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Τα ασφαλτόπανα είναι αποδεδειγμένα μία αξιόπιστη εφαρμογή στεγανοποίησης που μπορεί
να διαρκέσει για πολλά χρόνια αν τοποθετηθεί σωστά.  Η αλήθεια είναι ότι τα υλικά αυτά
ταιριάζουν σχεδόν σε κάθε είδους υπόστρωμα όπως μωσαϊκά, πλάκες, μπετόν, ελαφρά
μπετά και άλλα.

Που περιορίζεται η εφαρμογή τους;
Ίσως θα περιοριζόταν η εφαρμογή του σε ταράτσες όπου υπάρχουν πολλά εμπόδια όπως
φωτοβολταϊκά ηλιακοί θερμοσίφωνες ή μεγάλες μονάδες εξαερισμου. Αλλά ακόμα και εκεί
δεν θα ήταν αδύνατη η εφαρμογή ενός τέτοιου υλικού.

https://www.monoseis-monotica.gr/monoseis-taratson/stegan/
https://www.monoseis-monotica.gr/elafry-mpeton/
https://www.monoseis-monotica.gr/elafry-mpeton/


Πόσοι τύποι ασφαλτοπάνων υπάρχουν;
Συναντάμε πληθώρα τύπων ασφαλτοπάνων στην αγορά με διαφορετική σύσταση πάχος και
τελική επικάλυψη. Θα βρούμε ελαστομερή, πλαστομερη και συνθετικά ασφαλτόπανα όπως
sbs app με διαφορές προσθήκης σε υγρό λάστιχο, τροποποιημένη άσφαλτο και
διαφορετικούς οπλισμούς όπως πολυεστέρα isover, υαλοπίλημα.

Βάρος και διαστάσεις
Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές μονώσεων ταρατσών περιλαμβάνουν ασφαλτόπανα από
4,5 έως 6 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο με συνηθέστερη επιλογή την τελική κάλυψη του υλικού
με λευκή η ανοιχτόχρωμη γκρι ψηφίδα, προκειμένου να αντανακλά την ακτινοβολία και να
μην απορροφά θερμότητα. Τα ασφαλτόπανα κυκλοφορούν σε ρολά από επτάμισι μέτρα
μήκους έως 10 και ένα μέτρο πλάτος.

Το βασικό συνθετικό ροής τους είναι η άσφαλτος και η επικόλληση τους στο υπόστρωμα
γίνεται με χρήση φλόγιστρου  και φιάλης προπανίου.

Διαφορές στην αντοχή σε ψύχος από 0 C έως -20 βαθμούς C
Επίσης θα συναντήσουμε διαφορές στην ανθεκτικότητα των ασφαλτοπάνων ως προς την
διατήρηση της πλαστικότητας τους, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό κατηγοριοποιεί τα
ασφαλτόπανα σε κλίμακα από μηδέν έως -20 βαθμών κελσίου.

Ένα ασφαλτόπανο για παράδειγμα των μηδέν βαθμών θα έσπαγε μετά από παρατεταμένη
κακοκαιρία και παγετό εφόσον η θερμοκρασία θα ήταν χαμηλότερη από τις δυνατότητές του.

https://www.monoseis-monotica.gr/monoseis-taratson/stegan/steganopoiiseis-me-asfaltopana/
https://www.monoseis-monotica.gr/monoseis-taratson/stegan/polyesteras-izover/


Αντίθετα ένα ασφαλτόπανο των μείον 20 βαθμών θα μπορούσε να αντέξει και να διατηρηθεί
πλαστικό ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Συνήθως τα ασφαλτόπανα αυτά είναι τα
ελαστομερή sbs.

Τα sbs ελαστομερή είναι καλύτερα στο ψύχος - Τα app στην ηλιακή ακτινοβολία

Θεωρητικά ένα ελαστομερές ασφαλτόπανο μπορεί να συστέλλεται και να διαστέλλεται άψογα
σε χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς γήρανση, ενώ ένα πλαστομερές ασφαλτόπανο θα
αντιδρούσε ισως καλύτερα  στην υπερθέρμανση. Για τον λόγο αυτό όταν θέλουμε να
πετύχουμε μία καλή στεγανοποίηση με μεγάλο προσδόκιμο ζωής θα κάνουμε χρήση και των
δύο τίποτ ασφαλτοπάνων τοποθετώντας πρώτα το ελαστομερές και στη συνέχεια το app. Με
αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε την εφαρμογή απέναντι στο ψύχος αλλά και στις υψηλές
θερμοκρασίες.

Το μόνο μειονέκτημα σε σχέση με τα υλικά αυτά είναι η αναπόφευκτη απορρόφηση
θερμότητας τους θερινούς μήνες και η αύξηση θερμοκρασίας στον χώρο, ιδίως οταν δεν
υπάρχει επαρκής θερμομόνωση.

