EVERPOL/EVERGLASS
FF
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ςτεγανωτικι μεμβράνθ EVERPOL/EVERGLASS FF είναι πλαςτομερισ αςφαλτικι μεμβράνθ το μίγμα τθσ οποίασ
αποτελείται από τροποποιθμζνθ άςφαλτο διχλιςτθρίου με κερμοπλαςτικά (ΑΡΡ) πολυμερι. Η άνω επιφάνειά
τθσ καλφπτεται από λεπτό φιλμ πολυαικυλενίου και είναι είτε οπλιςμζνθ με μθ υφαντό πολυεςτερικό φφαςμα
(EVERPOL FF) ι με ενιςχυμζνο υαλοπίλθμα (EVERGLASS FF) .
ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Πλαςτομερζσ αςφαλτικό μίγμα
 Απόλυτα υδατοςτεγανό
 Καλι αντοχι ςε υψθλζσ/χαμθλζσ κερμοκραςίεσ
 Καλι αντοχι ςτιν υπεριϊδθ ακτινοβολία
 Καλι αντοχι ςε οξζα και βάςεισ
Μη υφαντό πολυεςτερικό φφαςμα

Ενιςχυμζνο υαλοπίλημα

 Καλι αντοχι ςε ςτατικι πίεςθ

 Εξαιρετικι διαςταςιακι ςτακερότθτα

 Καλι αντοχι εφελκυςμό και μεγάλθ επιμικυνςθ

 Άκαυςτο

 Αντοχι ςτθ διάτρθςθ

 Αντοχι ςτθ ςιψθ

 Αντοχι ςτθ ςιψθ
ΕΠΙΚΑΛΤΨΕΙ
Οι μεμβράνεσ EVERPOL FF /EVERGLASS FF καλφπτονται ςτθν άνω επιφάνεια από φιλμ πολυαικυλενίου το
οποίο εξαςφαλίηει ζνα ςωςτό και εφκολο ξετφλιγμα του ρολοφ.
Η κάτω επιφάνεια καλφπτεται επίςθσ από λεπτό φίλμ πολυαικυλενίου που βοθκά ςτο γριγορο λιϊςιμο του
μίγματοσ κατά τθν εφαρμογι με φλόγιςτρο.
ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Οι διαςτάςεισ των ρολϊν EVERPOL FF /EVERGLASS FF είναι γενικά 1m πλάτοσ και 10m μικοσ. Κάκε ρολό
τυλίγεται με ταινίεσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται θ εμπορικι ονομαςία του προϊόντοσ, το είδοσ τθσ επικάλυψθσ
κακϊσ και το βάροσ του προϊόντοσ. Σε κάκε ρολό επιςυνάπτεται μια ετικζτα που υποδεικνφει τθ ςιμανςθ
ςυμμόρφωςθσ CE και τον αρ. παρτίδασ (Batch No) που επιτρζπει τθν εφκολθ αναγνϊριςθ του προϊόντοσ και τθν
ανάκτθςθ των τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν όταν χρειάηεται. Τα ρολά είναι τοποκετθμζνα πάνω ςε ξφλινθ
παλζτα και ςυγκρατοφνται με τθ βοικεια ςυρρικνοφμενου πολυαικυλενίου. Τα ρολά πρζπει να διατθροφνται
ςτθν αρχικι τουσ ςυςκευαςία ςε κάκετθ κζςθ, ςε ςτεγαςμζνο χϊρο προςτατευμζνα από τθν θλιακι
ακτινοβολία, βροχι, χιόνι ι πάγο.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Είναι απαραίτθτθ θ ςωςτι προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ του υποςτρϊματοσ όπου κα εφαρμοςτεί θ μεμβράνθ.
Επιςκευάηουμε τυχόν ρωγμζσ ι οπζσ, αφαιροφμε τθ ςκόνθ, ςακρά υλικά και τισ προεξοχζσ, ζτςι ϊςτε θ
επιφάνεια να είναι λεία, κακαρι και ςτεγνι. Εφαρμόηουμε ςτθν επιφάνεια μια ςτρϊςθ από αςφαλτικό αςτάρι
(BITUMOL ι ΣΕΓΑΝΟΛ) με ελάχιςτθ κατανάλωςθ 400ml/m² και αφινουμε να ςτεγνϊςει. Ξετυλίγουμε και
ευκυγραμίηουμε τα ρολά ςφμφωνα με το πλάνο εφαρμογισ και ςτθ ςυνζχεια ξανατυλίγουμε προςεκτικά για να
μθν χακεί θ ευκυγράμμιςθ.
Στθ ςυνζχεια, θ μεμβράνθ ξετυλίγεται αργά και θ κατϊτερθ επιφάνεια κερμαίνεται χρθςιμοποιϊντασ
φλόγιςτρο μζχρι να αρχίςει να λιϊνει το αςφαλτικό μίγμα. Οι πλευρικοί επικαλφψεισ πρζπει να είναι
τουλάχιςτον 10cm ενϊ οι μετωπικζσ 15cm . Χρθςιμοποιϊντασ μυςτρί ςφραγίηουμε καλά τισ επικαλφψεισ με το
λειωμζνο αςφαλτικό μίγμα. Ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ θ μεμβράνθ μπορεί
να επικολλθκεί μερικά (επικαλφψεισ και ανά 30cm κάκετα) ι ολικά. Πρζπει να τονιςτεί ότι θ μερικι επικόλλθςθ
ςυναντάται μόνο ςτθν πρϊτθ ςτρϊςθ ενόσ ςυςτιματοσ πολλαπλϊν ςτρϊςεων και ότι οι επόμενεσ ςτρϊςεισ
πρζπει να είναι ολικά επικολλθμζνεσ.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Μζθοδοσ
Δοκιμήσ

EVERPOL FF

EVERGLASS FF

Πλάτοσ ρολοφ

EN 1848-1

1m

Μικοσ ρολοφ

EN 1848-1

10 m

Βάροσ μεμβράνθσ

EN 1849-1

2 - 6 kg/m²

Σθμείο μάλκωςθσ

EN 1427

>150 °C

Αντοχι ςτθ κερμοκραςία

EN 1110

125 °C

Ευκαμψία ςτο κρφο

EN 1109

– 3 °C

Ανοχζσ

(±2%)
(1)

(±2%)
(±5%)

Αντοχι ς’ εφελκυςμό (L/T)

EN 12311-1

(L) 500 N/5cm
(T) 330 N/5cm

(L) 330 N/5cm
(T) 200 N/5cm

(±15%)

Επιμικυνςθ ςτθ κραφςθ (L/T)

EN 12311-1

(L) 35%
(T) 40%

(L) 2%
(T) 2%

(±15%)

Αντοχι ςτθ διάτρθςθ(L/T)

EN 12310-1

(L) 120 N
(T) 150 N

(L) 80 N
(T) 100 N

(±15%)

Αντοχι ςτθ ςτατικι πίεςθ

EN 12730-A

10 kg

NPD

Υδατοςτεγανότθτα
(1)

EN 1928

Pass

8m όταν το βάροσ τθσ μεμβράνθσ ≥5,0kg/m² και 7,5m όταν το βάροσ τθσ μεμβράνθσ ≥6,0kg/m²

Η εταιρεία HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που
αναφζρονται παραπάνω ,τα οποία βαςίηονται ςε τρζχουςα παραγωγι, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ.
Οι αςφαλτικζσ μεμβράνεσ τθσ HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ζχουν πιςτοποίθςθ CE με βάςθ τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
 ΕΝ 13707:2004+ A2:2009
 ΕΝ 13969:2004/ A1:2006
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