
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ GRAVI 2000  PREFLEX 2000+GRAVIFLEX 2000 

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης 
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX

®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση 

των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε 
ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ

®
  για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

για ποικίλες χρήσεις σε δώματα. 

Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους 

φυτεμένων επιφανειών: 

(α). σε δώματα βατά σε πεζούς και ελαφρά 

οχήματα. 

(β). σε δώματα μη βατά, με ή χωρίς 

χαλικόστρωση. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ 

ΣΤΡΩΣΕΩΝ από ελαστομερή άσφαλτο 

SBS που προσφέρει: 

 Πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή 

 Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση 

 Αξιόλογη αντίσταση στη διεισδυτική 

δράση των ριζών των φυτών. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Στεγανοποίηση δωμάτων πολλαπλών χρήσεων: 

roof garden, βατών επιφανειών για πεζούς και 

ελαφρά οχήματα. 

 Στεγανοποίηση επίπεδων δωμάτων για 

οποιαδήποτε από τις παραπάνω χρήσεις. 
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: 

 Από μπετόν ή ξύλο σύμφωνα με το DTU 43.1 
(της Γαλλικής Κυβέρνησης). 

 Από θερμομονωτικές πλάκες συμβατές με αυτές 
τις χρήσεις. 

 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 

 Χώμα ή υποκατάστατα μέσα φύτευσης, πλάκες 
προσαρμοζόμενων γωνιακών στηριγμάτων (Plot 
Zoom), πέτρες παβέ σε άμμο, ασφαλτικές επιστρώσεις 
ή χαλικόστρωση… 

 

 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

 

Απλούστευση εργασίας σε μεγάλα έργα: 

ένα μόνο σύστημα για διάφορες χρήσεις. 

Το σύστημα GRAVI 2000 παρέχει ομοιογενή, συνεχή και 
ασφαλή στεγανοποίηση. 
 

Υψηλή αντοχή στην γήρανση 
Και οι δυο μεμβράνες του συστήματος είναι ασφαλτο-
ελαστομερούς SBS. 
 

Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή 
 Οι μεμβράνες της στεγανοποίησης αντιστέκονται 

στη διάτρηση και στις κινήσεις του 
υποστρώματος. 

 Διπλός πολυεστερικός οπλισμός: για υψηλή 
αντίσταση σε ζημιά κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
(1

η 
στρώση PREFLEX) και τυχόν ζημιές από τη 

χρήση (2
η
 στρώση GRAVIFLEX). 

 Το σύστημα περιέχει ειδικό πρόσθετο που 
παρεμποδίζει τη διείσδυση των ριζών, των 
λιπασμάτων και των εντομοκτόνων ακόμα και 
στους αρμούς. 

 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:F5.I5.T5 
Ανώτατος Βαθμός, με Άριστα το (5) στην κατά FIT 

ταξινόμηση: 
 
 F5 (Αντοχή στη γήρανση) 

 Ι5 (Αντοχή στη διάτρηση) 

 Τ4 (Αντοχή στη θερμοκρασία) 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 

  
PREFLEX 
2000 
 

 
GRAVIFLEX 
2000 

 
Αντίσταση σε θραύση 
(Ν / 5 cm) LxT* 
 

 
600 x 350 

 
500 x 500 

Επιμήκυνση σε θραύση LxT* 50 x 50 30 x 30 

Ελαστικότητα σε χαμηλή  
θερμοκρασία (°C) 

 
≤ - 20°C 

 
≤ - 20°C 

Αντίσταση στη στατική 
διάτρηση (kg) 

 
≥ 15 

 
≥ 25 

 
*μέσες τιμές 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : 

 
PLOT ZOOM, DALLE BOISE, DALLE DUO, GRAVIDRAIN, 
GRAVIFILTRE, GRAVIFLOR, BAC SOURCE, GRAVIX-
BIGRAVIX. 
 