Ασφαλτόπανα αλουμινίου και ορυκτής ψηφίδας
Αυτό συμβαίνει περισσότερο με τα ασφαλτόπανα ψηφίδας άσχετα με το χρώμα τους, ενώ
στα ασφαλτόπανα αλουμινίου δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, λόγω της ικανοποιητικής
τους αντανακλαστικής ιδιότητας που φέρει το αλουμίνιο.

Σωστή τοποθέτηση των ασφαλτοπάνων
Αρχικά να τονίσουμε ότι τα ασφαλτόπανα λόγω του βάρους τους θα πρέπει να είναι
τοποθετημένα όρθια σε κάθετη στάση και χωρίς άλλα φορτία επάνω τους. Σε αντίθετη



περίπτωση μπορεί να κολλήσουν ή να αλλοιωθούν λόγω της ζέστης που κάνει την άσφαλτο
πιο μαλακή.

Αστάρωμα με ασφαλτικό βερνίκι (βενζινόπισσα)
Ξεκινώντας την τοποθέτηση θα πρέπει να ασταρωσουμε  την επιφάνεια με ασφαλτικό
βερνίκι (βενζινόπισσα) και όχι με ασφαλτικό γαλάκτωμα νερου. Το ασφαλτικό βερνίκι θα
ζεσταθεί-καει μαζί με το ασφαλτόπανο και θα κολλήσουν απόλυτα μεταξύ τους.

Τα ασφαλτόπανα πρέπει να είναι κολλημένα σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας, για αυτόν
τον λόγο απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σωστό αστάρωμα και με το σωστό υλικό.

Φροντίζουμε τις αλληλοεπικαλύψεις
Η τοποθέτηση μας θα πρέπει να ξεκινάει από τις υδρορροές φροντίζοντας πάντα οι
αλληλοεπικαλύψεις των ασφαλτοπάνων να μην είναι κόντρα στην ροή του νερού και να
αποφευχθούν έτσι κακώσεις στα νευραλγικά αυτά σημεία.

Θα πρέπει να φροντίζουμε έτσι ώστε οι ενώσεις των ασφαλτοπάνων να γίνονται με ακρίβεια
και να μην υπερβαίνουν ή υπερκαλύπτουν η μία την άλλη. Θα πρέπει η επικόλληση τους να
γίνεται στο τμήμα των 10 cm.

Όχι περισσότερη ή λιγότερη ρύθμιση φλόγας
Επίσης ένα ασφαλτόπανο για να τοποθετηθεί σωστά απαιτεί να καεί όσο χρειάζεται, οχι
περισσότερο ή λιγότερο. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποτύχει η πρόσφυση ή θα αλλοιωθεί η
σύσταση του υλικού.



Επικαλύψεις με διαφορά πάχους και ανισόπεδη επιφάνεια
Στα ασφαλτόπανα των πέντε και έξι κιλών θα δούμε καμπύλες (σαμαράκια) στις ενώσεις
τους ανά 1 μέτρο. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό γιατί το πάχος των υλικών σε αυτά τα
σημεία είναι το διπλάσιο. Ετσι θα πρέπει να φροντίζουμε να εξομαλυνθούν τα σημεία αυτά με
τη χρήση κάποιου ειδικού βάρους ή εργαλείου ώστε να μην έχουμε παρακράτηση νερού από
ανισόπεδα τμήματα.
Επίσης θα πρέπει να καλύπτονται οι ενώσεις με κάποιο υλικο προστασίας από τον ήλια για
να αποφύγουμε περαιτέρω βλάβες.

Μεγάλες επιφάνειες με λάμες στήριξης περιμετρικά
Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η διαστολή των υλικών αυτών
όταν τοποθετούνται σε μεγάλες επιφάνειες. μπορεί να παρατηρηθούν αποκολλήσεις
περιμετρικά λόγω των μεγάλων διαστάσεων και να έχουμε εισχωρηση νερού.
Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε η απόληξη τον ασφαλτοπανων να γίνεται με ειδικές λάμες
στήριξης περιμετρικά.

Ιδανικές εφαρμογές με μεγάλο προσδόκιμο ζωής

Καταλήγοντας συμπεραίνουμε ότι οι στεγανοποιησεις ταρατσών με ασφαλτόπανα είναι
ιδανικές εργασίες και με μεγάλο προσδόκιμο ζωής αν τοποθετηθούν σωστά και
ακολουθώντας τις απαραίτητες τεχνικές. Οι τιμές για τοποθέτηση ασφαλτοπάνου μαζί με
εργασία ξεκινούν από 12€ / 1 τ.μ και φτάνουν έως 18€ / 1 τ.μ

Φθηνή και εύκολη συντήρηση
Στα πολλά πλεονεκτήματα των υλικών αυτών θα δούμε ακόμα ότι επιδέχονται πολύ εύκολη
συντήρηση και με χαμηλό κόστος.

