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MARISEAL  300 

ΔΛΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΟΜΔΝΗ ΣΔΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ 

ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΙΚΗ ΒΑΔΩ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 
 
 
 

 
Πεξηγξαθή Πξνϊόληνο 

 
Πιενλεθηήκαηα 

  
Σν MARISEAL® 300 είλαη κία επαινηθώκελε, ειαζηηθή 
κεκβξάλε πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο δύν ζπζηαηηθώλ, ρσξίο 
δηαιύηεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα καθξνρξόληα ζηεγάλσζε. 
Σν MARISEAL® 300 ιόγσ ηεο πνιπνπξεζαληθήο ηνπ 
ηερλνινγίαο, δίλεη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα ζηεγάλσζεο όπνπ νη 
ππόινηπεο κέζνδνη απνηπγράλνπλ, όπσο ζε δεμακελέο γηα 
ρξήζε πόζηκνπ λεξνύ. 

Σν MARISEAL  300 πνιπκεξίδεηαη κε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ησλ 
δύν ζπζηαηηθώλ ηνπ. 
 
 
 

 Πηζηνπνηεκέλν γηα ρξήζε ζε δεμακελέο πόζηκνπ λεξνύ 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 Καηά ηελ εθαξκνγή πνιπκεξίδεηαη θαη δεκηνπξγεί κηα εληαία 
ειαζηηθή πδξόθνβε κεκβξάλε ρσξίο αξκνύο. 

 Γελ πδξνιύεηαη  

 Δύθακπην κε δπλαηόηεηα γεθύξσζεο ξσγκώλ 

 Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε όιε ηελ επηθάλεηα. 

 Γελ καιαθώλεη ην θαινθαίξη θαη δελ ζθιεξαίλεη ηνλ ρεηκώλα, δηόηη 
δηαηεξεί ηηο κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζε ζεξκνθξαζίεο από -30

o 
C 

έσο +90
o 
C. 

 Η επηθάλεηα παξακέλεη βαηή. 

 Γεμακελέο ππξόζβεζεο ή πνηίζκαηνο 

 Κνιπκβεηηθέο δεμακελέο 

 ε πεξίπησζε κεραληθήο δεκηάο ζηελ κεκβξάλε, κπνξεί πνιύ 
εύθνια λα επηζθεπαζζεί ηνπηθά ζε ιίγα ιεπηά. 

 Υακειό θόζηνο. 

      
Υξήζεηο Καηαλάιωζε 

 

 ηεγάλσζε Γεμακελώλ Πόζηκνπ Νεξνύ. 

 ηεγάλσζε Καλαιηώλ θαη σιελώζεσλ Πόζηκνπ Νεξνύ. 

 ηεγάλσζε ρσξίο νζκέο, θάησ από πιαθόζηξσζε ζε 
Μπάληα, Κνπδίλεο, Μπαιθόληα θιπ. 

 
Υξεζηκνπνηείηαη ζε επηθάλεηεο ζε επαθή κε πόζηκν λεξό. 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζηεγάλσζε ζε επηθάλεηεο ρσξίο επαξθή 
εμαεξηζκό, θαζώο δελ πεξηέρεη δηαιύηεο. 
 
 

 

 
1,5 - 2 kg/m

2
 εθαξκνζκέλν ζε δύν ή ηξεηο ζηξώζεηο. 

πληζηνύκε ηελ εθαξκνγή ηνπ MARISEAL
 
300, εληζρπκέλν είηε 

ηνπηθά είηε ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα κε ην MARISEAL
 
FABRIC. 

 
Υξωκαηηζκνί 

 

Σν MARISEAL
 
300 δηαηίζεηαη ζε ππόιεπθό. 

 
Πηζηνπνηήζεηο  

Σν MARISEAL  300 είλαη πηζηνπνηεκέλν βάζε ηεο ηζρύνπζαο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ηζρύνπζαο Γεξκαληθήο λνκνζεζίαο γηα 

ρξήζε ζε επηθάλεηεο ζε κόληκε επαθή κε πόζηκν λεξό. Σν MARISEAL  300 είλαη πηζηνπνηεκέλν από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

βάζε ηνπ Γεξκαληθνύ πξνηύπνπ (Kunststoffe im Lebensmittelverkehr, par. 1.3.2.5.2), ην Διιεληθό πξόηππν (Codex Aliimentarius, 
articles. 21,21a,24,26,28)  θαη ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ βάζε ησλ πξνηύπσλ 
ELOT EN 1484, prEN 12873-1, prEN 14395-1. 
Σερληθά ζηνηρεία 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ 

ύζηαζε Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε + θιεξεληήο  

Αλαινγία αλακείμεσο 
ζπζηαηηθώλ 

A+B = 6:1 θαηά βάξνο  

Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ  Κακία δηαξξνή DIN EN 1928 

Δπηκήθπλζε ζξαύζεο >100% ASTM D 412 

Πξόζθπζε ζε ζθπξόδεκα  >2,0 N/mm 
2
 (θαηαζηξνθή ζθπξνδέκαηνο) ASTM D 903 

θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore A) 65 + 5 ASTM D 2240 

ηεξεό ππόινηπν 100% ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 5
0
C to 35

