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 BENTONITE WATERSTOP 
Διογκούμενο κορδόνι από μπετονιτικό-βουτυλικό καουτσούκ 

 
 
Ιδιότητες  
 

Το διογκούμενο κορδόνι BENTONITE WATERSTOP διακρίνεται για την ισχυρή, 
γρήγορη και αξιόπιστη διόγκωσή του. 
Το υλικό αποτελείται από μπετονίτη νατρίου, ενσωματωμένο σε ένα πλέγμα-φορέα 
από πολυισοβουτυλικό καουτσούκ καθώς και ειδικά αδρανή και πρόσθετα. 
Το κορδόνι έχει προστατευτική επίστρωση στην πλευρά εφαρμογής. 
 

Εφαρμογές 
 

Το BENTONITE WATERSTOP χρησιμοποιείται για σφράγιση-στεγάνωση 
κατασκευαστικών αρμών (εργασίας) που βρίσκονται κάτω από μόνιμη ή χρονικά 
περιορισμένη επίδραση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων (σταλαγμάτων βροχής). 
Οι αρμοί εργασίας, που αναγκαστικά προκύπτουν κατά την κατασκευή, μπορούν να 
διαμορφωθούν απόλυτα στεγανοί σε υδροστατική πίεση μέχρι 7 bar = 70 m στήλης 
ύδατος. 
Η εφαρμογή του BENTONITE WATERSTOP σε περιπτώσεις μεταβλητού 
υδροφόρου ορίζοντα δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Η σχετική 
αποτελεσματικότητα έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί με σχετικά μακράς διάρκειας 
πειράματα. 
 

Χαρακτηριστικά - πλεονεκτήματα 

 
 Μεγάλη ικανότητα διόγκωσης (> 300%). 
 Διεισδυτική ικανότητα : το υλικό εισχωρεί σε ρωγμές και διάκενα. 
 Η διαδικασία εναλλαγών διόγκωσης και συρρίκνωσης δεν έχει χρονικό όριο 

λήξης. 
 Το υλικό παρουσιάζει ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες σταθερότητα 

διαστάσεων και δεν δημιουργεί κολλώδη επιφάνεια. 
 Μεγάλο ποσοστό ανόργανου συστατικού, οπότε δεν τίθεται θέμα κόπωσης 

του υλικού. Ο μπετονίτης νατρίου συνεχίζει να αντιδρά δεκαετίες μετά την 
τοποθέτηση. 

 Ειδικά πρόσθετα βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του BENTONITE 
WATERSTOP μέσα στον αρμό εργασίας. 

 Ελαχιστοποίηση των κατασκευαστικών λαθών χάρη στην απλή τοποθέτηση-
στερέωση του κορδονιού. 

 Η εφαρμογή του υλικού δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα κατά την 
κατασκευαστική διαδικασία της σκυροδέτησης. 



 
 

 
 

 

 

 VIMATEC – Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε. 
ΤΕXΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔOΜΙΚΩΝ 

 
Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 858561, 2310 843093 Fax: 2310 843566 

 e-mail:info@vimatec.eu 

 
>  www.vimatec.eu < 

 

 Για τη στεγανοποίηση αρμού εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοιχείου υπάρχει η 
δυσκολία σταθεροποίησης μιας στεγανωτικής ταινίας από PVC ή κάποιου 
αντίστοιχου μεταλλικού ελάσματος στο εσωτερικό της διατομής του τοιχείου. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλεται η σκυροδέτηση ενός κάθετου 
μικρού τμήματος του τοιχείου, μονολιθικά με την οριζόντια πλάκα. Κατά την 
εφαρμογή του BENTONITE WATERSTOP δεν υφίσταται μια τέτοια 
κατασκευαστική απαίτηση. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Σχήμα  
Η διατομή (profil) του διογκωμένου κορδονιού είναι ορθογώνια 
και εύκαμπτη 

Χρώμα Μαύρο/σκούρο γκρι 

Διάσταση  
18 x 24 mm 
10 x 15 mm 

Επίστρωση  Επιφάνεια εφαρμογής επικαλυμένη με τάλκη 

Βάρος  
730g/m 
250 g/m 

Τοξικότητα  

Καμία επικινδυνότητα  
Καμία τοξικότητα 
Ακίνδυνο για το πόσιμο νερό 

 

Στερέωση  
 

Το διογκωμένο κορδόνι BENTONITE WATERSTOP στερεώνεται πάνω στην 
επιφάνεια υφιστάμενου σκυροδέματος και στο μέσον της διατομής του στοιχείου που 
θα ακολουθήσει. 
Η στερέωση γίνεται : 
1. Με επικόλληση με ειδική κόλλα ή 
 

2. Με μηχανικά μέσα : με μπετονόκαρφα ή βύσματα με μεγάλη κεφαλή ή ροδέλα.  
    Καλύτερη εφαρμογή επιτυγχάνεται, αν πάνω στο κορδόνι τοποθετηθεί μια  
    μεταλλική ράγα με πλάτος ίσο ή λίγο μεγαλύτερο από αυτό του κορδονιού και μετά  
    ακολουθήσει η μηχανική στερέωση. 
 

Συσκευασία 
 

Ρολά των 5 m σε χαρτοκιβώτια    6 ρολών (18 x 24 mm) και 
                                                   12 ρολών (18 x 24 mm) 
 

Αποθήκευση  
 

5 έτη σε χώρους στεγασμένους και προστατευμένους από τον παγετό. 


