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ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 
 

Περιγραφή προϊόντος  Πλεονεκτήματα  
  

Το MARISEAL® KATALYSATOR είναι ένα πρόσθετο 
επιτάχυνσης (καταλύτης) για χρήση με τις επαλειφόμενης 
στεγανωτικές μεμβράνες πολυουρεθάνης MARISEAL® 
250/260/270/DETAIL κλπ. 
 

Το MARISEAL® KATALYSATOR επιταχύνει και επιτρέπει τον 
ομοιόμορφο πολυμερισμό των επαλειφόμενων στεγανωτικών 
μεμβρανών του MARISEAL® SYSTEM ακόμη και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, επιτρέποντας την εφαρμογή νέας στρώσεις μέσα σε 
διάστημα 3-5 ωρών. 
Το MARISEAL® KATALYSATOR επιτρέπει την εφαρμογή των 
επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών του MARISEAL® 
SYSTEM στο επιθυμητό πάχος, χωρίς το σχηματισμό φυσαλίδων, 
ώστε να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο εφαρμογής σε συνδυασμό 
με το MARISEAL® FABRIC (wet on wet application). 
 

Χρήσεις  Κατανάλωση  

Το MARISEAL® KATALYSATOR χρησιμοποιείται κυρίως όταν 
το MARISEAL® 250 ή 260 χρειάζεται να εφαρμοστεί σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες, ή όταν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε 
συνδυασμό με το MARISEAL® FABRIC (wet on wet 
application) και σε μεγάλα πάχη σε μία στρώση. 
Το MARISEAL® KATALYSATOR επιταχύνει τον πολυμερισμό 
των επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών του 
MARISEAL® SYSTEM σε:  

• Στεγάνωση στεγών. 

• Στεγάνωση μπαλκονιών και βεραντών. 

• Στεγάνωση των Υγρών Περιοχών (κάτω από πλακίδια) σε 
μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια, βοηθητικά δωμάτια, κ.ά. 

• Στεγάνωση σε επιφάνειες που δέχονται κίνηση πεζών και 
οχημάτων. 

• Στεγάνωση πράσινων οροφών, κιβωτίων φυτών, κ.ά. 

• Προστασία μόνωσης αφρού πολυουρεθάνης. 

• Στεγάνωση και προστασία κατασκευών σκυροδέματος 
όπως, γέφυρες, σήραγγες, κερκίδες σταδίων, χώροι 
στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ. 

 

Η αναλογία μίξης MARISEAL® SYSTEM επαλειφόμενων 
στεγανωτικών μεμβρανών: MARISEAL® KATALYSATOR είναι 
100:2 ή 100:3 κατά βάρος. 
 
Για παράδειγμα,  
25kg MARISEAL® SYSTEM:0,5kg MARISEAL® KATALYSATOR ή 
25kg MARISEAL® SYSTEM:0,75kg MARISEAL® KATALYSATOR   
 

Αναλογία μίξης  - χρόνος εφαρμογής & επικάλυψης 

Αναλογία ανάμιξης  MARISEAL® 250/260 με  MARISEAL® KATALYSATOR Μεταξύ 25kg + 0, 50kg και 25kg + 0,75kg 
(100: 2 και 100: 3 κατά βάρος) 

 

Χρόνος εφαρμογής, 20oC, 100ml 30 λεπτά (2%) – 20 λεπτά (3%)  

Χρόνος επικάλυψης  20oC, 1.5mm πάχος στρώσης  3 ώρες (2%) -1,5-2 ώρες (3%)  

 
Εφαρμογή  
 

 

 

Ανακατέψτε καλά τις επαλειφόμενες στεγανωτικές μεμβράνες MARISEAL® SYSTEM πριν τη χρήση. Προσθέστε την ενδεδειγμένη 
ποσότητα MARISEAL® KATALYSATOR. Η ανάμιξη θα πρέπει να πραγματοποιείται με μηχανικό αναδευτήρα χαμηλής ταχύτητας, 
σύμφωνα με το την ενδεδειγμένη αναλογία, για περίπου 3-5 λεπτά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάμιξη πρέπει να γίνει καλά, ειδικά στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου και μέχρι το μίγμα να γίνει 
ομοιογενές. Μετά από την ανάμειξη, ρίξτε το μίγμα πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια και απλώστε το. Πρέπει να 
τηρούνται και να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες ή/και τεχνικές εφαρμογής των στεγανωτκών μεμβρανών πολυουρεθάνης 
MARISEAL®. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα καταναλώνεται εντός του καθορισμένου χρόνου εφαρμογής. 
 
Συσκευασία 
Το MARISEAL® KATALYSATOR διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία 1 kg. Τα δοχεία πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρούς και δροσερούς 
χώρους μέχρι και 9 μήνες. Προστατέψτε το υλικό από την υγρασία και άμεση έκθεση σε ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 
5Ο-30Ο C. Τα προϊόντα θα πρέπει να παραμείνουν στα αρχικά τους, μη ανοιγμένα δοχεία, φέρωντας το όνομα του κατασκευαστή, 
την ονομασία του προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας και τις ετικέτες προφύλαξης εφαρμογής. 

 



                                                                                                                                          

 
Μέτρα ασφαλείας 
Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Διαβάστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ. 

 
Οι τεχνικές μας συμβουλές για χρήση, λεκτικές, γραπτές ή δοκιμαστικές, παρέχονται με καλή πίστη και αντικατοπτρίζουν το σημερινό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας με τα 
προϊόντα μας. Κατά τη χρήση των προϊόντων μας, απαιτείται λεπτομερής και κατάλληλος έλεγχος αντικειμένων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, προκειμένου να καθοριστεί 
εάν το εν λόγω προϊόν ή / και η τεχνολογία εφαρμογής πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τους σκοπούς. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τα προϊόντα μας χωρίς 
ελαττώματα. η σωστή εφαρμογή των προϊόντων μας εμπίπτει πλήρως στο πεδίο ευθύνης και ευθύνης σας. Φυσικά, θα παρέχουμε προϊόντα συνεπούς ποιότητας στο πλαίσιο 
των Γενικών Όρων Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τοπικής νομοθεσίας και για την απόκτηση  των απαιτούμενων εγκρίσεων ή 
εξουσιοδοτήσεων. Οι τιμές σε αυτό το τεχνικό δελτίο δίδονται ως παραδείγματα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδιαγραφές. Για τις προδιαγραφές των προϊόντων 
επικοινωνήστε με το τμήμα Ε & Α. Η νέα έκδοση του φύλλου τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά τις προηγούμενες τεχνικές πληροφορίες και το καθιστά άκυρο. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να πρέπει πάντα να παραδώσετε τον ισχύοντα κώδικα πρακτικής. 
* Όλες οι τιμές αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές και δεν αποτελούν μέρος των προδιαγραφών του προϊόντος. 

 