0
C  

πλζήθεο: 20
o
C, 50% RH Υξόλνο εξαζηκόηεηαο 20 ιεπηά 

Υξόλνο πνιπκεξηζκνύ 6 ώξεο 

Υξόλνο παηήκαηνο 12 ώξεο 

Σειηθόο πνιπκεξηζκόο 7 εκέξεο  

Υεκ η θέο  αλ ηνρέο  Καιέο : Όμηλα θαη αιθαιηθά δηαιύκαηα (10%), απνξξππαληηθά, ιάδηα θαη ζαιαζζηλό λεξό. 



 

Δθαξκνγή 

Πξνεηνηκαζία ππνζηξώκαηνο 

Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην ηειείσκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ειαηηώκαηα, ειεύζεξε από θάζε βξσκηάε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 
ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά πιηθά. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Η 
πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, βξσκηέο, ιίπε, θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη 
λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Οη νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. 
Οηηδήπνηε ραιαξά θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 
ΠΡΟΟΥΗ: Με πιύλεηε ηελ επηθάλεηα κε λεξό. 
 
Δπηζθεπή ξωγκώλ θαη αξκώλ δηαζηνιήο: 

Η πξνζεθηηθή ζθξάγηζε ππαξρόλησλ ξσγκώλ ή αξκώλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ καθξνρξόληα ζηεγάλσζε ηεο επηθάλεηαο.  

 Καζαξίζηε ηηο ξσγκέο από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο αθαζαξζίεο. Αζηαξώζηε ηνπηθά κε ην δηαθαλέο αζηάξη MARISEAL
®
 710 θαη 

αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη γηα 2-3 ώξεο. Γεκίζηε ηηο ξσγκέο κε ην αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX
®
 PU 30. Δλ ζπλερεία απιώζηε ηνπηθά 

αξθεηό ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL
®
 300, θαη όζν είλαη αθόκα πγξό εληζρύζηε ην κε έλα θαηάιιεια θνκκέλν θνκκάηη γεσύθαζκα 

MARISEAL
® 

FABRIC πιάηνπο 20 cm θεληξαξηζκέλν πάλσ από ηελ ξσγκή. Πηέζηε ην γεσύθαζκα κε έλα κεηαιιηθό ξνιό κέζα ην πγξό 
λα πνηίζεη. Δλ΄ ζπλερεία απιώζηε από πάλσ αξθεηό ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

 ®
 300, κέρξη λα παξνπζηαζζεί πιήξεο θνξεζκόο. 

 Καζαξίζηε ηνπο αξκνύο δηαζηνιήο θαη ηνπο αξκνύο ειέγρνπ από ζθόλεο, ππνιείκκαηα ή άιιεο βξσκηέο. Δάλ ν αξκόο είλαη πνιύ 
κηθξόο, ρξεζηκνπνηήζηε κεραληθό θνπηηθό κεράλεκα γηα ηελ δηάλνημε ηνπ ζην πξνβιεπόκελν κέγεζνο. Ο πξνεηνηκαζκέλνο αξκόο 
δηαζηνιήο πξέπεη λα έρεη έλα βάζνο 5-15mm. Η αλαινγία πιάηνπο: βάζνπο ηνπ αξκνύ δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη 2:1. Με έλα πηλέιν, 
απιώζηε ζηεγαλσηηθό πιηθό MARISEAL

®
 300 πιάηνπο 20 cm θεληξαξηζκέλν πάλσ θαη κέζα ζηνλ αξκό. Σνπνζεηήζηε κία ινπξίδα 

γεσύθαζκα MARISEAL
®
 FABRIC πάλσ ζην πγξό πιηθό θαη κε έλα θαηάιιειν εξγαιείν πηέζηε ην γεσύθαζκα βαζηά κέζα ζην αξκό, 

κέρξη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αξκνύ λα είλαη πιήξσο θαιπκκέλε κε ην γεσύθαζκα. Απιώζηε πάλσ ζην γεσύθαζκα αξθεηό 
ζηεγλσηηθό πιηθό MARISEAL

 ®
 300, κέρξη θνξεζκνύ. Δλ’ ζπλερεία ηνπνζεηήζηε κέζα ζηνλ αξκό έλα θαηάιιειν θνξδόλη 

πνιπαηζπιελίνπ θαη γεκίζηε ην ππόινηπν θελό ηνπ αξκνύ κε ην αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX
®
 PU 30. Αθήζηε ην γηα 12 ώξεο λα 

πνιπκεξηζζεί. 
Αζηάξωκα 

Αζηαξώζηε κε ην αζηάξη MARISEAL  750 (ειάρ. 250 – 300 gr/m2).  Αθήζηε 12 ώξεο λα πνιπκεξηζζεί. (όρη πεξηζζόηεξν από 18 ώξεο). 

