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Knauf Sockel-Dicht
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό ορυκτής βάσης
Περιγραφή προϊόντος

Πεδίο εφαρμογής

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

Στεγανοποιητικό υλικό υψηλής ποιότητας, ελαστομερές, ορυκτής βάσης για προστασία από
την υγρασία στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης των
κτιρίων. Επιπλέον εφαρμόζεται για τη στεγανοποίηση μπετόν αλλά και βασικών και τελικών
επιχρισμάτων της ομάδας κονιαμάτων ΡΙΙ, Ρ ΙΙΙ
και Ρ Org 1. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό ορυκτής βάσης
υψηλής ποιότητας

■ Τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό ενός συστατικού

Σύνθεση προϊόντος
Τσιμέντο, οργανικές συνδετικές ύλες, διαβαθμισμένη κοκκομετρία χαλαζία, ελαστικοποιητές
και πρόσθετα που συγκρατούν και απωθούν
την υγρασία
Συσκευασία
Σακκί 25Kg

Κωδικός είδους 00055086

Αποθήκευση
Τα σακκιά πρέπει να αποθηκεύνται στεγνά
πάνω σε ξύλινες παλέττες. Χρόνος αποθήκευσης περ. 12 μήνες.
Ποιότητα
Το υλικό υπόκειται σε αρχικό καθώς και σε τακτό εργοστασιακό ποιοτικό έλεγχο. Επιπλέον διαθέτει τα πιστοποιητικά ΡΑΒ 074-03 και 084-03
και φέρει σήμανση Ü.

■ Για τη στεγανοποίηση από την υγρασία του
εδάφους και από μη-λιμνάζοντα νερά σε πλάκες δαπέδου (DIN 18195-4, μέρος 7.4)
■ Για οριζόντια στεγανοποίηση εντός και κάτω
από τοιχοποιίες (DIN 18195-4, μέρος 7.2)
■ Για τη στεγανοποίηση εξωτερικών επιφανειών
τοιχοποιίας (DIN 18195-4, μέρος 7.3) συμπεριλαμβανομένης της ζώνης υψηλής στεγάνωσης στην περιοχή αναπήδησης του νερού
■ Για τη στεγανοποίηση λιμνάζοντος νερού (DIN
18195-6, μέρος 9)
■ Για τη στεγανοποίηση από εσωτερικής πίεσης
νερό (δοχεία νερού, δεξαμενές αποθήκευσης
νερού κτλ DIN 18195-7) μέγιστο ύψος αποθήκευσης νερού 4m
■ Για στεγάνωση κάτω από πλακίδια και πλάκες της κατηγορία απαίτησης Α1/Α2 και Β, μέγιστο ύψος αποθήκευσης νερού 4m
■ Για την γεφύρωση υπαρχόντων και κινούμενων ρωγμών μέχρι max 0,2mm

■ Πιστοποιημένο προϊόν (Ρ-ΑΒ 074-03 και
084-03
■ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
■ Στεγανό
■ Ιδιαίτερα ελαστομερές
■ Κάλυψη ρωγμών (ως 0,2mm)
■ Επιδέχεται βαφή και επίχρισμα
■ Ικανό για βαφή και σπατουλάρισμα
■ Χωρίς διαλύτες
■ Εφαρμογή με το χέρι
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Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό ορυκτής βάσης
Επεξεργασία
Υπόβαθρο

Προεργασία

Νεότευκτες επιφάνειες σοβά (επίπεδες) Καμμία
Λερωμένες επιφάνειες σκυροδέματος

Καθαρισμός είτε με ρίψη νερού υψηλής πίεσης και
στέγνωμα των επιφανειών (για τη συνέχιση των
εργασιών) είτε με αμμοβολή

Επίπεδες επιφάνειες σοβά, φθαρμένες
Επάλλειψη μέχρι κορεσμού με Grundol
από τις καιρικές συνθήκες
Τοιχοποιία ακανόνιστη, τραχεία
και με μεγάλα κενά

Εξομάλυνση επιφάνειας είτε με UP 310, Sockel
LUP ή Sockel-SM

Επιφάνειες σοβά (τραχείες)