https://www.monoseis-monotica.gr/times/


Μπορεί να εξαλείψουν πλήρως την συμπύκνωση υδρατμών και την
μούχλα
Τελευταίο και πιο σημαντικό θετικό στοιχείο των υλικών  είναι το μεγάλο πάχος τους σε
συνδυασμό με το χαμηλό κόστος. Πολύ συχνά έχουμε δει ασφαλτόπανα των 6 κιλών να
εξαλείφουν οριστικά προβλήματα που υπάρχουν στα κτίρια σε σχέση με συμπύκνωση
υδρατμών και διαφορά της θερμοκρασίας, εκτός από την άψογη στεγανωτική τους
λειτουργία.
Είναι ικανά υλικά να προσφέρουν ζέστη στην ταράτσα μας,τους χειμερινούς μήνες, και να
απομακρύνουν αισθητά έναν χώρο από το σημείο δρόσου.Σε αντίθετη περίπτωση αυτό δεν
μπορεί να συμβεί με κάποιο επαλειφόμενο υλικό πολύ απλά γιατί δεν έχει πάχος.

Η στεγάνωση σε μη θερμομονωμένη ταράτσα είναι ρίσκο
Όταν κάνουμε στεγανοποίηση σε μία ταράτσα η οποία δεν είναι θερμαμονωμένη τότε πρέπει
να ξέρουμε ότι σφραγίζεται η διαπνοή και η διαφυγή των υδρατμών από το εσωτερικό του
χώρου.
Αν είναι αναγκαίο λοιπόν να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο θα πρέπει να μειώσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιθανότητες της συμπύκνωσης υδρατμών. Αυτό θα γίνει σε
περίπτωση πού επιλέξουμε το σωστό υλικό για το πρόβλημά μας πού στη.συγκεκριμένη
περίπτωση είναι ένα ασφαλτόπανο με ικανοποιητικό πάχος.

Να επιλέξω ασφαλτόπανο ή επαλειφόμενο τύπου hyperdesmo;
Έτσι η επιλογή μας σε ότι αφορά τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά υβριδικά υλικά θα
πρέπει να περιορίζεται μόνο στην βατότητα της κάθε επιφάνειας και στην αντανακλαστική
της ιδιότητα τους θερινούς μήνες αν και αυτό δεν είναι απόλυτο.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγκρίνουμε τα ασφαλτόπανα με τα επαλειφόμενα υλικά
σε ότι αφορά την καλή στεγανωτική τους λειτουργία και τον προσδοκώμενο χρόνο ζωής
τους.



Είναι μια value for money στεγανοποίηση τα ασφαλτόπανα;
Είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση ποιότητας τιμής αυτήν την στιγμή στην Ελληνική αγορά.
Αρκεί να προσέξουμε τις προδιαγραφές και τεχνικά χαρ/κά του κάθε υλικού. Συγκριτικά είναι
μία value for money εφαρμογη σε σχέση με άλλες στεγανοποιήσεις.

Γιατί πολλοί μου προτείνουν επαλειφόμενο;
Αν κάποιος λοιπόν σας προτείνει επαλειφόμενα υλικά αντί για ασφαλτόπανα ενώ δεν
υπάρχει ιδιαίτερος λόγος όπως εμπόδια στην ταράτσα σας,τότε είναι 100% σίγουρο πώς
θέλει να προωθήσει το δικό του σύστημα στεγάνωσης και ΔΕΝ τοποθετεί
ασφαλτόπανα.όπως και δεν γνωρίζει τις ιδιότητές τους.

Επιλέγουμε μόνωση με γνώμονα τις ανάγκες του κτιρίου μας
Στην monotica  εφαρμόζουμε εξίσου στεγανοποιήσεις με ασφαλτόπανα και επαλειφόμενα
πολυουρεθανικά όπως HYPERDESMO ,SIKA, MARISEAL και άλλους τύπους
στεγανοποίησης.
Οι προτάσεις μας πάντοτε ακολουθούν την αναγκαιότητα της κάθε ταράτσας, στατικότητα
κτιρίου και σε δεύτερο βαθμό την επιθυμία του πελάτη.

Ξεκάθαρη εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς έξτρα κόστη συντήρησης
Οι εγγυήσεις μας για όλες τις εφαρμογές είναι από 5 έως 25 έτη και ποτέ δεν επιβαρύνουν ή
δεσμεύουν τον πελάτη με κανένα είδος συντήρησης και περαιτέρω εξόδων ανα 3,5,7 χρόνια,
προκειμένου να ισχύει η εγγύηση μας.

Καλέστε μας σήμερα και ενημερωθείτε για τις εφαρμογές μας στις μονώσεις ταρατσών όπως
και για την σωστή τοποθέτηση και προϋποθέσεις των ασφαλτοπάνων.

https://www.monoseis-monotica.gr/monoseis-taratson/stegan/steganopoiiseis-me-hyperdesmo/



