Η πιο φθηνή στεγανοποίηση ταράτσας
περιλαμβάνει στρώσεις με υαλούφασμα monotica-plex και τελική μορφή
αλουμίνιο - παρέχεται με γραπτή εγγύηση 8 ετών

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε περισσότεροι ψάχνουμε φθηνές λύσεις
προκειμένου να προστατέψουμε τα σπίτια μας από την υγρασία.
όπως πάντα με γνώμονα την οικονομική κρίση στη χώρα μας επιλέγουμε αυτό το είδος
στεγανοποίησης ταράτσας που θεωρούμε αξιόπιστο ως προς την τιμή του και
προσφέρουμε σε εσάς με γραπτή εγγύηση 8 ετών και μόλις από 7 ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο.
τα στάδια που ακολουθούν είναι τα εξής :
1. Λεπτομερής καθαρισμός του υποστρώματος και απομάκρυνση διαφόρων
σαθρών κονιαμάτων.
2. Τοποθέτηση αεραγωγών και τοπικές εξομάλυνσης για την καλύτερη λειτουργία
των ρύσεων.
3. αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα, πίσσα νερού.
4. στρώση ύαλουφάσματος monotica-plex και συγκόλληση του με εμποτισμό από
ασφαλτικό γαλάκτωμα επάνω και κάτω.

5. ακολουθεί και δεύτερη στρώση υαλουφάσματος και με τον ίδιο τρόπο
συγκόλλησης με μόνη διαφορά τα διάκενα 20 εκατοστών μεταξύ των φύλων για
να επιτρέπονται οι διαστολές χωρίς την αποκόλληση των ενώσεων.
6. στη συνέχεια σφραγίζουμε με μία στρώση αποτελούμενη από ασφαλτικό πολτό
ταχείας πήξεως vitem.
7. την τελική μορφή της φθηνής στεγανοποίησης που σας προτείνουμε αποτελεί το
ανακλαστικό βερνίκι αλουμινίου ravaproof.
8. η σφράγιση μπορεί να γίνει επίσης και με υβριδικό ή πολυουρεθανικό pu-500
στεγανωτικό σε τρεις στρώσεις.Τοτε η τιμή διαφοροποιείται κατά 3€ το
τετραγωνικό μέτρο. Σίγουρα σφραγίζοντας με τέτοιο υλικό το προσδόκιμο ζωής
της στεγανοποίησης θα είναι μεγαλύτερο.

Καλέστε μας για την προσφορά σας και για οποιαδήποτε διευκρίνιση αφορά την
στεγανοποίηση με υαλούφασμα καθώς δεν ταιριάζει σε όλες τις επιφάνειες.
Ιδανικές επιφάνειες για την εφαρμογή αυτήν είναι οι ταράτσες με πλακάκια, μωσαϊκά,
βιομηχανικά δάπεδα και οποιαδήποτε άλλη λεία επιφάνεια που οπωσδήποτε
περιλαμβάνει και θερμομόνωση.
 εν ταιριάζει σε ανώμαλες επιφάνειες οι οποίες δεν είναι θερμόμονωμένες και
Δ
έχουν λιμνάζοντα νερά.
Οι τιμή ισχύει από 100 τ.μ. και πάνω

(εκτός φπα 24%)

