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Ασφαλτική συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη  
 

Περιγραφή 
 

Ασφαλτική συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη, με μεγάλη ελαστικότητα και 
αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ. 
 

 

 Συσκευασία 
5kg 

 

Πεδία εφαρμογής 
 

▪ Σφράγιση ασφαλτικών μεμβρανών στο τελείωμα των στηθαίων,  
στις υδρορροές, κτλ.  

▪ Σφράγιση οριζόντιων αρμών, ρωγμών, κ.ά. 
▪ Τοποθέτηση ασφαλτικών κεραμιδιών  
▪ Επισκευές ασφαλτικών υλικών 

 

 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα 
 

 

▪ Υψηλή ελαστικότητα και μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας 
▪ Εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτικά και πλήθος άλλων οικοδομικών υποστρωμάτων 
▪ Εύκολη εφαρμογή - δεν απαιτείται φλόγιστρο για την εφαρμογή του  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα  1,00kg/L (±0,1) 

Περιεκτικότητα σε στερεά 65-70% 

Θερμοκρασία λειτουργίας  από -20°C έως +80°C 

Κατανάλωση: 100-150gr/τρ.μ. αρμού 1x1cm 
 

Τρόπος εφαρμογής 
 

Προετοιμασία υποστρώματος 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη 
από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται 
προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο.  
 

Εφαρμογή 

Η ασφαλτική μαστίχη Seal Plast εφαρμόζεται εν ψυχρώ με τη χρήση σπάτουλας. Στην περίπτωση εφαρμογής σε 

οριζόντιους αρμούς, πιέζεται πολύ καλά εντός του στεγνού και καθαρού αρμού, έως την πλήρη σφράγισή του. Λόγω 

της αναμενόμενης απώλειας όγκου που προκύπτει από την εξάτμιση των διαλυτών, συνιστάται να επαναληφθεί η 
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πλήρωση μετά από ~2 ημέρες, εφαρμόζοντας παράλληλα το Seal Plast και 5-10cm εκατέρωθεν των παρειών του 

αρμού.  
 

 

Ιδιαίτερες συστάσεις 
 

▪ Το Seal Plast δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή εάν αναμένεται να επικρατήσουν υγρές 
συνθήκες ή βροχερός καιρός κατά την εφαρμογή 
 

▪ Το Seal Plast δεν συνιστάται να μένει εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε εκτεθειμένες εφαρμογές θα 
πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλες επιστρώσεις, ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία.  
 

▪ Λόγω των εύφλεκτων διαλυτικών που περιέχει, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας – τα 
δοχεία του υλικού πρέπει να τοποθετούνται μακριά από φλόγιστρα και άλλες εστίες φωτιάς, ενώ κατά τη 
διάρκεια των εργασιών συνιστάται να αποφεύγεται το κάπνισμα και η εισπνοή των ατμών του υλικού. 
Συνιστάται η εφαρμογή να περιορίζεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. 

 

 

Εμφάνιση Παστώδης 

Συσκευασία 5kg σε μεταλλικά δοχεία  

Καθαρισμός εργαλείων – 

Αφαίρεση κηλίδων 

Αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη ή αρωματικούς διαλύτες. Σε περίπτωση κηλίδων 

που έχουν σκληρύνει, με μηχανικά μέσα   

Κωδικός UFI 7KH0-X0G1-000N-GY7J 

Χρόνος αποθήκευσης 
2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από 

την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό, μακριά από πηγές ανάφλεξης 

 

 

 

 

Οι 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 

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 

ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα 

Τηλ. 210 5557579 

Fax. 210 5203665 

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Λούτσας – Θέση Βορό 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης 

Τηλ: 2310 467275   

Fax: 2310 463442 

www.neotex.gr         support@neotex.gr 

 


