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WATERBLOCK ST/2K 
 

Στεγανωτικό και προστατευτικό σύστημα 2 συστατικών 
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 

 
 
Ιδιότητες 
 

Το σύστημα WATERBLOCK ST/2K  αποτελείται από δυο υλικά, τα συστατικά Α και Β, που 
μετά από την ανάμιξή τους σε αναλογία 25:8 δημιουργούν το τελικό προϊόν εφαρμογής. 
Μπορεί να εφαρμοσθεί σε επιφάνειες τοιχοποιίας, επιχρίσματος και σκυροδέματος. 
Συστατικό Α WATERBLOCK POWDER  : Ανόργανο ξηρό κονίαμα με βάση το τσιμέντο και 
χημικά πρόσμικτα. 
Συστατικό Β WATERBLOCK RESIN  : Ρητίνη, ελαστομερές γαλάκτωμα που αντικαθιστά 
απόλυτα το νερό ανάμιξης. 
Το WATERBLOCK ST/2K  προσφέρει μετά τη σκλήρυνση του μια απόλυτα στεγανή 
επίστρωση. Η αντικατάσταση του νερού με το WATERBLOCK RESIN  έχει σαν αποτέλεσμα : 
 

• Βελτίωση της ελαστικότητας σχετικά με το απλό WATERBLOCK , που αναμιγνύεται 
μόνο με νερό (όχι βέβαια στο επίπεδο του WATERBLOCK FLEX ). 

• Βελτίωση της πρόσφυσης, άρα και της αντιμετώπισης αρνητικών πιέσεων νερού. 

• Δημιουργία κλειστής επιφάνειας που δεν επιτρέπει ούτε σε πολύ μικρό βάθος την 
εισχώρηση του νερού. 

� Το WATERBLOCK ST/2 Κ είναι απόλυτα κατάλληλο για συνεχή επαφή με το νερό. 

� Προσφέρει απεριόριστη διάρκεια προστασίας από το νερό γιατί είναι ανόργανο υλικό, 
αγέραστο στο χρόνο. 

� Δεν είναι τοξικό, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεξαμενές πόσιμου νερού. 
 
Εφαρμογές 
 

Τοιχία υπογείων  Βεράντες 
Δεξαμενές   Ταράτσες 
Πισίνες   Εξωτερικές επιφάνειες ασοβάντιστου μπετόν 
Κανάλια     
 
Το WATERBLOCK ST/2K  προσφέρεται για : 

� Στεγανοποιήσεις σε περιπτώσεις από απλή υγρασία μέχρι νερό υπό πίεση. 

� Στεγανοποιήσεις υπογείων χώρων από την εσωτερική πλευρά, λόγω της άριστης 
πρόσφυσης στο υπόστρωμα, απέναντι σε αρνητικές πιέσεις του νερού. 
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� Στεγανοποιήσεις ταρατσών σε συνδυασμό με οπλισμό υαλοπλέγματος ή υαλοπιλήματος 
καλυμμένο (σε γκρι χρώμα) ή εκτεθειμένο στον ήλιο (σε λευκό χρώμα). 

� Προστασία ή αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος από παγοπληξία και από 
διαβρωτικές επιδράσεις εξωτερικών χημικών προσβολών. 

 
Προετοιμασία υποστρώματος  
 

1. Απαιτείται καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιού ξυλοτύπου, σαθρά  
    υλικά, υπολείμματα παλιών σοβάδων, σκόνες κτλ. 

2. Σημεία διαρροών του νερού πρέπει να σφραγίζονται με το υπερταχείας πήξης  
    τσιμέντο WATERFIX. 

3. Φωλιές στο μπετόν γεμίζονται και εξομαλύνονται με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα  
     VIMACRET ή VIMACRET-F ή VIMACRET RAPID . 

4. Τα ξύλινα μορέλα και οι φουρκέτες πρέπει να κόβονται σε βάθος περίπου 3 cm  
    μέσα στο μπετόν και οι κρατήρες να γεμίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Το ίδιο  
    ισχύει και για τους αρμούς διακοπής εργασίας. 

5. Οι ακμές στη συμβολή δαπέδου με τοιχίο πρέπει να στρογγυλεύονται με     
    VIMACRET ή VIMACRET RAPID . 