Επιπέδωση και εξομάλυνση με Sockel-SM ή SM 700

Σε πισίνες εφαρμόζονται μόνο βασικά επιχρίσματα χωρίς υδράσβεστο (βλ. ZDB – έντυπο «στεγανωτικά)
Πάχος εφαρμογής
Το πάχος της τελικής στεγνής στρώσης θα πρέπει
να είναι στην περίπτωση της στεγάνωσης κτιρίων
τουλάχιστον 2mm (πάχος επίστρωσης 2,5mm).
Στην περίπτωση στεγάνωσης κάτω από πλακίδια
το πάχος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5mm
(πάχος επίστρωσης 3 mm), εφαρμογή σύμφωνα
με DIN 18195-7 και DIN 18195-6 μέρος 9 καθώς
και κατηγορία απαίτησης Β.
Εργασίες προετοιμασίας
Η εξέταση του υπόβαθρου γίνεται σύμφωνα με το
VOB μέρος C, DIN 18350, τμήμα 3.1 αντίστοιχα
κατά VOB μέρος Β, DIN 1961 § 4 αριθμός 3. Σκόνες και σαθρά τμήματα απομακρύνονται από το
υπόβαθρο και εξομαλύνονται μεγάλες ανωμαλίες
της επιφάνειας.
Ευαίσθητα σε ρύπους δομικά στοιχεία πρέπει να
προστατευθούν πριν την έναρξη των εργασιών
σύμφωνα με το φυλλάδιο « Κάλυψη και προστασία ευαίσθητων επιφανειών σε εργασίες βαφής
και σπατουλαρίσματος» του Γερμανικού συνδέσμου τεχνιτών για φινίρισμα και πρόσοψη
(Ausbau und Fassade). Οι επιφάνειες εργασίας
πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες όπως έντονη βροχόπτωση και ηλιοφάνεια
Η προετοιμασία του υποβάθρου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα. Κάθε υπόβαθρο θα
πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, επίπεδο, χωρίς
λίπη, σκόνες και υπολείμματα που εμποδίζουν
την πρόσφυση.
Ανάμιξη
Εφαρμογή με το χέρι: ένα σακκί αναμιγνύεται με
περίπου 6 λιτρα καθαρού νερού (ως υλικό σπατουλαρίσματος) ή 7 λίτρα νερού (ως πολτός) χωρίς
άλλα πρόσθετα μέχρι την επίτευξη της απαιτούμενης πυκνότητας χωρίς σβώλους. Μετά από 10 min
(χρόνος ωρίμανσης) το υλικό αναμιγνύεται για 30
sec με τη χρήση αναδευτήρα σε αργό ρυθμό . Η
ανάμιξη γίνεται μόνο με καθαρό νερό και χωρίς την
προσθήκη ξένων σωμάτων. Τα εργαλεία και τα
εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά
τη χρήση με νερό.
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Επεξεργασία
Εφαρμογή Sockel-Dicht για προστασία από την
υγρασία.
Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το χώμα
ή με αποστραγγιστική στρώση από χαλίκια πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία σε ύψος

περίπου 5-10 εκ πάνω από την υπάρχουσα στεγάνωση του κτιρίου και περίπου 5 εκ πάνω από την
τελική στάθμη του εδάφους σύμφωνα με το DIN
18195. Εδώ μπορεί να εφαρμοστεί το Sockel-Dicht
σε min πάχος 2,5mm (σε διπλή στρώση). Για να
εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση στο τελικό επίχρισμα θα πρέπει η επεξεργασία του Sockel-Dicht να
αντιστοιχεί στην κοκκομετρία του τελικού επιχρίσματος.
Ως υπόβαθρο που προορίζεται για βαφή το
Sockel-Dicht μπορεί να εφαρμοστεί στην κοκκομετρία και να λειανθεί. Τα επόμενα στάδια εργασιών
θα πρέπει ξεκινήσουν με την παρέλευση τουλάχιστον 5 ημερών για το στέγνωμα και τη σκλήρυνση
του υλικού. Μετά την σκλήρυνση του υλικού και για
μηχανική προστασία πρέπει να τοποθετηθεί από
πάνω μια μεμβράνη αποστράγγισης με προεξοχές.
Έπειτα μπορούν να ακολουθήσουν βαφές με προϊόντα όπως Fassadol ή Autol.
Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη
ζώνη υψηλής στεγάνωσης και την πρόσοψη. Πριν
την εφαρμογή τελικού επιχρίσματος πάνω στο
Sockel-Dicht, πρέπει να προηγηθεί αστάρωμα με
Quarzqrund.
Επεξεργασία
Εφαρμογή Sockel-Dicht για οικοδομική στεγανοποίηση.
Σε προετοιμασμένο σκυρόδεμα και σε σοβατισμένους εξωτερικούς τοίχους υπογείων εφαρμόζεται το
Sockel-Dicht με μυστρί σε πάχος τουλάχιστον
2,5mm. Οι μεταβάσεις στα θεμέλια / πλάκες εδάφους διαμορφώνονται σε σχήμα κοίλου λαιμού
(Hohlkehle). Όπου υπάρχουν ρωγμές απαιτείται ο
εγκιβωτισμός πλέγματος. Σύμφωνα με το DIN
18195 το Sockel-Dicht εφαρμόζεται μέχρι του ύψος
των 30cm από την αναμενόμενη τελική στάθμη ισογείου. Οι εργασίες που ακολουθούν γίνονται αφού
έχει στεγνώσει και σκληρύνει πλήρως το
Sockel-Dicht.
Μέχρι το ύψος των 30cm μπορεί πάνω στο
Sockel-Dicht να εφαρμοστεί το Sockel LUP σε μέγιστο πάχος 15mm αφού έχει προηγηθεί εφαρμογή
του Sockel-SM ως στρώση πρόσφυσης σε τραχεία
μορφή με χρήση σκούπας.
Υπόβαθρο επικόλλησης πλακιδίων
Το Sockel-Dicht εφαρμόζεται με μυστρί σε πάχος
τουλάχιστον 2,5mm πάνω σε στεγνά και σκληρά
κονιάματα της ομάδας κονιαμάτων ΡΙΙ και ΡΙΙΙ. Στις

