


Η THRAKON καινοτομεί για άλλη μια φορά με το λανσά-
ρισμα της σειράς «DESMOFLEX®» για να προσφέρει από-
λυτες και μακράς διάρκειας λύσεις στεγάνωσης.  Η τεχνο-
λογία νέας γενιάς «DESMOFLEX®» των εργαστηρίων της 
THRAKON, δημιούργησαν προϊόντα που θα προσφέρουν 
άριστη στεγάνωση και εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές 
και χημικές αντοχές.

για άλλη μια φορά με το λανσάρισμα της 
σειράς DESMOFLEX®, για να προσφέρει 
απόλυτες και μακράς διάρκειας λύσεις 
στεγάνωσης.

DESMOFLEX

The Superb Aqua Formula

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΝΕΡΟΥ 
Όχι απλά ένα στεγανωτικό: Το στεγανωτικό που σχεδιάστηκε 
για μεγάλη αντοχή και διάρκεια!

Το DESMOFLEX® Aqua είναι μία υψηλής ποιότητας λευκή, αλειφατική, πολυουρεθανική μεμ-
βράνη νερού ενός συστατικού, κατάλληλη για μακράς διάρκειας στεγάνωση. Η μοναδική 
του σύνθεση, σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει μια ενιαία, ελαστική, υδρόφοβη μεμβράνη 
που καλύπτει πλήρως τριχοειδή και ρωγμές έως 2mm. 

Επιπλέον, το DESMOFLEX® Aqua προσδίδει εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές και χημικές
αντοχές καθώς και προστασία από τον παγετό και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV resistance)
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την εφαρμογή, η επιφάνεια παραμένει βατή και ανθεκ-
τική σε στάσιμα νερά, διατηρώντας την υψηλή λευκότητα σε βάθος χρόνου.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
DESMOFLEX® PU SYSTEM

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
DESMOFLEX® AQUA

PU System
The Ultimate

Polyurethane system

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Η πολυουρεθανική υπεροχή της THRAKON:
Oλιστική λύση στεγάνωσης!

Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα πολυουρεθάνης DESMOFLEX® PU System δημιουργήθηκε 
από τις νεότερες ερευνητικές ανακαλύψεις των εργαστηρίων της THRAKON, για να προσ- 
φέρει την απόλυτη και μακράς διάρκειας στεγάνωση. Το σύστημα  DESMOFLEX® PU
παράγει μια ιδιαίτερα υδρόφοβη μεμβράνη που προστατεύει, στεγανώνει και παρέχει εξαι- 
ρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. Η τεχνολογία νέας γενιάς  «DESMOFLEX®», 
χαρίζει στις επιφάνειες υψηλή λευκότητα, διαπερατότητα υδρατμών, άριστη θερμική 
αντοχή και άριστη πρόσφυση για χρόνια.

DESMOFLEX® EPOXY PRIMER
Πρωτοποριακής τεχνολογίας εποξειδικό αστάρι νερού 2-συστατικών

DESMOFLEX® POLYURETHANE
Νέας γενιάς επαλειφόμενη, πολυουρεθανική, ελαστική μεμβράνη

DESMOFLEX® TOP COAT
Τεχνολογικά προηγμένη πολυουρεθανική βαφή 2-συστατικών, υψηλής λευκότητας και γυαλάδας
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Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχ-
νικής υποστήριξης της THRAKON 
για λεπτομέρειες και tips εφαρμο- 
γής ή επισκεφτείτε το: 
www.desmoflex.gr

Καθαρίζουμε και επισκευάζου-
με την επιφάνεια εφαρμογής 
χρησιμοποιώντας τα κατάλλη-
λα προϊόντα από την σειρά επι- 
σκευαστικών της THRAKON.

1.
Καθαρίζουμε και επισκευάζου-
με την επιφάνεια εφαρμογής 
χρησιμοποιώντας τα κατάλλη-
λα προϊόντα από την σειρά επι- 
σκευαστικών της THRAKON.

1.

Ασταρώνουμε με το μικρονιζέ 
ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσ-
δυσής GLX 292 FLEX PRIM2.

Ασταρώνουμε με το πρωτοπο-
ριακής τεχνολογίας εποξειδικό
αστάρι νερού DESMOFLEX® 
Epoxy Primer.

2.

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την
πρώτη στρώση της νέας γενιάς
ελαστικής επαλειφόμενης πο-
λυουρεθανικής μεμβράνης DES-
MOFLEX® Polyurethane της 
THRAKON.

3.

Eφαρμόζoυμε μετά από 12 ώρες
και όχι αργότερα από 36 ώρες 
την δεύτερη στρώση. Προτείνε-
ται πριν από την δεύτερη στρώ-
ση, η εφαρμογή του πολυεστε-
ρικού υφάσματος THRAKON 
FABRIC, για ακόμα καλύτερα απο-
τελέσματα.

4.

Τέλος, προστατεύουμε την στε-
γάνωση με την τεχνολογικά προ-
ηγμένη πολυουρεθανική βαφή
2 - συστατικών DESMOFLEX® Top 
Coat εφαρμόζοντας ένα χέρι 
καθολικά σε όλη την επιφάνεια.

5.

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώ- 
ση αραιωμένη 5% με καθαρό 
νερό.3.

Περνάμε την δεύτερη στρώση
σταυρωτά αφού έχει στεγνώσει 
καλά η πρώτη στρώση (24 ώρες).4.

Σε έντονα ρηγματωμένο υπόστρω- 
μα εφαρμόζουμε 3 στρώσεις και 
προτείνεται ο εγκιβωτισμός του 
με THRAKON FABRIC.

5.
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Εποξειδικό, διαφανές αστάρι δύο συστατικών, υψηλής πρόσφυσης 
και διείσδυσης για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την
εφαρμογή του DESMOFLEX® Polyurethane. Προσδίδει δυνατή πρόσφυ-
ση σε απορροφητικές αλλά και μη-απορροφητικές επιφάνειες, μεγά-
λη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοι-
νά χημικά και απορρυπαντικά. Το DESMOFLEX® Epoxy Primer πο-
λυμερίζεται με την αντίδραση των δύο συστατικών, έχει μεγάλη ελα-
στικότητα και είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζονται 
συστολοδιαστολές και δονήσεις.

Η επαλειφόμενη, πολυουρεθανικής βάσης, ελαστική μεμβράνη ενός
συστατικού, DESMOFLEX® Polyurethane , αποτελεί το δεύτερο
μέρος του DESMOFLEX® PU System και δίνει λύσεις σε προβλή-
ματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως 
σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Το DESMOFLEX® PU απο-
τελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρη- 
τίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν
εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα πο-
λυμερίζεται με την υγρασία του  υπεδάφους και του αέρος.

Πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών αναλλοίωτης λευκότητας 
και γυαλάδας κατάλληλη για μακράς διάρκειας προστασία. Το 
DESMOFLEX® Top Coat αποτελεί το τρίτο μέρος του DESMOFLEX® 
PU System και χρησιμοποιείται ως προστατευτικό φινίρισμα, ενάντια 
στην φυσική κιμωλίωση και φθορά. Τα υψηλής ποιότητας συστα-
τικά του παρέχουν στο προϊόν εξαιρετική καλυπτικότητα και άριστο
αισθητικό αποτέλεσμα με μόνο μια στρώση.




