HERMESTICK TPS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Oι πολλαπλϊν χριςεων ταινίεσ HERMESTICK TPS είναι αςφαλτικζσ αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ αποτελοφμενεσ από
ειδικό αυτοκόλλθτο ςε όλθ τθ μάηα του ελαςτομερζσ (SBS) μίγμα. Η πάνω επιφάνεια των ταινιϊν είτε
καλφπτεται από φιλμ πολυαικυλενίου (HERMESTICK TPS F) ι προςτατεφεται από λείο φφλλο αλουμινίου
φυςικοφ χρϊματοσ ι κόκκινου (HERMESTICK TPS ALU). Η κάτω επιφάνεια είναι καλυμμζνθ από
ςιλικοναριςμζνο φιλμ πολυαικυλενίου το οποίο αποκολλάται εφκολα κατά τθν εφαρμογι.
ΧΡΗΕΙ
Έχουν εξαιρετικι πρόςφυςθ ςε διάφορεσ επιφάνειεσ όπωσ: ςκυρόδεμα,ξφλο, μζταλλο,πλαςτικό.
Οι ταινίεσ HERMESTICK TPS μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ποικίλεσ εργαςίεσ επιςκευισ και ςτεγάνωςθσ :
Για προςταςία τςιμζντου, τουβλοποιίασ, μεταλλικϊν ι πλαςτικϊν εξαρτθμάτων ςε οροφζσ και
καλυμάτων γενικά
Για επιςκευι υδροροϊν, μεταλλικϊν ςωλινων
Για ςφράγιςμα ςτθκαίων, υάλινων και πλαςτικϊν ανοιγμάτων παρακφρων και φεγγιτϊν
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι ταινίεσ HERMESTICK TPS μποροφν να τοποκετθκοφν ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τφπουσ υποςτρωμάτων και θ
διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ και εφαρμογισ είναι θ ακόλουκθ :
Η επιφάνεια πάνω ςτθν οποία κα εφαρμοςκεί θ ταινία πρζπει να είναι ςτεγνι, κακαρι και απαλλαγμζνθ από
ςακρά αντικείμενα. Σε πορϊδεισ και ςκονιςμζνεσ επιφάνειεσ απαιτείται θ εφαρμογι ειδικοφ αςφαλτικοφ
primer ςε ποςότθτα ±250gr/m².Επιλζγουμε τθν ταινία HERMESTICK TPS με το κατάλλθλο μζγεκοσ και
επικάλυψθ. Αφαιροφμε το ςιλικονοφχο πολυαικυλζνιο. Τοποκετοφμε τθν ταινία και πιζηουμε καλά για να
κολλιςει χρθςιμοποιϊντασ για καλφτερα αποτελζςματα ρόλλερ ι ζνα κομμάτι πανιοφ.
Σε ψυχρά κλίματα (κ < 15°C) θ εφαρμογι μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ τθ βοικεια φλογίςτρου.
ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Οι ταινίεσ HERMESTICK TPS διατίκενται ςε ρολά των 10m μικοσ και ςε πλάτθ 10,15,20,30,50,60,100 cm
Oποιαδιποτε άλλθ διάςταςθ μπορεί να παραχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον πελάτθ. Τα ρολά
αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο προςτατευμζνα από τθν θλιακι ακτινοβολία, και ςυνίςταται θ εφαρμογι
τουσ μζςα ς’ ζνα χρόνο από τθν θμερομθνία παραγωγισ τουσ.

Πάχοσ ταινίασ
Σθμείο μάλκωςθσ
Αντοχι ςτθ κερμοκραςία
Ευκαμψία ςτο κρφο

Μέθοδος
Δοκιμής
EN 1849-1
EN 1427
EN 1110
EN 1109

Αντοχι ς’ εφελκυςμό (L/T)

EN 12311-1

Επιμικυνςθ ςτθ κραφςθ (L/T)

EN 12311-1

Αντοχι ςτθ διάτρθςθ (L/T)

EN 12310-1

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Υδατοςτεγανότθτα

EN 1928

HERMESTICK TPS
HERMESTICK TPS
F
FALU
1,5 - 4 mm
>105 °C
90 °C
<–25 °C
(L) 280 N/5cm
(L) 400 N/5cm
(T) 200 N/5cm
(T) 300 N/5cm
(L) 2%
(T) 2%
(L) 80 N
(L) 90 N
(T) 100 N
(T) 110 N
Pass

Ανοχές

(±5%)

(±15%)
(±15%)
(±15%)

Η εταιρεία HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται
παραπάνω ,τα οποία βαςίηονται ςε τρζχουςα παραγωγι, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ.
Οι αςφαλτικζσ μεμβράνεσ τθσ HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ζχουν πιςτοποίθςθ CE με βάςθ τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
 ΕΝ 13707:2004+ A2:2009
 ΕΝ 13969:2004/ A1:2006
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