
         WATER – STOP BS 16 κατά της ανερχόμενης υγρασίας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Τεχνολογία για την αναστολή της ανερχόμενης υγρασίας 
 

Το WATER - STOP είναι μια ειδική τεχνολογία για την επίλυση του προβλήματος της υγρασίας 
που ανεβαίνει στον τοίχο (τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα κλπ.). Το προϊόν όταν εγχέεται 
εντός του τοίχου, μπορεί να σταματά την ανερχόμενη υγρασία, ενώ επιτρέπει στον τοίχο να 
στεγνώσει εντός μικρού χρονικού διαστήματος (ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας). 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Πριν εφαρμόσετε τη μέθοδο είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το σαθρό σοβά από τον τοίχο 
(τουλάχιστον 1m από το δάπεδο). Μετά τρυπήστε με τρυπάνι τον τοίχο (τούβλα, πέτρα, κονίαμα 
κλπ) προετοιμάζοντας μικρές τρύπες (διαμέτρου συνήθως 12mm) σε μια ή δύο οριζόντιες 
γραμμές, 15 cm από το δάπεδο, με μια μικρή κλίση προς τα εμπρός. Το τελικό βάθος πρέπει να 
φτάνει στο 80% του συνολικού πάχους του τοίχου. Χρησιμοποιήστε σωλήνα διάτρητο 
αλουμινίου ή χαλκού Φ12 mm και ποτηράκι στην άκρη διαμέτρου Φ100mm και ύψους 150 mm, 
απ' όπου τροφοδοτείτε με υλικό. Μετά το κορεσμό της περιοχής που εγχέετε περιμένετε να 
στεγνώσει ο τοίχος περίπου δύο εβδομάδες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Τρύπα με τρύπα 
να απέχει περίπου 15cm. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ WATER – STOP BS 16 
 

Το WATER -STOP BS 16 είναι ένα υγρό προϊόν, διαφανές, μίγμα ειδικών ρητινών σε διάλυμα 
υδρογονανθράκων. 
Ειδικό βάρος 0,81 στους 20ο C. 
 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
 

Η μέση απόδοση του υγρού WATER – STOP BS 16 είναι 0,15-0,25 kg ανά γραμμικό μέτρο και 
εκατοστό πάχους. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Εφαρμόστε το υλικό το προϊόν σε καλά αεριζόμενους χώρους, χρησιμοποιείτε λαστιχένια 
γάντια. 
Κρατάτε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας και φλόγες. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δοχεία 20 κιλών και 30 κιλών. 
 

PRODUCTION DATA 
 

Appearance  Clear to hazy colourless 
Solids content (1g/1h/150oC) approx. (wt%) 54 
Active substance content approx. (wt%) 34 
K2O equivalent, approx. (wt%) 20 
Solvent  Water 
Density at 25 oC approx. (g/cm3) 1,4 
pH, approx.  13 
Flash point  Non-flammable 
 


