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ANYDRON 2K  

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό σύστημα 
δύο  συστατικών που σχηματίζει μια 

ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη από το 

νερό με εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ελαστικότητα  500% (DIN 53504) 

Τάση Θραύσης 
1,8 N/mm² (DIN 
53504) 

Σκληρότητα (Shore 
A) 

40 

Χρόνος Επαναβαφής 20 ώρες στους 20oC 

Τελικές Αντοχές 7 ημέρες 

Θερμοκρασία αντοχής  - 30 oC to +80 oC 

Χρώμα 

Λευκό  - άλλα 

χρώματα όπως γκρι, 

κεραμιδί ή μπεζ 
κατόπιν 

παραγγελίας.  

Συσκευασία 

Διαθέσιμο σε 
συσκευασίες των 

25Kg, 14kg και 6kg 
(A+B)  

Μέγιστος χρόνος 

αποθήκευσης 

Τουλάχιστον 12 

μήνες (εφόσον τα 
δύο συστατικά 

φυλάσσονται 
χώρια)  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το ANYDRON 2K χρησιμοποιείται για την 

στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί πάνω σε μια σειρά από 

επιφάνειες όπως μπετό, τσιμεντοκονία, αφρό 
πολυουρεθάνης, γέφυρες, ζαρντινιέρες κλπ .  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Η σχολαστική προετοιμασία της επιφάνειας 

είναι απαραίτητη προκειμένου να 
εξασφαλιστεί καλή πρόσφυση. Η επιφάνεια 

πρέπει να είναι στεγνή και καθαρισμένη από 

σκόνες, σαθρά υλικά, μούχλα. Τα λάδια και 

χημικά θα πρέπει να καθαρίζονται με ειδικό 
απορρυπαντικό. Αν έχετε πλύνει την 

επιφάνεια βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει 
καλά πριν γίνει η εφαρμογή. Αν εφαρμόζετε 

πάνω σε φρέσκο μπετό, βεβαιωθείτε ότι 

έχουν παρέλθει 28 ημέρες πριν γίνει η 
εφαρμογή.  

Συνιστάται να γίνει αστάρωμα της επιφάνειας 

προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη 

πρόσφυση. Αν η εφαρμογή είναι πάνω σε 
πλάκα ως αστάρι μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε KTISOPLAST αραιωμένο με 
νερό (σε αναλογία 1:2). Για πιο απαιτητικές 

επιφάνειας συνιστάται εποξειδικό αστάρι 

KTISEPOX HYDRO PR. Βεβαιωθείτε ότι η 
επιφάνεια έχει στεγνώσει καλά πριν 

εφαρμόσετε το ANYDRON 2Κ.   

Εφαρμόζοντας το ANYDRON  

Το περιεχόμενο του δοχείου Β πρέπει να 
αδειαστεί στο δοχείο Α. Η ανάμειξη του 

υλικού  πρέπει να γίνεται με αναδευτήρα 
και να διαρκέσει για τουλάχιστον 2-3 λεπτά 

στις 300 στροφές/ λεπτό. Η «πρόχειρη» 
ανάμειξη αποτελεί πολλές φορές λόγο για 

να μη γίνει σωστή σκλήρυνση του υλικού, 

και να παραμένει μαλακό και κολλητικό 
μετά την εφαρμογή του. Ανάλογα με την 

εφαρμογή είναι δυνατή η αραίωση του 
υλικού με διαλύτη πολυουρεθάνης μέχρι 

5% 

 
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί είτε με 

βούρτσα ή με ρολό σε δύο στρώσεις. Η 
προβλεπόμενη κατανάλωση είναι  500-600 

gr/m2 ανά στρώση ανάλογα με την 

απορροφητικότητα της επιφάνειας. Το 
δεύτερο χέρι μπορεί να περαστεί μετά από 

24 ώρες. 
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