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Περιγραφή: 

Το DOMOMAC είναι µίγµα ελαστοµερούς ασφαλτικού 

γαλακτώµατος,  µε ορυκτούς σταθεροποιητές, ρητίνες και 

ειδικά πρόσθετα. 

Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και 

κάθετες επιφάνειες, για τη σφράγιση και γεφύρωση 

τριχοειδών ρωγμών, σε δύσκολα σημεία επικόλλησης 

αλλά και επιδιόρθωσης των ασφαλτοπανων.  

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

Ο υµένας που σχηµατίζεται µετά την ξήρανση είναι 

ενιαίος και ελαστικός, απρόσβλητος από αραιά 

διαλύµατα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από 

άλατα του υπεδάφους. Λόγω της ελαστικότητάς του 

καλύπτει αποτελεσµατικά τις τριχοειδείς ρηγµατώσεις του 

υποστρώµατος και έχει καλή αντίσταση στις καιρικές 

επιδράσεις και στην γήρανση. 

 

Προσφέρει: 

 Άριστη στεγανοποίηση 

 Πολύ καλή πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες 

 Υψηλή ελαστικότητα 

 Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το 

χρόνο. 

  Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

 

 

 

 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Μεταλλικό δοχείο  

Συσκευασία: 5 kg 20 kg  

Αποθήκευση: Ελάχιστον 12 Μήνες 

Χρώμα: Μαύρο 

Ειδικό Βάρος: 1,40 kg/l 

Θερμοκρασία Εφαρμογής: Ελάχιστη 5°C  

Θερμοκρασιακή αντοχή: -5ο C έως +70ο C 

 

 

Προεργασία Υποστρώματος: 

Εφαρμογή: 

 Το DOΜΟΜΑC εφαρμόζετε με σπάτουλα εν 

ψυχρώ.   

 Το DOMOMAC αρχίζει να πήζει μετά από 24 

ώρες. Τυχόν  απώλεια όγκου του υλικού 

εξαιτίας της  εξάτμισης των διαλυτών, 

ξαναγεμίζετε την επόμενη ημέρα. 

 Σε οριζόντιους αρμούς με μεγάλο μήκος 

αραιώνουμε με βενζίνη και εφαρμόζουμε με 

έγχυση από το δοχείο. 
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Φεβρουάριος 2009. 

 

 

 

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (ΠαράρτηµαΙΙ, πίνακας 

Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την 

υποκατηγορία προϊόντος ζ,τύπος ∆ είναι 350g/l (2010) για 

έτοιµο προς χρήση προϊόν. Το έτοιµο προς χρήση προϊόν 

DOMOMAC  έχει µέγιστη περιεκτικότητα <350 g/l ΠΟΕ 

 

 

 

Κατανάλωση: 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Τα εργαλεία καθαρίζονται με βενζίνη, όσο το 

DOMOMAC είναι ακόμα νωπό. 

 Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί 

στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. 

ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ. 

 Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35οC. 

Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και 

αντίστροφα. 

 

 

1,2-1,3 kg /lit. Ανάλογα με το σημείο εφαρμογής 