6. Αν το υπόστρωμα δεν είναι υγρό, πρέπει να διαβραχεί καλά χωρίς όμως να  
    δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά. 

7. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του WATERBLOCK ST/2K  σε θερμοκρασία κάτω     
    από + 5 οC και πάνω από + 35 οC (αέρας και υπόστρωμα). 
 
Τρόπος χρήσης 
 

Το κονίαμα WATERBLOCK POWDER  προστίθεται σιγά-σιγά στην ρητίνη WATERBLOCK  
RESIN υπό ανάδευση μέχρι να σχηματισθεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος να 
επαλειφθεί με βούρτσα. Μετά από αναμονή 5 λεπτών (χρόνος ωρίμανσης νωπού 
κονιάματος) αναδεύεται ξανά το μίγμα, οπότε και είναι έτοιμο για χρήση. 
 
Αναλογία ανάμιξης 
 

WATERBLOCK POWDER            WATERBLOCK RESIN  
        1 σακί : 25 kg              1 δοχείο : 8 kg (32%) 
 
Απαιτούνται συνολικά 2-5 επαλείψεις με κατανάλωση περίπου 1 kg/στρώση (=0,5 mm). 
Μεγαλύτερο πάχος ανά στρώση δημιουργεί ρηγματώσεις από συρρίκνωση πήξης. Η 
επάλειψη της επόμενης στρώσης γίνεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη. 
Το WATERBLOCK ST/2K  μπορεί να εφαρμοστεί και με σπάτουλα, εφόσον με μικρή μείωση 
του WATERBLOCK RESIN , αποκτήσει την κατάλληλη εργασιμότητα.  
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Κατανάλωση 
 
 

Προσβολή νερού Επαλείψεις WATERBLOCK 
ST/2K (Α+Β) kg/m 2 

Πάχος 

Υγρασία εδάφους 2 3,0-3,5 1,5 mm 
Νερό χωρίς πίεση 3 4,0-4,5 2,0 mm 
Νερό υπό πίεση 4 4,5-5,0 2,5 mm 
 

Προστασία στεγάνωσης 
 

H φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από επίδραση υψηλών 
θερμοκρασιών ή αέρα (κίνδυνος αφυδάτωσης), τη βροχή και τον παγετό. Επίσης πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα για προστασία της σκληρυμένης στεγάνωσης με WATERBLOCK ST/2K , που 
λόγω του μικρού πάχους είναι ευπαθής σε μηχανικές καταπονήσεις : σε βατά δάπεδα π.χ. 
πρέπει η στεγανοποιημένη με WATERBLOCK  ST/2K επιφάνεια να προστατευθεί με μια 
στρώση τσιμεντοκονίας. 
! Προσοχή : Η καταπόνηση της στεγάνωσης με WATERBLOCK ST/2K  από το νερό, πρέπει 
να γίνει τουλάχιστον μετά από τρία εικοσιτετράωρα σε περίπτωση θετικών πιέσεων και μέχρι 
εφτά ημέρες σε περίπτωση αρνητικών πιέσεων, οπότε το WATERBLOCK ST/2K  θα έχει 
αποκτήσει επαρκείς αντοχές. 
 

Στατική επάρκεια φορέα 
 

Σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση πρέπει ο φορέας της στεγανοποιητικής στρώσης (τοίχος, 
δάπεδο, κτλ.) να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην πίεση του νερού 
και στην άνωση. 
 

Καθαρισμός εργαλείων 
 

Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση, πριν στεγνώσει το 
μίγμα. 
 
Αποθήκευση 
 

Η αποθήκευση του WATERBLOCK POWDER θα πρέπει να γίνεται σε ξηρό περιβάλλον και 
σε σφραγισμένους σάκους με διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών. 
 
Συσκευασία 
 

Το WATERBLOCK POWDER  διατίθεται σε γκρι ή λευκό χρώμα σε σάκους των 25 kg. 
Το WATERBLOCK RESIN διατίθεται σε δοχεία των 8 kg. 
 
Προστασία 
 

Το προϊόν WATERBLOCK POWDER  περιέχει τσιμέντο και θεωρείται ερεθιστικό λόγω της 
αλκαλικής αντίδρασης με το νερό. 


