
                                                                                                                                          

 
  

Εφαρμογές  

 

Ενίσχυση της επαλειφόμενης στεγανωτικής μεμβράνης MARISEAL®: 
Ενισχύστε την επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη MARISEAL® με MARISEAL® FABRIC είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια, είτε 
τοπικά στις προβληματικές περιοχές, όπως στις συνδέσεις τοίχου-πατώματος, στους φεγγίτες, στις καμινάδες, στα στόμια των 
σωληνώσεων, στα σιφώνια, κλπ. Για την εφαρμογή εφαρμόστε στην ακόμη υγρή στρώση της επαλειφόμενης στεγανωτικής 
μεμβράνης το κατάλληλων διαστάσεων τμήμα του MARISEAL® FABRICμ πιέστε το ώστε να απορροφήσει αρκετή ποσότητα της 
επαλειφόμενης στεγανωτικής μεμβράνης MARISEAL®. 
 
Επισκευή ρωγμών, πριν από την εφαρμογή της μεμβράνης στεγανοποίησης MARISEAL®: 
Καθαρίστε τις ρωγμές από σκόνη, υπολείμματα ή/και ξένα σώματα. Ασταρώστε τοπικά με το MARISEAL® 710 και αφήστε 2-3 ώρες 
για να στεγνώσει. Γεμίστε όλες τις προετοιμασμένες ρωγμές με στεγανωτικό MARIFLEX® PU 30. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα 
στρώμα επαλειφόμενης στεγανωτικής μεμβράνης MARISEAL® πλάτους 200 mm, κεντραρισμένο πάνω σε όλες τις ρωγμές και ενώ 
είναι ακόμη υγρό καλύψτε με λωρίδα MARISEAL® FABRIC κατάλληλου μεγέθους. Πατήστε το για να απορροφήσει αρκετή 
ποσότητα MARISEAL®. Στη συνέχεια εφαρμόστε μέχρι κορεσμού του MARISEAL® FABRIC με αρκετή ποσότητα MARISEAL®. 
Αφήστε να πολυμεριστεί. 
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ΥΦΑΣΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 

 

Περιγραφή προϊόντος  Πλεονεκτήματα  
  

Το MARISEAL® FABRIC είναι μη υφαντό γεωύφασμα 
πολυεστέρα 60-65 gr/m2. 

• Απλή εφαρμογή. 

• Καλή απορρόφηση 

• Απόλυτη συμβατότητα με το MARISEAL® SYSTEM 

• Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο. 
•  Σταθερό στην έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
 
 

Χρήσεις  Κατανάλωση  

 
Το MARISEAL® FABRIC χρησιμοποιείται κυρίως ως ενισχυτικό 
ύφασμα για χρήση σε συνδυασμό με το  MARISEAL® 
SYSTEM . 
 
Εφαρμόζεται είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια, είτε τοπικά στα 
σημεία που απαιτούν ενίσχυση, όπως : 
 
• Συνδέσεις τοίχου/τοιχίου – πατώματος. 
• Συνδέσεις τοιχίων. 
• Περιφερειακά των στομίων σωληνώσεων, καπνοδόχων, κλπ. 
• Φεγγίτες και μονάδες κλιματισμού. 
• Σιφώνια. 
• Γωνίες 90Ο.  
• Σε αρμούς, ρωγμές, κλπ. 
 
 

 
Εάν εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επιφάνεια, πρέπει να 
υπολογιστεί η επικάλυψη του υφάσματος  5-10 cm μεταξύ των 
λωρίδων.  
 
 
 
 
Συμβατότητα  

 
Το  MARISEAL® FABRIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό 
ύφασμα για χρήση σε συνδυασμό με το MARISEAL® 250, 
MARISEAL® 260, MARISEAL® HYBRID, MARISEAL® 300, 
MARISEAL® 310, MARISEAL® 250 AQUA, ΜΑRITHAN® και άλλες 
επαλειφόμενες στεγανωτικές μεμβράνες. 
 



                                                                                                                                          

 
Σφράγιση αρμών διαστολής πριν την εφαρμογή της επαλειφόμενης στεγανωτικής μεμβράνης MARISEAL®: 
Εφαρμόστε MARIFLEX® PU 30 μόνο στο κάτω μέρος του αρμού. Στη συνέχεια, με πινέλο, εφαρμόστε ένα στρώμα MARISEAL® 250, 
πλάτους 200 mm στο κέντρο του αρμού. Τοποθετήστε το MARISEAL® FABRIC πάνω από την υγρή επικάλυψη και με ένα κατάλληλο 
εργαλείο, πιέστε το βαθιά μέσα στον αρμό, μέχρι να εμποτιστεί και ο αρμός να καλύπτεται πλήρως. Στη συνέχεια, εμποτίστε μέχρι 
κορεσμού το ύφασμα με αρκετό MARISEAL® 250. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα καλώδιο πολυαιθυλενίου με τις σωστές διαστάσεις 
στο εσωτερικό του αρμού και πιέστε το μέσα στο κορεσμένο ύφασμα. Γεμίστε το υπόλοιπο ελεύθερο χώρο του αρμού με 
MARIFLEX® PU 30 και αφήστε 12 ώρες για να πολυμεριστεί. 

 
Συσκευασία 
Το MARISEAL® Fabric διατίθεται σε ρολά 1x100 m και 0,2x100 m. Τα ρολά  πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς 
χώρους μέχρι 12 μήνες. Προστατεύστε το υλικό από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5Ο 
-30Ο C. Τα προϊόντα πρέπει να παραμένουν στην αρχική, κλειστή συσκευασία τους, που φέρει το όνομα του παραγωγού, την 
περιγραφή του προϊόντος και τον αριθμό παρτίδας. 
 

 
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 προσδιοριστεί κατά πόσον το εν λόγω προϊόν ή / και η τεχνολογία εφαρμογής πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
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. 

 


