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Μεμβρανη κεραμοσκεπης 
αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες 
 
Η ασφαλτικη μεμβρανη Esha roof Reflect ειναι η νεα μεμβρανη κεραμοσκεπης της 
esha.Ανηκει στην κατηγορια της Ανακλαστικης μονωσης και αποτελει ενα ολοκληρωμενο 
προιον, γιατι συνδυαζει υγρομονωτικες με θερμομονωτικες ιδιοτητες 
 

 
 
 

Γεωυφασματα 
 
Γεωυφασματα υφαντα και μη υφαντα που αποτελουνται απο συνθετικες ινες και 
χρησιμοποιουνται κυριως για αποστραγγιση , διαχωρισμο, σταθεροποιηση και ενισχυση 
ψαθυρων εδαφων ,στην οδοποιια κτλ. 
 
 

 
 
 

Hyperdesmo 
 
υλικό στεγανοποιησης ταρατσας hyperdesmoΠολυουρεθανικο συστημα: 
στεγανοποιητικα,αδιαβροχη,ελαστομερης μονωτικη χυτη μεμβρανη,πολυουρεθανικης βασης 
,ενος συστατικου .Πολυμεριζεται μετην υγρασια της ατμοσφαιρας και σχηματιζει μια ελαστικη 
στεγανωτικη μεμβρανη με αριστη προσφυση στο υποστρωμα,εξαιρετικη αντισταση στις 
καιρικες συνθηκες,μεγαλη αντοχη στις μηχανικες καταπονησεις και την ηλιακη 
ακτινοβολια.Το Hyperdesmo ειναι ιδανικη λυση για στεγανωση και προστασια σε 
δωματα,μπαλκονια,δεξαμενες,ζαρντινιερες κλπ. 
Προσφερεται επισης HYPERDESMO-LV με χαμηλο ιξωδες για ευκολο περασμα. 
 
 

 



alumin 
μεμβράνη alouminΤο EshaLumin ειναι ασφαλτικο διαλυμα αλουμινιου που χρησιμοποιειται 
για προστασια του ασφαλτικου υλικου μιας στεγανοποιημενης επιφανειας , καθως και για 
αντισκωριακη προστασια μεταλλικων επιφανειων.Ειναι μειγμα ασφαλτου , οργανικων 
διαλυτων,παστας αλουμινιου και ειδικων προσθετων,Οταν το υλικο απλωθει και ο διαλυτης 
στεγνωσει τα φηγματα αλουμινιου δημιουργουν ενιαια μεμβρανη με χρωμα αλουμινιου η 
οποια,λογω της ανακλαστικης της ιδιοτητας,εχει εξαιρετικη αντοχη στην ηλιακη  ακτινοβολια 
και επιπλεον ελαττωνει τη θερμικη επιβαρυνση του δωματος 
 
 

 
 
 

Συστηματα αποστραγγισης 
 
Απλα η συνθετα συστηματα αποστραγγισης με μεμβρανες υψηλης πυκνοτητας 
πολυαιθυλενιου.Χρησιμοποιονται σε υπογειες κατασκευες η τμηματα κατασκευων οριζοντια 
η καθετα , που ειναι σε συνεχηεπαφη μετο φυσικο εδαφος , παρεχοντας προστασια της 
στεγανωσης και αποσφραγγιζοντας τυχον εισροη του νερου. 
 
 

 
 
 

Σφραγιστικα 
σιλικόνες - αρμόστοκοι 
 
Ελαστικα η χυτα σφραγιστικα πολυουρεθανης ενος συστατικου , ακρυλικης βασης η 
σιλικονουχα , καταλληλα για σφραγισεις αρμων διαφορων τυπων,σφραγιση αγωγων 
σωληνων,συστηματ κλιματισμου , οπως επισης σε ξυλινες και μεταλλικες κατασκευες 
 
 

 
 
 

Εποξειδικα 
 
Εποξειδικα συστηματα δυο συστατικων για βαφη και στεγανοποιηση πισινων,επιχριση 
δεξαμενων λαδιου,κρασιου,νερου,βιομηχανικα δαπεδα,πισινες,μεταλλικες και πολυεστερικες 



κατασκευες. Ενεσιμες εποξειδικες ρητινες δυο συστατικων με πολυ καλη προσφυση σε 
σκυροδεμα,κονιαματα φυσικη λυθο,μεταλλο και δομικη ξυλεια. 
 
 

 
 
 

Προσμικτα 
 
Διαφορα προσμικτα σκυροδεματος που ενεργουν σαν στεγανοποιητικα μαζας, καθως και 
σαν ρευστοποιητες η υπερρευστοποιητες διευκολυνοντας τη σκυροφετηση και την 
παραγωγη ποιοτικου σκυροδεματος. 
 

 
 
 
Αναλογα με τον τυπο τους αυξανουν τις αντοχες, αυξανουν η μειωνουν την εργασιμοτητα σε 
υψηλες η χαμηλες θερμοκρασιες.Επισης υπαρχουν βελτιωτικα προσμικτα 
για την βελτιωση της προσφυσης η της πλαστικοτητας των κονιαματων και αντιδιαβρωτικη 
προστασια του οπλισμου. 
 


