
M O N O J O I N T 
 

Το MONOJOINT είναι πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού χωρίς διαλύτες. 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Η πολυουρεθανική μαστίχη MONOJOINT πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία και 
σχηματίζει μια ελαστική μαστίχη. Η ελαστικότητα του υλικού παραμένει ακόμα και σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες της τάξης των -40οC. Εχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά 
υλικά και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη γήρανση και στην υπεριώδη ακτινοβολία του 
ήλιου. Μετά τον πολυμερισμό της μπορεί να βαφτεί. 
 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
Η MONOJOINT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τόσο σε οριζόντιους όσο και σε 
κατακόρυφους αρμούς. Είναι άριστο σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό για αρμούς από 
Beton, αλουμίνιο, μέταλλο, ξύλο, υπόγειους τοίχους κτλ. Επειδή είναι κατάλληλη ακόμα 
και για πόσιμο νερό και δεν δημιουργεί μύκητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
εφαρμογές σε δεξαμενές νερού και πισίνες, ακόμα και χρήση μέσα στο νερό.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, γράσα 
και άλλες λιπαρές ουσίες. Πιθανά σαθρά ή χαλαρά στοιχεία πρέπει να απομακρύνονται 
πριν την εφαρμογή του υλικού. Το υλικό σπατουλάρεται αμέσως μετά την εφαρμογή του. 
Για καλύτερα αποτελέσματα συνίσταται ώστε ο λόγος πλάτος προς βάθος να είναι 2:1, με 
ελάχιστο βάθος τα 10mm. Για την τοποθέτηση σε υγρές και μη πορώδεις επιφάνειες 
συνίσταται η χρησιμοποίηση primer. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πλάτος και το βάθος του αρμού. Ενδεικτικά για βάθος 
10mm και πλάτος 20mm η συσκευασία του λουκάνικου των 600cc καλύπτει 3 μέτρα 
μήκους 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ειδικό βάρος: ~1,30 gr/m3

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +40 οC 
Θερμοκρασία αντοχής: -40 οC έως +100 οC 
Χρόνος στεγνώματος: ~3mm την ημέρα 
Τοξικότητα: Μη τοξικό 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Λουκάνικο 400ml, 600ml και φύσιγγα 280ml 
 
XΡΩΜΑΤΑ 
Λευκό, γκρι, μαύρο 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Πριν τον πολυμερισμέ του υλικού τα εργαλεία καθαρίζονται με ειδικό διαλυτικό. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση απαιτείται η χρήση μηχανικού μέσου (ξύστρα). 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το υλικό αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος μακριά από τον παγετό και την άμεση ακτινοβολία 
και διατηρείται για 18 μήνες εφόσον δεν ανοιχτεί η συσκευασία του και διατηρούνται οι 
ανωτέρω συνθήκες. 

 


