
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ                                                                                       

Ονομασία 

προϊόντος: 

 

 

Υλικό: 

Εφαρμογή: 

 

FIBRANskin AQUASTOP 
 

 

Μεμβράνη EVAC 

Στεγανοποίηση και αποσύμπλεξη στρώσεων σε οροφές/μπάνια/πισίνες 

 

  

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Υδατοστεγανότητα EN 1928 
Μέθοδος B 

 ΕΠΙΤΥΧΙΑ    

Συντελεστής αντίστασης 
διάχυσης υδρατμών 

ΕΝ 1931 m 6,85  6,76 6,99 

Αντοχή στον εφελκυσμό EN 12311-2 
Μέθ. A 

N/50 mm L=395 T=130  - - 

Επιμήκυνση EN 12311-2 

Μέθοδος A 

% L=23 T=190  - - 

Αντίσταση σε επικάλυψη EN 12317-2 N/50 mm 110  - - 

Αντίσταση σε κρούση EN 12691 mm PND  - - 

Αντίσταση σε στατικό φορτίο EN 12730 

Μέθοδος B 

kg =20  - - 

Ευκαμψία σε χαμηλές 

θερμοκρασίες 
EN 495-5 °C -40  - - 

Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 ευρωκλάσεις F  - - 

Μήκος EN 1848-2 m 5 και 30  - - 

Πλάτος EN 1848-2 m 1,2 και 1,5  - - 

Βάρος EN 1849-2 g/m2 335  - - 

Ειδικό βάρος EN 1849-2 mm 0,52  - - 

Σταθερότητα διαστάσεων EN 1107-02 %  

 

   

Υδατοστεγανότητα επικάλυψης 
τσιμεντούχας κόλλας C2 

Στήλη ύδατος 1m / 24h ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ    

Πρόσφυση τσιμεντούχας 

κόλλας C2 στο φύλλο 

μεμβράνης: εφελκυσμός 

Μέθοδος CSTB N/mm2 0,9    

Πρόσφυση τσιμεντούχας 

κόλλας C2 στο φύλλο 

μεμβράνης: 

διατμητική τάση 

Μέθοδος CSTB N/mm2 1,28    

Αντοχή σε κρούση με κεραμική 

επίστρωση 

Μέθοδος CSTB Αριθμός 

κρούσεων 

4    

Επίδραση χημικών EN 1847  Οι τιμές δεν μεταβάλλονται μετά από 28 ημέρες μέσα σε 

κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου στους 23 

βαθμούς C 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   

Μήκος  mm 30.000  - - 

Πλάτος  mm 1.200  - - 

Εμβαδόν  m2 360  - - 

Βάρος ρολού  kg 12,06  - - 

Πολυμερές Οξικού αιθυλενίου-βινυλίου 

Χρώμα Τουρκουάζ 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
 
Copyright © 2017 FIBRAN S.A. 56010, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία FIBRANskin είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα 

Ορισμένες μέθοδοι δοκιμών έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με το EN 13859-2:2014 ή/και το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας της FIBRAN ISO 9001:2008 (για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της FIBRAN). Όλες οι 

τιμές των παραμέτρων βασίζονται στις ιδιότητες ενός μέσου ρολού. Οι παρούσες πληροφορίες αντιπροσωπεύουν τις τρέχουσες γνώσεις μας επί του αντικειμένου. Παρέχονται σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Δεν προορίζονται για 

να υποκαταστήσουν δοκιμές που ενδέχεται να θέλετε να εκτελέσετε προκειμένου να προσδιορίσετε οι ίδιοι την καταλληλότητα των προϊόντων μας για κάποια εφαρμογή πέραν της προδιαγραφόμενης. Οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να 

αναθεωρηθούν με την απόκτηση νέας γνώσης και εμπειρίας. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν όλες οι πιθανές πραγματικές συνθήκες τελικής εφαρμογής του προϊόντος, η FIBRAN δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν αναλαμβάνει 

οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις παρούσες πληροφορίες για εφαρμογές πέραν της προδιαγραφόμενης. Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν υπονοούν παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή σύσταση για παραβίαση οιουδήποτε 
δικαιώματος ευρεσιτεχνίας. Οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Το παρόν δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών διατίθεται σε έντυπη μορφή και ισχύει χωρίς υπογραφή 