ENΤΥΠΑ ΜΕΘΟΔΩΝ: 
 
GRAVIJARDIN με παραδοσιακή βλάστηση (ή φύτευση), 
Gravijardin με σέδον (πετρόχαρτο), Gravisource με τάπητα 
γκαζόν, Graviland με σέδον 
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 Εγκατάσταση με το χέρι 

 Πιστοποιητικό CSTB 

 Τελωνειακή κλάση: 68.07.10.19.00.00.0Α 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Το προϊόν δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα 

εφόσον εφαρμοστεί κατά τα περιγραφόμενα στο έντυπο.

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 PREFLEX 2000 GRAVIFLEX 2000 

Άσφαλτος ελαστομερούς συνθέσεως SBS: 
 
Πάχος: 
Άπλεχτος πολυεστερικός οπλισμός: 
Κάτω όψη: 
Άνω όψη: 

3600 g/m
2
 

 
3mm 

120 g/m
2
 

θερμοτηκόμενη μεμβράνη 
θερμοτηκόμενη μεμβράνη 

3700 g/m
2
 

με πρόσθετο προστασίας κατά της διεισδύσεως των ριζών 

3,2mm 
180 g/m

2
 

θερμοτηκόμενη μεμβράνη 
προστατευόμενη με ψηφίδες σχιστόλιθου 

Ρολά: 
Βάρος: 
Ποσότητα ανά παλέτα: 

10m x 1m 
περίπου 37,5 Kg 

25 ρολά 

8m x 1m 
περίπου 38,5 Kg 

24 ρολά 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 
Κυρίως επιφάνειες: εφαρμόζεται με ολοκληρωτική ή μερική 

συγκόλληση κατά περίπτωση. 
Η μερική συγκόλληση με φλόγιστρο μέσω διάτρητης υπόστρωσης 
από PERFADER, χρησιμοποιείται σε βατά από οχήματα δώματα 
(με ασφαλτόστρωση). 
Το σύστημα GRAVI 2000 περιλαμβάνει δυο στεγανωτικές 
μεμβράνες PREFLEX 2000 και GRAVIFLEX 2000, πλήρως 
συγκολλούμενες μεταξύ τους με φλόγιστρο. 
 
Στηθαία: Στα στηθαία Roof Garden και φυτεμένων δωμάτων 

εφαρμόζονται δυο στρώσεις: μια πρώτη στρώση με PREFLEX 
2000 και μια δεύτερη στρώση με GRAVIFLEX 2000. το ίσιο ισχύει 
και για τα στηθαία των βατών δωμάτων σε πεζούς ή ελαφρά 
οχήματα. 
Μπορεί εξίσου να αποτελούνται από: 
-PARADIENE 35 S R4 + PARADIAL S 
(δώματα με βαριά προστασία) 
-PAREQUERRE + PARADIAL S 
(δώματα με λιθόστρωτες πλάκες πάνω σε γωνιακά στηρίγματα 
PLOTS ZOOM) 
-PARADIENE 35 S R4 + VERINOX S 
(ταράτσες βατές σε οχήματα) 
 
 
ROOF GARDENS 
 

Αυτές απαιτούν την προσθήκη των αποστραγγιστικών πλακών 
GRAVIDRAIN +στρώση φίλτρου GRAVIFILTRE + χώμα. 
 
ΜΗ ΒΑΤΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ 
 

Βλ. συστήματα SIPLAST: Graviland TNA, Gravisource TNA και 
Gravijardin. 
 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΥΚΟΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ 
 

Αυτές απαιτούν ανθεκτική προστασία σύμφωνα με DTU 43.1 και 
προστασία με λιθόστρωτες πλάκες τσιμέντου, Dalle Boise ή Dalle 

Duo σε προσαρμοζόμενα (ή ρυθμιζόμενα) PLOTS ZOOM 
γωνιακά στηρίγματα. 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ: 
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