
Περιγραφή
To SC 200 PENETRATE είναι ένα κονίαμα, δύο συστατικών που 
αποτελείται από σκόνη βάσεως τσιμέντου, επιλεγμένων χαλα-
ζιακών αδρανών κατάλληλης κοκκομετρίας, ειδικών προσθέ-
των και ενός υγρού ελαστικοποιητικού γαλακτώματος σύνθε-
των πολυμερών σε διάλυμα νερού. Με την ανάμιξη των δύο 
συστατικών επιτυγχάνουμε ένα ρευστό πολτό, εύκολο στην 
εφαρμογή με ρολό, ο οποίος προσφύεται σε οριζόντιες και κα-
τακόρυφες επιφάνειες σε πάχος μέχρι 1mm ανά στρώση. Το 
SC 200 PENETRATE χάρις στην σύνθεση του από υψηλής περι-
εκτικότητας συνθετικές ρητίνες, εξασφαλίζει εξαιρετική πρό-
σφυση σε υποστρώματα σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμά-
των. Η στεγανοποίηση του σκυροδέματος με SC 200 
PENETRATE επιτυγχάνεται μέσω αδιάλυτων στο νερό κρυ-
σταλλικών συμπλοκών αλάτων που αφότου σχηματιστούν 
δεν επιτρέπουν το νερό να διαπερνά πλέον τους πόρους του 
σκυροδέματος ακόμα και εάν ευρίσκεται υπό πίεση. Αντίθετα 
η διέλευση των υδρατμών δεν εμποδίζεται και το σκυρόδεμα 
διατηρεί την ικανότητα του να “αναπνέει”. Τα σύμπλοκα αυτά 
ανόργανα άλατα είναι προϊόντα αντίδρασης των ενεργών χη-
μικών ενώσεων του SC 200 PENETRATE με το ελεύθερο ασβέ-
στιο και την υγρασία που περιέχονται στο σκυρόδεμα. Το βά-
θος διείσδυσης του νερού σε επιφάνειες που έχουν επεξεργα-
στεί με SC 200 PENETRATE είναι μειωμένο κατά 100% σε 
σύγκριση με μη επεξεργασμένες επιφάνειες.

Χρήση - Εφαρμογές
Το SC 200 PENETRATE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
• Ελαστική και στεγανή προστασία των επιφανειών σκυροδέ-
ματος και τσιμεντοκονιαμάτων.
• Στεγανοποιητική ελαστική επάλειψη σε πισίνες πριν την 
εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων. 
• Επικάλυψη στεγανοποιητική και προστατευτική τοίχων σκυ-
ροδέματος που έρχονται σε επαφή με το έδαφος (θεμελιώ-
σεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες).
• Στεγανοποίηση δωμάτων και ταρατσών σε μη βατές επιφά-
νειες καθώς επίσης και σε βατές επιφάνειες που θα δεχθούν  
επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς λίθους.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Για να εξασφαλίσουμε στο SC 200 PENETRATE καλή πρόσφυ-
ση, πρέπει να φροντίσουμε ιδιαιτέρως την προετοιμασία του 
υποστρώματος. Η επιφάνεια στην οποία θα γίνει η εφαρμογή 
πρέπει να είναι τελείως καθαρή, συμπαγής και χωρίς ρωγμές. 
Η επιφάνεια της τσιμεντοκονίας ή του σκυροδέματος πρέπει 
να είναι εντελώς καθαρισμένη από σκόνες, άλατα, υπολείμμα-
τα αποκολλητικών ελαίων, λίπη, ξένα σώματα και σκουριές. 

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα υψηλής 
αντοχής που εισχωρεί & σφραγίζει σε βάθος ακόμη 
και τριχοειδή στη μάζα του σκυροδέματος

Ενανθρακωμένο ή εν γένει σαθρό σκυρόδεμα πρέπει να καθαι-
ρείται μέχρι να βρούμε υγιές υπόστρωμα και αν απαιτείται να 
γίνεται επισκευή χρησιμοποιώντας NOVAFER και RC 340. 
Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλού-
νται χρησιμοποιώντας την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών 
EPO FLUID. Σε εφαρμογές όπου έχουμε εισροή υδάτων από 
έξω (αρνητικές πιέσεις) πρέπει πρώτα να γίνει σφράγιση των 
διαρροών χρησιμοποιώντας το υπέρ ταχείας σκλήρυνσης στε-
γανωτικό τσιμεντοκονίαμα SC FAST. Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομέ-
νων των προιόντων. Βρέξτε με νερό το υπόστρωμα και απομα-
κρύνετε το πλεονάζον νερό έτσι ώστε να έχετε κορεσμένο σε 
νερό υπόστρωμα αλλά χωρίς στάσιμα νερά πριν την εφαρμο-
γή.

