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WATERBLOCK FLEX 
Ελαστικοποιημένο επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών 

 
 
Ιδιότητες 
 

Το WATERBLOCK FLEX είναι ένα στεγανωτικό σύστημα που αποτελείται από δύο 
συστατικά: 
Το Συστατικό Α είναι το στεγανωτικό ξηρό κονίαμα WATERBLOCK με βάση το τσιμέντο, 
που με ανάμιξη νερού δημιουργεί μετά τη σκλήρυνσή του μια άκαμπτη στεγανωτική 
μεμβράνη.  
Αντικαθιστώντας το νερό ανάμιξης με το Συστατικό Β, τον ελαστικοποιητή-ελαστομερές 
γαλάκτωμα VIMAFLEX, προκύπτει η ελαστική μεμβράνη WATERBLOCK FLEX με αυξημένη 
πρόσφυση και στεγανωτική αποτελεσματικότητα.  
 

Το WATERBLOCK FLEX προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα 
 Γεφυρώνει ρωγμές ή αρμούς συναρμογής μικρού πλάτους  
 Διατηρεί πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση κατά ΕΝ 12390-8. 

Εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία σε συνεχή υδροστατική πίεση από την θετική 
πλευρά (εφαρμογής) ή την αρνητική (αντίθετη προς την εφαρμογή) πλευρά. 

 Έχει άριστη πρόσφυση σε κάθε οικοδομική επιφάνεια όπως σκυρόδεμα, 
τσιμεντοκονιάματα, τούβλα, τσιμεντόλιθους, μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια, 
γυψοσανίδες, ξύλα, μέταλλα, πολυστερίνη. 

 Προσφέρει προστατευτική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος δρώντας ενάντια 
στην ενανθράκωσή τους και τη διάβρωση του οπλισμού.  

 Είναι υδρατμοπερατό υλικό που επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων. 
 Χάρη στην υψηλή ελαστικότητά της η μεμβράνη του WATERBLOCK FLEX έχει 

ανθεκτικότητα σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και στη γήρανση.   
 
 

Εφαρμογές 
 

 Στεγάνωση υπογείων εξωτερική ή εσωτερική (στεγανολεκάνη) για απλή υγρασία 
μέχρι και υδροστατική πίεση 

 Περιμετρική στεγάνωση τοίχων πάνω από την στάθμη του εδάφους ή 
διαμορφωμένου δαπέδου π.χ. με τσιμεντόπλακες.  

 Στεγάνωση και προστασία σκυροδέματος σε έργα πολιτικού μηχανικού: τοίχοι 
αντιστήριξης, σήραγγες, γέφυρες, φρεάτια, δεξαμενές, υδατόπυργοι κλπ.  

 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε 
υγρούς εσωτερικούς χώρους (κουζίνες, λουτρά) καθώς και πισίνες, ταράτσες και 
μπαλκόνια 

 Στεγάνωση σε συνδυασμό με οπλισμό αλκαλίμαχου υαλόπλεγματος σε ταράτσες σαν 
τελική επίστρωση (λευκό WATERBLOCK FLEX) ή καλυμμένο (σε γκρι χρώμα) 
ιδιαίτερα σε αντεστραμμένα ή και φυτεμένα δώματα με διαρκή επαφή με το νερό.  

 



 
 

 
 

 

 

 

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.gr 

 
>  www.vimatec.gr < 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Πληροφορίες εφαρμογής 
 
Μορφή  Συστατικό Α : τσιμεντοειδές κονίαμα 

Συστατικό Β : υδατική διασπορά ακρυλικού πολυμερούς 
Χρώμα  Συστατικό Α : γκρι ή λευκό 

Συστατικό Β : λευκό 
Αναλογία ανάμιξης  Συστατικό Α : Συστατικό Β = 2 : 1 
Πυκνότητα μίγματος  1,8 kg/l 
Χρόνος ζωής στο δοχείο 60 min στους 20o C 

30 min στους 30o C 
 
Ιδιότητες σκληρυμένου υλικού  
 
Διαπερατότητα CO2  
(EN 1062-6) 

Ισοδύναμο πάχος αέρα sD > 50 m 

Υδρατμοπερατότητα 
(ΕΝ ISO 7783) 

sD < 5 m – Κλάση I 

Τριχοειδής απορρόφηση και περατότητα 
νερού 
(ΕΝ 1062-3) 

w < 0,1 kg∙m-2∙h0,5     

Πρόσφυση  
(ΕΝ 1542) 

