
Διπλή μόνωση πάχους 1,5 cm - Η 
καλύτερη στεγανοποίηση  ταρατσών 

Απαλλαγείτε για πάντα από την υγρασία με 17 ευρώ 

ανά τετραγωνικό μέτρο και γραπτή εγγύηση 25 έτη 

 

 

Η προσφορά μας για την στεγανοποίηση ταράτσας πάχος 1,5 cm δεν 
έχει καμία σχέση με τiς στεγανοποιήσεις  των πολλών και 
αλλεπάλληλων στρώσεων που θα βρείτε στην αγορά όπως 9 ή 12 
στρώσεις που ακούμε τελευταία γιατί πολύ απλά οι εργασίες αυτές 
αναφέρονται σε στρώσεις με φύλλα εμποτισμού και πίσσα.  

 

Συνήθως καλύπτονται από κάποιο πολτό αποτελούμενο από πίσσα 
νερού και βάφονται με αλουμινοχρωμα.  



Οι πολλές στρώσεις λοιπόν αυτές 12 ή 15  δεν ξεπερνούν σε πάχος 
τα 2 χιλιοστά.  

Είναι λοιπόν σαν να έχουμε περάσει στη ταράτσα μας δύο στρώσεις 
από κάποιο  επαλειφόμενο υλικό.  

Η διάρκεια ζωής τους επίσης δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια και αυτό 
εφόσον η επιφάνεια εφαρμογής ήταν ιδανική και χωρίς ανωμαλίες. 

 

 Προσοχή λοιπόν στις επιλογές που υπόσχονται πολλά 
στρώματα καθώς στις  περισσότερες περιπτώσεις δεν αντιστοιχούν 
σε αξιόπιστες εφαρμογές στεγανοποίησης ταράτσας.  

  

Ζητήστε να δείτε κάποιο δείγμα των υλικών και Ξεκαθαρίστε από την 
αρχή ότι αφορά το πάχος της μόνωσης.  

 

Δεν σημαίνει οτι με μεγαλύτερο πάχος στεγάνωσης έχουμε πάντα 
καλύτερα αποτελέσματα γιατί αυτό εξαρτάται καθαρά από το είδος 
των υλικών και τη συμπεριφορά τους στις καιρικές συνθήκες. 
Σημαίνει όμως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ότι με 
μεγαλύτερο πάχος μπορούμε να πετύχουμε θερμομονωτικότητα και 
καλύτερη απόδοση της μόνωσης οσον αφορά μηχανικές 
καταπονήσεις και βατότητα αλλά και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε 
συστολές και διαστολές. 

 Στην δική μας προσφορά διπλής στεγανοποίησης ταράτσας 
αναφερόμαστε σε πάχος 1,5 cm  και αποτελείται από 3 Βασικά 
διαφορετικά στρώματα υλικών τα οποία συμπεριφέρονται άριστα 
μεταξύ τους  και έχουν πολύ καλή πρόσφυση.  



Τα βήματα που ακολουθούμε για την κατασκευή της διπλής 
στεγανοποίησης είναι τα εξής : 

 

1. Καθαρισμός του υποστρώματος με υδροβολή υψηλής 
πίεσης,  περιστροφικά τριβεία  και ξύστρες τσιμέντου.  όπου 
απαιτείται τοποθετούνται αεραγωγοί (  εάν υπάρχει 
θερμομόνωση) .  Στη συνέχεια εξετάζουμε τα στηθαία  για την 
επισκευή σαθρών σοβάδων  και την επιφάνεια της ταράτσας για 
τυχόν παρακράτηση νερού.  Ταυτόχρονα εξομαλύνουμε  με 
ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα τα  ανώμαλα σημεία οπως και 
ενδεχόμενες καθιζήσεις. 

 

2.  Σε δεύτερη φάση εφαρμογή ασφαλτικό βερνίκι που 
αποτελεί το αστάρωμα της επιφάνειας και συνάμα το φράγμα 
υδρατμών.  η στρώση αυτή ακολουθεί και περιμετρικά της 
ταράτσας έως και 20 εκατοστά επάνω στο στηθαίο.  

