
 

 

 
KRAFT PROFI Roof 
 
Ακρυλική μεμβράνη στεγάνωσης και προστασίας ταρατσών 
 
Υδατοδιαλυτό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό που υπόκειται σε σκλήρυνση μέσω της 
υπεριώδους ακτινοβολίας και χαρακτηρίζεται από αντοχή στη μετανάστευση των 
αλκαλίων του υποστρώματος και άριστη πρόσφυση σε νέες, παλιές και ήδη βαμμένες 
δομικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ταράτσες, στηθαία, επικλινείς 
στέγες με κεραμίδια κλπ. 
Το KRAFT PROFI Roof παραμένει ιδιαίτερα ελαστικό σε συνθήκες χαμηλής και υψηλής 
θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να ακολουθεί τις κινήσεις του υπόβαθρου, οι 
οποίες προκαλούνται από τις διαστολές και τις συστολές. 
Παρέχει πρόσθετη ενεργειακή προστασία, μέσω της υψηλής ανακλαστικότητας του 
ηλιακού φωτός ιδίως κοντά στην περιοχή της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, 
μειώνοντας την ανάγκη χρήσης συστημάτων κλιματισμού. 
Το KRAFT PROFI Roof είναι πιστοποιημένο ψυχρό υλικό, μη τοξικό, εύκολο στην 
εφαρμογή και φιλικό προς το περιβάλλον. 

 
 
 
 
 
 
 Ισχυρή πρόσφυση. 
 Χαμηλή απορρόφηση νερού. 
 Εξαιρετική αντοχή στις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
 Υψηλή ελαστικότητα και 

διαπνοή. 
 Αντοχή σε ρύπους και νερό. 
 Άριστη ανθεκτικότητα στην 

UV ακτινοβολία. 
 Άριστη συνολική 

ανακλαστικότητα της ηλιακής 
ακτινοβολίας 

 Εύκολο δούλεμα, ιδανικό 
άπλωμα και γρήγορο 
στέγνωμα. 

 
 
  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L) 
Λευκό: 1,13 (±0,02) 
{ISO 2811} 

Στερεά κατ’ Όγκο (%) 48 (±0,50) 

Ιξώδες (KU) 
100-120 
{ASTM D-652} 

Στερεά κατά Βάρος (%) 55 (±0,50) 

Στιλπνότητα (%) 
Γωνία 60° < 5 μονάδες 
Γωνία 85o < 13 μονάδες 
{ΙSΟ 2813} 

Αντοχή σε πρόσφυση  
>1,5 Ν/mm2  
{EN 1542} 

Αντοχή στον εφελκυσμό (Ν/mm2) 
>2,5 
{ASTM D 412} 

Επιμήκυνση κατά της θραύσης (%) 
>400 
{ASTM D 412} 

Υδατοαπορρόφηση w (kg/m2h0,5) <0,05, κλάση w3 (EN 1062-3) 

Υδρατμοδιαπερατότητα sd (m) <0,50, κλάση Ι (EN ISO 7783-2) 

Ανακλαστικότητα στην ηλιακή 
ακτινοβολία (%) 

87 

Συντελεστής εκπομπής στην 
υπέρυθρη ακτινοβολία 

0,87 

Δείκτης ανακλαστικότητας  στην 
ηλιακή ακτινοβολία (SRI) 

110 

Κατανάλωση (lt/m2) 0,6-1,0 

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο 

εφαρμογής 

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) 
Κατηγορία Α/γ «Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων» (Υ) 
Οριακή τιμή: 40 g/L (2010). 

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση  39 g/L 



 

    έκδοση 1.1 

Προετοιμασία Επιφάνειας & Εφαρμογή 

◆ Συνιστάται να μείνουν οι επιφάνειες από φρέσκο 
τσιμέντο, στόκο, σοβά, γύψο να στεγνώσουν επί 4 
εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την εφαρμογή του 
KRAFT PROFI Roof. 

◆ Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο 
υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, 
καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, 
σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, 
φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Αφαιρέστε ψωρίαση, 
μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε 
με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να 
στεγνώσει. 

◆ Χρησιμοποιήστε KRAFT Putty για την πλήρωση 
κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. 
Αρμοί διαστολής ή μεγάλες ρωγμές (>3mm) 
συνίσταται να γεφυρώνονται με χρήση του 
αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος KRAFT Hydroguard 
Net. 

◆ Πριν εφαρμοστεί το KRAFT PROFI Roof βεβαιωθείτε 
ότι υπάρχουν ικανοποιητικές ρύσεις αλλά και τα 
αντίστοιχα σημεία απορροής των υδάτων στην 
ταράτσα (υδρορροές). Στα σημεία που υπάρχουν 
λιμνάζοντα ύδατα συνίσταται η διόρθωση των 
ρύσεων. Πιθανόν να χρειαστεί να ανοίξετε νέες 
υδρορροές ή και να κάνετε τοπικά επισκευές των 
ρύσεων με ειδική τσιμεντοκονία ρύσεων, 
ελαφροσκυρόδεμα ή περλιτοσκυρόδεμα. Οι κλίσεις 
συνίσταται να είναι τουλάχιστον 2%. 

◆ Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε 
ασφαλτικά υποστρώματα πριν από την εφαρμογή του 
στεγανωτικού. 

◆ Σε απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν, 
σοβά κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT Eco Dur 
Aqua αραιωμένο με νερό 80% ή KRAFT Dur αραιωμένο 
100% με διαλυτικό και αφήστε να στεγνώσει για 24 
ώρες. Εφαρμόστε σταυρωτά δύο στρώσεις KRAFT 
PROFI Roof. 

◆ Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο 
εφαρμόστε σταυρωτά δύο στρώσεις KRAFT PROFI 
Roof. 

Οδηγίες Εφαρμογής 

◆ Εργαλεία βαφής: Ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρος ή 
airless. 

◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε 
τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή 
απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα 
του προϊόντος. 

◆ Αραίωση: Συνίσταται μέγιστο ποσοστό αραίωσης 5-
10% μόνο για το πρώτο χέρι. 

◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-3 ώρες, σε 

25ºC και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι 
στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες 
συνθήκες). 

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 12-14 ώρες. 

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής. 

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10ºC και 
πάνω από 35ºC καθώς και άνω του 65% σχετικής 
υγρασίας. 

◆ Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής 
για τις επόμενες 4 ημέρες. 

◆ Συνίσταται η εφαρμογή του KRAFT PROFI Roof σε 
θερμές καιρικές συνθήκες να γίνεται κατά τις πρώτες 
πρωινές ώρες, όταν η επιφανειακή θερμοκρασία της 
οροφής είναι μικρότερη από 30οC και όχι κάτω από 
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε συσκευασία 3L και 9L σε λευκό. 

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφαλείας και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος  

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εάν ζητήσετε ιατρική 

συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα.  Μακριά από παιδιά.  Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία. Απορρίψτε το περιεχόμενο 
και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή 

ανακύκλωσης σύμφωνα με τους 
τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.  Δελτίο 

δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

Περιέχει: 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-
βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-

2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-
ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. Το χρώμα περιέχει τα βιοκτόνα 
συστατικά πυριθειόνη του ψευδαργύρου (CAS: 

13463-41-7), οξείδιο του ψευδαργύρου (CAS: 1314-

13-2) και IPBC (CAS: 55406-53-6) για τη συντήρηση 
του ξηρού επιχρίσματος. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777 

Αποθήκευση 

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C 
έως 35°C και ποσοστό υγρασίας<50 %. 

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

 