 
Πξνεηνηκαζία θαη αλάκεημε πιηθνύ 

Αλαθαηέςηε θαιά ην MARISEAL  300 A πξηλ ηελ ρξήζε. Αδεηάζηε όιν ην πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ MARISEAL  300 B κέζα ζην δνρείν ηνπ 

MARISEAL  300 A θαη αλαθαηέςηε πνιύ θαιά κε αξγόζηξνθν κεραληθό αλαδεπηήξα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ιεπηά κέρξη ην κείγκα λα γίλεη ηειείσο 
νκνηνγελέο. 
ΠΡΟΟΥΗ:  Η αλάκεημε ησλ δύν ζπζηαηηθώλ πξέπεη λα γίλεη πνιύ πξνζεθηηθά ηδηαίηεξα ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. 
 
Δθαξκνγή ζηεγαλωηηθήο κεκβξάλεο 

Αδεηάζηε αξθεηό MARISEAL  300 Α+Β πάλσ ζηελ πξνεηνηκαζκέλε θαη αζηαξσκέλε επηθάλεηα θαη απιώζηε ην κε ξνιό, βνύξηζα ή ζπάηνπια. 

πλερίζηε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κέρξη λα θαιπθζεί πιήξσο ε πξνο ζηεγάλσζε επηθάλεηα.  

Μεηά 12-18 ώξεο (όρη αξγόηεξα από 36 ώξεο), απιώζηε κηα δεύηεξε ζηξώζε MARISEAL  300 Α+Β. 

Μεηά 12-18 ώξεο (όρη αξγόηεξα από 36 ώξεο), απιώζηε κηα ηξίηε ζηξώζε MARISEAL  300 Α+Β.  

 

Δληζρύζηε απαξαηηήησο πξνζεθηηθά κε ην MARISEAL  FABRIC όια ηα θξίζηκα ζεκεία όπσο ελώζεηο ηνηρίνπ-δαπέδνπ, εμόδνπο εμαεξηζκώλ θαη 

ζσιελώζεσλ, θιπ. Γηα λα γίλεη απηό απιώζηε πάλσ ζην πγξό MARISEAL  300 έλα θαηάιιεια θνκκέλν θνκκάηη γεσύθαζκα MARISEAL
® 

FABRIC θαη πηέζηε ην κε έλα κεηαιιηθό ξνιό λα πνηίζεη. Δλ’ ζπλερεία απιώζηε πάλσ ζην γεσύθαζκα αξθεηό MARISEAL
 ®

 300, κέρξη 
θνξεζκνύ. Γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο ηεο ρξήζεο ηνπ MARISEAL

® 
FABRIC, επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 
ΠΡΟΟΥΗ: Ο ιόγνο πνπ πξέπεη λα αδεηάζεη ακέζωο όιν ην κίγκα ζηελ επηθάλεηα είλαη όηη εάλ παξακείλεη κέζα ζην δνρείν 
αλαπηύζζεη εμώζεξκε αληίδξαζε θαη πνιπκεξίδεηαη πνιύ γξήγνξα κε θίλδπλν λα κελ πξνιάβεηε λα ην εθαξκόζεηε ζωζηά. 

ΠΡΟΟΥΗ! Όηαλ απιώλεηε ην MARISEAL  300 Α+Β παξαθαινύκε λα βεβαηωζείηε όηη ε θαηαλάιωζε ηνπ ζα είλαη κέζα ζηα όξηα ηεο 

πνιπκεξηζκνύ ηνπ πιηθνύ (30 ιεπηά). 

ΤΣΑΗ: πληζηνύκε ελίζρπζε ηνπ MARISEAL  300 κε ην MARISEAL  FABRIC ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα πξνο ζηεγάλωζε.  

 
πζθεπαζία θαη απνζήθεπζε 

Σν MARISEAL  300 Α+Β παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 6 + 1kg. Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο ρώξνπο ην 
αλώηεξν γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 
5

0
-35

0
C. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο. 
 
Μέηξα αζθαιείαο 

Γείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. πληζηάηαη λα ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο, δηαθνξεηηθά λα θνξάηε 
αλαπλεπζηηθό εμνπιηζκό. Υξεζηκνπνηείηε γπαιηά θαη γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηώλ θαη ησλ ρεξηώλ αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πνπ ην 
πιηθό έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζπκβνπιεπζείηε έλα γηαηξό. Σα ρέξηα θαη ηα εξγαιεία πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 

πξηλ γίλεη ν πνιπκεξηζκόο κε ην δηαιπηηθό MARISOLV
 
9000. Παξαθαινύκε κειεηήζεηε ην θύιιν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο. 

 
 

 

Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά 
δηθαηώκαηα. Γελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ 
ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. ε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί 
ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. 
Δκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο. 

 
 

 