Το βερνίκι βοηθάει στην σωστή επικόλληση των 
ασφαλτόπανων  αργότερα εφόσον καίγεται και αυτό μαζί με το 
ασφαλτοπανο και γίνονται ένα σώμα.  

3.  Ακολουθεί η τοποθέτηση των ασφαλτόπανων sika -20 
βαθμους 5 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο sbs  με ορυκτή ψηφίδα 
που θα βοηθήσει τελικός και στην καλύτερη  αγκύρωση - 
πρόσφυση των επόμενων στεγανωτικών. 

 

4.   Οι επικαλύψεις των ασφαλτόπανων  σπάτουλαρόνται με 
θέρμη ασφαλτοκόλλα  και σφραγίζονται με ακρυλική μαστίχη 
μεγάλης ελαστικότητας.  ίδια εφαρμογή γίνεται και περιμετρικά 
στα στηθαία -  στις απολήξεις.  



 

5.  Ακολουθεί εκ νέου αστάρωμα της επιφάνειας αυτή τη φορά 
με ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας πήξεως.   η στρώση 
ακολουθεί και τα στηθαία ταράτσας ως επάνω. 

 

6.  Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τα συνθετικά πολυεστερικά 
φύλλα που είναι εμπλουτισμένα με γυαλί και  συγκολλούμε 
ασφαλτικό γαλάκτωμα. η στρώση αυτή επαναλαμβάνεται δύο 
φορές ώστε να εξασφαλίσουμε απόλυτη στεγανότητα αλλά και 
την  στρώση αντανακλασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Με το 
γυαλί προστατεύουμε τα ασφαλτόπανα ώστε να μην 
απορροφούν θερμότητα και να μην διαστέλλονται αρκετά. 
Επίσης συμβάλει σε καλύτερες συνθήκες στο χώρο Όσο αφορά 
τη θέρμανση και την ψύξη. 

 

7. Ακολουθεί μία παχύρευστη  στρώση από ασφαλτικό 
πόλτο  ώστε να ενσωματωθούν όλες οι προηγούμενες 
στεγανωτικές στρώσεις σε μία.  ο πολτός εφαρμόζεται επίσης 
και στα στηθαία. 

 

8.   Τελικως σφραγίζουμε την επιφάνεια με υβριδικό στεγανωτικό 
υλικό  που εφαρμόζουμε σε τρεις παχυρευστες στρώσεις.  το 
τελικό υλικό προστατεύει Επίσης την μόνωση από την ηλιακή 
ακτινοβολία γιατί χαρακτηρίζεται ανακλαστικό θερμομονωτικό. 

 

Η μόνωση αυτή σας παρέχεται με 25 έτη εγγύηση που αναφέρεται 
στην καλή λειτουργία της εφαρμογής.  Η τιμή της ξεκινάει από 17 
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και είναι ανάλογη με το μέγεθος της 



επιφάνειας την περιοχή του ακινήτου αλλά και το είδος του 
υποστρώματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στην επιλογή της μόνωσης που θα 
εφαρμόσετε όπως και των υλικών γιατί για να το πούμε Απλά με τα 
ίδια χρήματα που θα αγοράσετε ‘’σεντόνι’’ , μπορείτε να αγοράσετε 
‘’κουβέρτα’’ η οποία έχει να προσφέρει αντοχή σε βάθος χρόνου όσο 
αφορά την υγρασία,  αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχετε να 
κερδίσετε θερμομονωτικά χειμώνα και καλοκαίρι. 

 Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διπλή στεγανοποίηση 
ταράτσας που προσφέρει η MONOTICA μπορείτε να έχετε από τους 
τεχνικούς μας στο τηλ. 210 2381855  η και να δείτε δείγματα της 
εφαρμογής από κοντά κλείνοντας δωρεάν ραντεβού. 

 ζητήστε μας τώρα την προσφορά σας !  

   

              MONOTICA 2019 

 

 

  

 