γωνίες τοποθετούνται ταινίες σφράγισης. Πριν
την επικόλληση πλακιδίων πρέπει να παρέλθει
διάστημα 3 ημερών για το στέγνωμα και τη
σκλήρυνση του υλικού. Για την επικόλληση των
πλακιδίων εφαρμόζεται η κόλλα Sakret
Fliesekleber FFK. Σύμφωνα με το ZDB- φυλλάδιο οδηγιών σχετικά με τη στεγανοποίηση το
Sockel-Dicht είναι κατάλληλο για τις κατηγορίες
απαίτησης Α1, Α2 και Β.
Ενίσχυση με πλέγμα
Σε μη σταθερά υπόβαθρα και σε επιφάνειες με
ρωγμές μπορεί να εγκιβωτιστεί στο Sockel-Dicht
πλέγμα ενίσχυσης Pastol ή άλλο κατάλληλο.
Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί μια στρώση
Sockel-SM ή SM700 με εγκιβωτισμό πλέγματος
ενίσχυσης και αφού στεγνώσει αυτή η στρώση
να γίνει εφαρμογή του Sockel-Dicht.
Μηχανές / εξοπλισμός
Το Sockel-Dicht αναμιγνύεται με τον αναδευτήρα
και εφαρμόζεται μόνο με το χέρι.
Χρόνος εργασιμότητας
Περίπου 60 Min ανάλογα με το υπόβαθρο.
Θερμοκρασίες εφαρμογής / κλίματος
Δεν θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή όταν η θερμοκρασία του αέρα, του υλικού ή/και του υποβάθρου είναι κάτω των +5˚C ή άνω των +30˚C. Το
νωπό κονίαμα πρέπει να προστατευθεί από τον
παγετό και το σύντομο στέγνωμα.
Σημαντικές υποδείξεις
Για την εκτέλεση των στεγανοποιήσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις υποδείξεις
των προδιαγραφών DIN 18195, DIN EN 13914
και DIN 18350, VOB μέρος C, των πιστοποιητικών Ρ-ΑΒ 074-03 και 084-03 καθώς και στις
«κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και
την εκτέλεση στεγανοποιήσεων σε τμήματα κτιρίου που έρχονται σε επαφή με το έδαφος με
ελαστομερή υλικά στεγανοποίησης».
Για να επιτευχθεί το απαραίτητο πάχος πρέπει
το Sockel-Dicht να εφαρμόζεται πάντα σε δύο
στρώσεις. Με το πέρας των εργασιών τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Μετά το στέγνωμα
και την σκλήρυνση του υλικού πρέπει να τοποθετηθεί από πάνω μια μεμβράνη αποστράγγισης
με προεξοχές ως την τελική στάθμη εδάφους για
μηχανική προστασία.
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Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό ορυκτής βάσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία ακαυστότητας υλικού

B2

DIN 4102-1

Kοκκομετρία

0,5 mm

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
πιστοποίησης. Είναι δυνατόν να υπάρχουν αποκλίσεις σε συνθήκες εργοταξίου.

Kατανάλωση
Κοκκομετρία
mm
0,5

Πάχος εφαρμoγής
mm
2,5

Κατανάλωση
kg/m²
ca. 3,8

Aπόδοση
m²/σακκί
ca. 6,5

Η ακριβής κατανάλωση προκύπτει στο εργοτάξιο μέσω δοκιμαστικής εφαρμογής

Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.:
Tηλ.: 210 9310567-9
Fax: 210 9310567-9
www.knauf.gr
knauf@knauf.gr
P292.GR/10.15/RAINMAKER/GR

Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.
Έδρα και κεντρικά γραφεία: Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα, Τηλ. & Fax 210 9310567-9
Εργοστάσια και κέντρα εκπαίδευσης:
Στάνος, 305 00, Αμφιλοχία, Τηλ. 26420 29100, Fax 2642029112
Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ.57022, Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκης, Τηλ. & Fax 2310548995
H Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην
τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής
προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι
σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών
των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία,
επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

