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ΑΤΕ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 

 
Eπαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Ιδανικό για στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, 
φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών, σηράγγων, ταρατσών κτλ. Προσφέρει πλήρη στεγάνωση και προστασία 
από τις κάθε είδους υγρασίες (καιρικών συνθηκών, ανιούσες υγρασίες, στατικών υδάτων απουσία ρήσεων). 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

To ΑΤΕ είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. 

 Προσφέρει πλήρη στεγανότητα 

 Προστατεύει το σκυρόδεμα από ενανθράκωση. 

 Προσφύεται άριστα σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, σοβά και μπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις. 

 Δε διαβρώνει το χάλυβα του οπλισμένου σκυροδέματος. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος, τοιχοποιίας και σοβά. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων, δεξαμενών, 
πισίνων, δεξαμενών βιολογικού καθαρισμού. Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης 
υπόγειων χώρων εσωτερικά, διότι μπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις του νερού χωρίς να χρειασθεί 
αντιστήριξη, λόγω της απόλυτης  πρόσφυσης που έχει με το υπόστρωμα.  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή: τσιμεντοειδής κονία 

Αποχρώσεις: λευκή 

Απαίτηση σε νερό: 8,25 l/σακί 25 kg 

Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος: 1,39 ± 0,05 kg/l 

Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος: 1,89 ±0,07 kg/l 

Πρόσφυση : ≥ 1,0 N/mm2 

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,093 kg/m2·h0,5 

Υδρατμοπερατότητα: Sd = 0,80 m 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 1 h στους +20οC 

 
Δυνατότητα καταπόνησης 
Από βροχή: μετά από περίπου 4 ώρες. 
Από κυκλοφορία: μετά από περίπου 1 ημέρα. 
Από νερό υπό πίεση: μετά από περίπου 7 ημέρες. 
Από υλικά πλήρωσης σκάμματος: μετά από περίπου 3 ημέρες. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. 

 Σημεία διαρροών πρέπει να σφραγίζονται. 

 Ανωμαλίες στην επιφάνεια πρέπει να γεμίζονται και να εξομαλύνονται με Betofix 

 Το κονίαμα ΑΤΕ προστίθεται προοδευτικά στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας 
ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να διαβρέχεται, χωρίς 
όμως να σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά. Το υλικό εφαρμόζεται με βούρτσα σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις, ανάλογα με την καταπόνηση. Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να 
αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού. Κάθε νέα στρώση εφαρμόζεται αφού 
στεγνώσει η προηγούμενη.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σάκος 25 kg. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Χάρτινοι σάκοι 25 kg: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 
Ο παραπάνω χρόνος ζωής ισχύει για προϊόν αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο 
προστατευμένο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC. 

 Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. 

 Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 


