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Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη για εξωτερική και εσωτερική χρήση 
 

Περιγραφή 
 

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη για εξωτερική και εσωτερική χρήση.  
Διατηρεί την ελαστικότητά της σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, βάφεται  
και αντέχει στη γήρανση και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
 

 

 Συσκευασία 
15kg, 5kg και 1kg 

 

Πεδία εφαρμογής 
 

Σφράγιση αρμών και διακένων σε διάφορες οικοδομικές επιφάνειες, όπως 
σκυρόδεμα, σοβάς, πέτρα, κ.ά. 
 

 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα 
 

▪ Υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα 
υποστρωμάτων 

▪ Ανθεκτικότητα έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και της γήρανσης 
▪ Πολύ καλή αντοχή σε αραιά οξέα, αλκάλια και απορρυπαντικά 
▪ Μπορεί να επικαλυφθεί από υδατοδιαλυτές βαφές 
▪ Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη – δεν περιέχει διαλύτες 

 
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα  (EN ISO 2811-1)  1,50kg/L (±0,1) 

Σκληρότητα Shore A (ASTM D2240) 20±3 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (ASTM D412)  250% (±30) 

Κατανάλωση: ~150gr/τρ. μ. αρμού 1x1cm 
 

 

 

 

 

Συνθήκες εφαρμογής 
Υγρασία υποστρώματος <4% 

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (RH) <70% 

Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος από +12°C έως +35°C 



 

 

Ver. 21a 2 / 3 

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 

Αφού αναδευτεί καλά, το Jointex® εφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα. Στην περίπτωση εφαρμογής σε αρμούς, 

ενδείκνυται η τοποθέτηση κατάλληλου αφρώδους κορδονιού, αναλόγως του βάθους του αρμού, και συνιστάται η 

τοποθέτηση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας κατά µήκος των δύο πλευρών του και η αφαίρεσή της αµέσως µετά τη 

σφράγιση. 
 

 

Ιδιαίτερες συστάσεις 
 

 

▪ Το Jointex® δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός 
καιρός ή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού 

 

▪ Μετά την εφαρμογή, το Jointex® παρουσιάζει ελαφριά συρρίκνωση 
 

▪ Σε περίπτωση οριζοντίων αρμών που σφραγίζονται με Jointex® και όπου υπάρχει η πιθανότητα περιοδικής 
παραμονής νερού, συνιστάται οι αρμοί να επικαλύπτονται στη συνέχεια με κατάλληλα επαλειφόμενα 
στεγανωτικά υδατικής βάσης (π.χ. Neoroof®, Neoproof® PU W) 
 

 

 

Εμφάνιση Παστώδης 

Απόχρωση Λευκό 

Συσκευασία 15kg, 5kg και 1kg σε πλαστικά δοχεία  

Καθαρισμός εργαλείων – 

Αφαίρεση κηλίδων 

Αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. Σε περίπτωση κηλίδων που έχουν σκληρύνει, με 

μηχανικά μέσα. 

Κωδικός UFI A630-Y0T3-700F-9QAG 

Εκδόσεις 
Jointex® Nordic, σε κεραμιδί απόχρωση για σφραγίσεις σε κεραμίδια και κορφιάδες 

στεγών 

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

την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
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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 


