περιεκτικότητα σε στερεά περίπου 60 % 

Ιξώδες περίπου 7000 mPa/S 

Κατανάλωση 

Στεγανοποίηση έναντι 
υγρασίας εδάφους: 2 
επιστρώσεις με περ. 1,0 kg/m2 
Στεγανοποίηση έναντι νερού 
με υδροστατική πίεση: 3 
επιστρώσεις με περ. 1,5 kg/m2 

Giscode BBP 10 

 



 

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

συνδυασμού κ.λπ.) 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 (συμπεριλαμβναομένης 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