Προετοιμασία του μίγματος
Αδειάστε το δοχείο που περιέχει το συστατικό Β (υγρό) σε ένα 
κατάλληλο καθαρό δοχείο, προσθέστε μετά σιγά - σιγά, ανα-
κατεύοντας με ηλεκτρικό αναμικτήρα, το συστατικό Α (σκό-
νη). Αναμίξτε προσεκτικά το SC 200 PENETRATE για μερικά 
λεπτά φροντίζοντας να αφαιρέσετε απο τα τοιχώματα και το 
πυθμένα τα μέρη της σκόνης που δεν έχουν διαλυθεί καλά. Η 
ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του 
μίγματος. Χρησιμοποιήστε για αυτή την εργασία ένα ηλεκτρι-
κό αναμικτήρα χαμηλών στροφών για την αποφυγή δημιουρ-
γίας υπερβολικών φυσσαλίδων αέρος. Αν για τον οποιοδήποτε 
λόγο η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα, το υγρό ανάμιξης μειώ-
νεται ανάλογα με την επιθυμητή θιξοτροπία. Αποφύγετε την 
ανάμιξη με το χέρι. 

Εφαρμογή του μίγματος
Εφαρμόστε το κονίαμα με επίπεδη βούρτσα ή ρολό πάνω στην 
προετοιμασμένη επιφάνεια σε μέγιστο πάχος 1mm, ανά πέρα-
σμα. Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση (σε κατακόρυφη φορά 
σε σχέση με την πρώτη) όταν η πρώτη έχει σκληρυνθεί (2 - 5 
ώρες περίπου). Το πρώτο χέρι εφαρμόζεται συνήθως με βούρ-
τσα ενώ το δεύτερο, το οποίο εφαρμόζεται σε διεύθυνση κατα-
κόρυφη σε αυτή του πρώτου, μπορεί να εφαρμοστεί και με 
σπάτουλα μειώνοντας το υγρό ανάμιξης κατά περίπτωση. Σε 
ζεστές περιόδους είναι σκόπιμο να μην εκθέτουμε τα υλικά 
πριν απο την χρήση τους, στον ήλιο (σκόνες και υγρά) διαφο-
ρετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται 
σημαντικά. Μετά την εφαρμογή, ημέρες ζεστές ή με δυνατό 
αέρα συνιστάται η προστασία της επιφάνειας απο την γρήγορη 
εξάτμιση με βρεγμένες λινάτσες ή με άλλο κατάλληλο εξοπλι-
σμό. Εν γένει όλες οι προφυλάξεις που αφορούν τσιμεντοειδή 
όπως ωρίμανση σε περιβάλλον υγρασίας πρέπει να λαμβάνο-
νται και κατά την εφαρμογή του SC 200 PENETRATE. Η τοποθέ-
τηση επικαλύψεων ή βαφής πάνω στη στρώση του SC 200 

▷ Βάσεως τσιμέντου
▷  Δύο συστατικών
▷  Εξαιρετική εργασιμότητα
▷ Χρώμα: γκρι και λευκό
▷  Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε ταράτσες, βεράντες, μπάνια
▷  Εισχωρεί και στεγανοποιεί τριχοειδή του σκυροδέματος 
▷  Προστατεύει απο την ενανθράκωση το σκυρόδεμα
▷  Δεν συνιστάται για μη απορροφητικά υποστρώματα
▷  Κατάλληλο για δεξαμενές και πισίνες που θα επικαλυφθούν με πλακίδια
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PENETRATE γίνεται αφού αυτή στεγνώσει εντελώς. Συνή-
θως 48 ή 72 ώρες επαρκούν στους +230C και 50% υγρασία 
περιβάλλοντος.

Αποθήκευση
Το SC 200 PENETRATE παραμένει αναλοίωτο για τουλάχι-
στον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε 
ξηρό χώρο, προστατευμένη απο υγρασία, παγετό και την 
απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση του SC 200 PENETRATE είναι 1,6kg/m2 ανά 
mm πάχους / πέρασμα ανάλογα και με την ιδιοσύσταση του 
μίγματος που εφαρμόζουμε.
Για την αποτελεσματικότητα της στεγανωτικής κονίας SC 200 
PENETRATE απαιτούνται το λιγότερο δύο χέρια επάλειψης. 
Το ελάχιστο συνολικό πάχος των 2mm θα πρέπει να τηρείται 
οπωσδήποτε, ενώ για μεγαλύτερο πάχος δεν υπάρχουν όρια 
και καθορίζεται απο την αναμενόμενη πίεση του νερού ως 
ακολούθως:

Καθαρισμός
Εξαιτίας της αυξημένης πρόσφυσης του SC 200 PENETRATE 
ακόμα και σε μέταλλα συνιστάται να πλένετε τα εργαλεία με 
νερό πριν το κονίαμα αρχίζει να πήζει. Μετά την πήξη ο καθα-
ρισμός μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.