> 1,0 MPa 

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 
(ΕΝ 1062-7) 

Κλάση Α3 (+23o C) : πλάτος ρωγμής > 0,5 mm 

Αντοχή σε θετική υδροστατική πίεση  
(ΕΝ 12390/8) 

5 bar 

Αντοχή σε αρνητική υδροστατική πίεση  
(ΕΝ 12390/8) 

2,5 bar 

 

Προετοιμασία του υποστρώματος 
 

1 . Απαιτείται καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιού ξυλοτύπου, σαθρά υλικά,    
     υπολείμματα παλιών σοβάδων, σκόνες κλπ. 
2.  Σημεία διαρροών του νερού πρέπει να σφραγίζονται με το υπερταχείας πήξης τσιμέντο  
     WATERFIX. 
3.  Φωλιές στο μπετόν γεμίζονται και εξομαλύνονται με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με την 
     οικοδομική ρητίνη VIRESIN αφού πρώτα απομακρυνθούν τα χαλαρά σκύρα και διαβραχεί   
     η επιφάνεια. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα  
     VIMACRET, που αναμιγνύεται απλά με νερό. 
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 τσιμεντοκονίαμα  
     ενισχυμένο με VIRESIN ή έτοιμο τσιμεντοκονίαμα VIMACRET (σχηματισμός λουκιών). 
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6.  Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας ή λιθοδομής πρέπει να προηγηθεί μια στρώση    
     τσιμεντοκονίας ενισχυμένης με VIRESIN. 
7.  Για εκ των υστέρων στεγανοποίηση υπογείων παλιών οικοδομών πρέπει να  
     απομακρυνθεί ο υφιστάμενος σοβάς μέχρι 50-60 cm ύψος πάνω από την στάθμη του  
     υπογείου νερού και στη συνέχεια να εφαρμοστούν οι παραπάνω οδηγίες. 
8.  Αν το υπόστρωμα δεν είναι υγρό, πρέπει να διαβραχεί καλά χωρίς όμως να  
     δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά. 
9.  Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του WATERBLOCK FLEX σε θερμοκρασία κάτω από +5o C  
     και πάνω από +35o C (αέρας και υπόστρωμα). 
 
Τρόπος χρήσης 
 

Το κονίαμα (Συστατικό Α) προστίθεται υπό ανάδευση στον ελαστικοποιητή (Συστατικό Β) 
μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός κατάλληλος να επαλειφθεί με βούρτσα.  
Το νωπό μίγμα εφαρμόζεται τουλάχιστον σε δύο στρώσεις. Το πάχος κάθε στρώσης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 1 mm διότι υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ρηγματώσεων. Η 
επάλειψη της επόμενης στρώσης γίνεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη (χρόνος αναμονής 
περίπου 1-2 ώρες).   
 
Κατανάλωση 
 

Καταπόνηση Ελάχιστη κατανάλωση Ελάχιστο πάχος 
Υγρασία εδάφους 3,0-3,4 kg/m2 1,5 - 1,7 mm 
Νερό χωρίς πίεση 4,0-4,4 kg/m2 2,0 - 2,2 mm 
Νερό υπό πίεση 4,6-5,0 kg/m2 2,3 - 2,5 mm 

 

Σε περίπτωση δεξαμενών με βάθος νερού πάνω από 3 m και μέχρι 20 m ή αρνητικής πίεσης 
μεγαλύτερης από 3 bar και μέχρι 10 bar (10 m στήλης νερού) συνιστάται μια ελάχιστη 
κατανάλωση WATERBLOCK FLEX 6 kg/m2 που αντιστοιχεί σε εγγυημένο πάχος 3 mm. 
 

Όταν δεν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα μπορεί να προστεθεί μικρότερη ποσότητα 
Συστατικού Β σαν υγρό ανάμιξης του Συστατικού Α, με ανάλογη προσθήκη νερού π.χ. 
ένας σάκος 25 kg WATERBLOCK FLEX / Συστατικό Α μπορεί να αναμιχθεί με 8 kg 
Συστατικό Β + 1 - 1,5 kg νερό.  
 
