
KEMPEROL® 2K-PUR
Υγρό στεγανοποιητικό (δύο συστατικών) σύστημα 
χωρίς διαλύτες για ευαίσθητες περιοχές



Το KEMPEROL® 2K-PUR είναι ένα 
άοσμο, χωρίς διαλυτικές ουσίες 
υγρό στεγανοποιητικό σύστημα, το 
οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για ευ-
αίσθητες περιοχές. Επομένως είναι 
ιδανικό σύστημα στεγανοποίησης  
για έργα  στα οποία, η ύπαρξη δια-
λυτικών ουσιών, είναι απαγορευτική.

Το KEMPEROL® 2K-PUR συνδυάζει 
την εμπειρία περισσότερων από 40 
ετών τεχνολογίας στεγανοποιήσεων 
με τις τρέχουσες απαιτήσεις για σύγ-
χρονα δομικά προϊόντα. 

Το χωρίς διαλυτικές ουσίες στε-
γανοποιητικό σύστημα, ιδανική 
λύση ακόμη και για εσωτερικούς 
χώρους.

Το άοσμο υγρό στεγανοποιητικό 
 σύστημα είναι ιδανικό  για μακρο-
χρόνια στεγανοποίηση στεγών, 
μπαλκονιών, ταρατσών, χώρων 
στάθμευσης και εσωτερικών χώρων 
σε
• νοσοκομεία
• παιδικούς σταθμούς
• σχολεία
•  κτίρια γραφείων με κλιματιστικές 

συσκευές

Η διαδικασία εφαρμογής του συ-
στήματος διεξάγεται σε δύο στάδια:
Κατά την  πρώτη στρώση απλώνε-
ται αρχικά στο υπόστρωμα η υγρή 
ρητίνη και στη συνέχεια διαστρώ-
νονται οι ενισχυτικές ίνες  έτσι, 
ώστε να μην δημιουργούνται φυ-
σαλίδες. Στην ένωση των ενισχυτι-
κών ινών θα πρέπει να υπάρχει 
μια επικάλυψη, πλάτους 5 cm. 
Αμέσως, εφαρμόζεται η δεύτερη 
στρώση της ρητίνης (πριν προλά-
βει να στεγνώσει η πρώτη στρώ-
ση), και εμποτίζονται έως 
κορεσμού οι ενισχυτικές ίνες. Το 
στεγανοποιητικό πάχους 2 mm 
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Εφαρμογή στεγνώνει επιτόπου και δημιουργεί 
δεσμούς σε όλη την επιφάνεια με 
το υπόστρωμα. Κατά τη χρήση του 
άοσμου KEMPEROL® 2KPUR, η 
κανονική διαδικασία εργασιών δεν 
επηρεάζεται. Οι κλιματιστικές συ-
σκευές λειτουργούν ξανά χωρίς δι-
ακοπή, ενώ μπορεί να αποφευχθεί 
η δαπανηρή εργασία το Σαββατο-
κύριακο.

Κατά τη χρήση σε επιφάνειες όπου 
υπάρχει κυκλοφορία, το 
KEMPEROL® 2K-PUR μπορεί να 
θερμανθεί για μικρό διάστημα έως 
τους + 250 °C και επομένως, είναι 
κατάλληλο για την εφαρμογή χυτής 
ασφάλτου.

Το KEMPEROL® 2K-PUR διαθέτει την Ευρωπαϊκή 
 τεχνική έγκριση και υποβάλλεται επιπλέον σε τακτικούς 
ελέγχους ποιότητας από τα εργαστήρια της KEMPER 
SYSTEM.
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