Συστάσεις 
• Να μην εφαρμόζετε το SC 200 PENETRATE σε στρώσεις με-
γάλου πάχους (το μέγιστο 1mm ανά στρώση).
• Να μην εφαρμόζετε το SC 200 PENETRATE σε συνολικό πά-
χος μικρότερο από αυτό του πίνακα κατανάλωσης. 
• Να μην εφαρμόζετε το SC 200 PENETRATE σε θερμοκρασί-
ες κάτω των +80C και άνω των +350C. 
• Nα μην αναμίξετε το SC 200 PENETRATE με τσιμέντο, γύψο, 
ασβέστη, αδρανή ή νερό. 
• Να μην εφαρμόζετε το SC 200 PENETRATE πάνω σε μη 
απορροφητικές επιφάνειες όπως πολυουραιθανικά, ακρυλι-
κά, μονωτικά και βαφές.  
• Αν και η πρόσφυση του SC 200 PENETRATE στο υπόστρωμα 
είναι υψηλή ακόμη και σε μέταλο η εφαρμογή του σαν στεγα-
νωτικό συνιστάται μόνο για απορροφητικά υποστρώματα βά-
σεως τσιμέντου.
• Μην εφαρμόζετε το SC 200 PENETRATE όταν υπάρχει διαρ-
ροή και εισροή υδάτων από το υπόστρωμα (να προηγείται 
σφράγιση των διαρροών με SC FAST).
• Μην εφαρμόζετε το SC 200 PENETRATE πάνω σε μεμβρά-
νες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται 
μακροπρόθεσμα. 
• Μην εφαρμόζετε το SC 200 PENETRATE πάνω σε σαθρά ή 
υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς (να προηγεί-
ται έλεγχος και αν απαιτηθεί χρήση του WATER PRIMER 
EPX).
• Όταν το SC 200 PENETRATE εφαρμόζεται σαν υπόστρωμα 
στεγανοποίησης διακοσμητικών κονιαμάτων όπως τα 
PLANOCOLOR CEMENT, συγκόλλησης κεραμικών πλακιδί-
ων με κόλλες βάσεως τσιμέντου, κατασκευή ψηφιδωτού σε 
δάπεδα με PLANOCOLOR GRANIT κλπ, η εφαρμογή της επι-
κάλυψης πρέπει να γίνεται το πολύ εντός 4-5 ημερών. Σε 
αντίθετη περίπτωση η επιφάνεια της στρώσης του SC 200 
PENETRATE καθίσταται μη απορροφητική και θα πρέπει να 
γίνεται χρήση κατάλληλου ασταριού (PLANO CONTACT ή SC 
200 PENETRATE) πριν την εφαρμογή της επίστρωσης. 

Συσκευασία
Μονάδες των 32kg αποτελούμενες από 25kg συστατικού A 
(σκόνη) και 7kg συστατικού B (υγρό). Το συστατικό Α διατίθε-
ται σε παλέτες των 1250Kg.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα 
της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφο-
ρίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές 
και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρα-
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ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή Α: Σκόνη / Β: υγρό

 Χρώμα Α: γκρι + λευκό / Β: λευκό

Ειδικό Βάρος Α: 1,3 gr/cm³ / Β: 1,0 gr/cm³

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά Α: 100% / Β: 32%

Αποθήκευση
12  μήνες σε ξηρό μέρος στην 
αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Χρώμα μίγματος γκρι και υπόλευκο

Αναλογία μίξης Α : Β = 25 : 7

Μορφή μίγματος λεπτόρρευστος πολτός

Ειδικό βάρος μίγματος 1,6 - 1,7kg/lt

pH μίγματος 12 - 13

Θερμοκρασία εφαρμογής από +8°C έως +30°C 

Ανοιχτός χρόνος
60 λεπτά (στους +200C & 50% 
υγρασία)

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε νερό πολύ καλή

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα άριστη

Αντοχή σε χημικά μέσα σε χλωριούχο 
ασβέστιο άριστη (στους +600C)

Περιγραφή Ελάχιστο πάχος

για την παρουσία υγρασίας 2,0mm

για νερό με πίεση 2,2mm

για πίεση νερού μέχρι 1,5bar 2,5mm

κτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρη-
σιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι 
κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρή-
στης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη 
χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής 
των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την 
πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων 
ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR 
Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφα-
λείας.