Οπλισμός στεγανωτικής μεμβράνης  
 

Για τη στεγάνωση επιφανειών με μικρορηγματώσεις ή εκτεθειμένων σε μεγάλες 
καταπονήσεις συνιστάται ο οπλισμός της μεμβράνης του WATERBLOCK FLEX με 
αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα FIBERGLASS MESH R 4x4/160, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
εφελκυστικής αντοχής και γεφύρωση των ρωγμών. 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής οπλισμού με υαλόπλεγμα είναι οι στεγανώσεις 
ταρατσών και εξωστών, δεξαμενών και πισίνων. 
Το υαλόπλεγμα ενσωματώνεται στην πρώτη στρώση του νωπού WATERBLOCK FLEX με 
τη βοήθεια λείας σπάτουλας. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί μετά το στέγνωμα της πρώτης.  
 



 
 

 
 

 

 

 

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.gr 

 
>  www.vimatec.gr < 

 

 
Η απαιτούμενη επικάλυψη του υαλοπλέγματος αυξάνει την κατανάλωση του υλικού περίπου 
κατά 0,5 kg/m2. 
O ολικός επιφανειακός οπλισμός της στεγάνωσης μπορεί να γίνει και με μη υφαντό 
υαλοπίλημα FIBERGLASS MAT, αλλά με μεγαλύτερη αύξηση της κατανάλωσης του υλικού, 
κατά 1 kg/m2 περίπου. 
Σε περίπτωση μεμονωμένων ρηγματώσεων μπορεί να εφαρμοσθεί σαν γραμμικός οπλισμός 
ταινία υαλοπλέγματος ή μη υφαντού πολυπροπυλενίου 40-60g/m2. 
 
Προστασία στεγάνωσης 
 

Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται, από την επίδραση υψηλών 
θερμοκρασιών ή αέρα, τη βροχή και τον παγετό.  
Κάθε είδους καταπόνηση πρέπει να γίνεται μετά από ανάλογη επίτευξη σκλήρυνσης και 
μηχανικών αντοχών: 
 

 Μετά 3 τουλάχιστον 24ωρα μπορεί να εκτεθεί  η επίστρωση σε θετική υδροστατική 
πίεση ή σε μηχανική καταπόνηση από γέμισμα (μπάζωμα) του σκάμματος. Μετά από 
7 περίπου ημέρες μπορεί να ασκηθεί αρνητική υδροστατική πίεση.  

 Για απλή βατότητα και τοποθέτηση πλακιδίων αρκεί η παρέλευση 1 ή 2 ημερών 
ανάλογα με την επικρατούσα θερμοκρασία.  

 Η σκληρυμένη στεγάνωση με WATERBLOCK FLEX λόγω του μικρού πάχους είναι 
ευπαθής σε μηχανικές καταπονήσεις: σε βατά δάπεδα απαιτείται προστασία της 
τουλάχιστον με μια στρώση τσιμεντοκονίας.  

 
Στατική επάρκεια φορέα 
 

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

Καθαρισμός εργαλείων 
 

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

Αποθήκευση  
 

Η αποθήκευση του Συστατικού Α WATERBLOCK FLEX θα πρέπει να γίνεται σε ξηρό 
περιβάλλον και σε σφραγισμένους σάκους με διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών. 
Η αποθήκευση του Συστατικού Β WATERBLOCK FLEX θα πρέπει να γίνεται  σε 
θερμοκρασία +2ο C έως +350C (χωρίς άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία) σε κλειστά 
δοχεία με διάρκεια 12 μήνες. 
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Συσκευασία   
 

Το Συστατικό Α του WATERBLOCK FLEX διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα σε 
χαρτόσακους των 25 kg. 
Το Συστατικό Β του  WATERBLOCK FLEX διατίθεται σε δοχεία 12 kg.  
 

Επίσης υπάρχει ενιαία συσκευασία WATERBLOCK FLEX  σε κάδους 18 kg που περιέχουν 
πλαστική σακούλα 12 kg WATERBLOCK (γκρι ή λευκό) και δοχείο 6 kg VIMAFLEX. 
 
Προστασία  
 

Το Συστατικό Α του WATERBLOCK FLEX περιέχει τσιμέντο και θεωρείται ερεθιστικό λόγω 
της αλκαλικής αντίδρασης με το νερό. 
 
 
 

 


