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KAPPATHERM Reflect

Το KAPPATHERM REFLECT είναι μια θερμοανακλαστική, ελαστομερή, στε-

γανωτική,  επαλειφόμενη μεμβράνη με τροποποιημένο ελαστομερές  ακρυλικό 

συν-πολυμερές υδατικής διασποράς. Έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει κορυ-

φαίες στεγανωτικές ιδιότητες με μεγάλη ικανότητα ανάκλασης της ηλιακής ακτι-

νοβολίας (85%) και μείωσης της θερμικής ακτινοβολίας (91%), με δείκτη 

ηλιακής ανάκλασης (SRI) 108. Το προϊόν είναι ενισχυμένο με ίνες, αυξάνοντας 

έτσι την αντοχή στην βατότητα της επιφάνειας. Και γενικά τις μηχανικές κατα-

πονήσεις, δίνοντας του την δυνατότητα να  «παρακολουθεί» τις διαστολές και 

τις συστολές των επιφανειών. Οι άριστες ιδιότητες του Kappatherm Reflect  

μειώνουν τα φαινόμενα ενανθράκωσης στις επιφάνειες από σκυρόδεμα. Έχει 

ισχυρή πρόσφυση και προσφέρει μακροχρόνια στεγανότητα, δημιουργώντας έτσι μια αδιαπέραστη και  

ελαστική μεμβράνη. Είναι πολύ ανθεκτικό και διατηρεί αναλλοίωτη τη στεγανότητά του, τόσο σε υψηλές, 

όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, 

την υπεριώδη ακτινοβολία, όπως και αντίσταση κατά των ρωγμών που μπορεί να προκύψουν στην 

επιφάνεια. Οι θερμοανακλαστικές ιδιότητες που προσφέρει το κάνουν την ιδανικότερη λύση σε επιφά-

νειες που είναι τοποθετημένα φωτοβολταϊκά πάνελ, γιατί μειώνει την θερμοκρασία της επιφάνειας με 

αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία των πάνελ. 

Το Kappatherm Reflect εφαρμόζεται για στεγάνωση επιφανειών, μπετόν, screed, σοβά, αφρό πολυου-

ρεθάνης SPF , τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, μέταλλο, ξύλο, παλαιές ασφαλτικές μεμβράνες με άμμο, 

ταλκ και ψηφίδα ή άλλα ασφαλτικά και ακρυλικά προϊόντα. 

Όπως επίσης, χρησιμοποιείται  και σαν προστατευτική και θερμοανακλαστική βαφή επιφανειών που 

έχουν χαμηλό δείκτη αντανάκλασης όπως σκυρόδεμα, ξύλο, κεραμίδια και ασφαλτικές μεμβράνες. 

 

Συνιστάται ιδιαίτερα η εφαρμογή  του προϊόντος να γίνεται σε  θερμοκρασία μεταξύ  + 5°C και 35°C  και 

να αποφεύγεται η χρήση του όταν  υπάρχει ομίχλη, βροχόπτωση, καύσωνας ή παγωνιά ακόμα και τις 

επόμενες μέρες της εφαρμογής. Εφαρμογές πάνω σε νέες  ασφαλτικές μεμβράνες ή άλλα ασφαλτούχα 

προϊόντα προτείνεται να αποφεύγονται τους πρώτους μήνες, αφού γίνεται  εξάτμιση των ελαίων που πε-

ριέχονται στην ασφαλτική μεμβράνη και μπορεί να επηρεάσει την τέλεια πρόσφυση του προϊόντος. Επί-

σης στην περίπτωση αυτή, προτείνεται να πλύνετε και βουρτσίστε την επιφάνεια με νερό πριν την 

εφαρμογή της βαφής, για την απομάκρυνση της σκόνης. 

 

Προετοιμασία Υποστρώματος:  

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από  σκόνες, λάδια, οξέα και σαθρά υπολείμματα.Οι αρμοί 

και οι ρωγμές συνιστάται να σφραγιστούν με σφραγιστικό αρμών.Σε οριζόντιες εφαρμογές συνιστάται η 

δημιουργία κλίσεων για να απορρέουν τα νερά της βροχής.  

 

Προετοιμασία Προϊόντος:  

Προσθέτουμε σταδιακά καθαρό νερό στο προϊόν ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να 

γίνει ένα ομοιογενές μίγμα. Αραιώστε 15-20% με καθαρό νερό για πρώτη στρώση σε απορροφητικές 

επιφάνειες μπετόν. Για την δεύτερη στρώση ή μη απορροφητικές επιφάνειες αραιώστε μέχρι 5%.   

 

Εφαρμογή Προϊόντος: 

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, βούρτσα, σκούπα ή ψεκασμό. Προτείνεται να εφαρμόζεται σε 

δύο ή περισσότερες στρώσεις, σταυροειδώς, με την κατάλληλη αραίωση. Η δεύτερη στρώση πρέπει να 

εφαρμόζεται εφόσον η πρώτη είναι εντελώς στεγνή, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη λευκή 

μεμβράνη. Το Kappatherm Reflect μπορεί να ενισχυθεί με ενισχυτικό ύφασμα  πολυεστέρα, πολυπρο-

πυλενίου ή ινών υάλου, βελτιώνοντας έτσι τις μηχανικές του ιδιότητες. 

 

Σκυρόδεμα: 1,3 – 1,4 kg/m² σε δυο στρώσεις. 

Ασφαλτικές Μεμβράνες: Με ψηφίδα: 350-450gr/m² ανά στρώση. Με ταλκ ή άμμο: 200-300gr/m² ανά 

στρώση. Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει  ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το πο-

σοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

 

Πεδία Εφαρμογής  

 

 

 

 

 

Ειδικές Εφαρμογές και 

Περιορισμοί 
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Κατανάλωση 

 

 

 

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΞΙΚΑ
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΔΙΑΛΥΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Ειδικό βάρος στους 20 ° C - παραγωγή Kg / l 1,5 ± 0,05 

Χρόνος επαναβαφής ώρες 24-48 

Πλήρης χρόνος στεγνώματος ώρες 48  

Iξώδες Brookfield στους 20 ° C EN ISO 3219 cP 24.000 ± 5.000 

Ξηρό υπόλειμμα στους 130 ° C % 63-71 

Μορφή θιξοτροπική ρευστή  

πάστα 

 

Διαμήκης: 

Mέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (Ν) 51  

Επιμήκυνση κατά μέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (%) 213 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση UNI EN 12311-2: 2013 (%) 534 
Εγκάρσια: 

Mέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (Ν) 55  

Επιμήκυνση κατά μέγιστο φορτίο UNI EN 12311-2: 2013 (%) 172 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση UNI EN 12311-2: 2013 (%) 508 
 

Διαπερατότητα σε CO2 EN 1062-6 SD > 50 m 

Διαπερατότητα σε υδρατμούς EN ISO 7783 Κλάση I - SD < 5 m 

Τριχοειδής απορρόφηση και EN 1062-3 w < 0,1 Kg/m2·h0,5 

διαπερατότητα σε νερό 

Μέτρηση της δύναμης πρόσφυσης EN 1542 N/mm2 ≥ 1  

με διαδικασία εξόλκυσης pull-off 

 

 

Πλαστικά δοχεία 1Kg, 5Kg, 20Kg. 

 

Λευκό. 

 

Διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό περιβάλλον.

Τεχνικά  

Χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσκευασία  

 

Χρώμα 

 

Χρόνος  

Εναποθήκευσης
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0505     14 

KAPPATHERM 
REFLECT 

EN 1504-2 C PI – MC – IR 

0505 – CPR – 1180 
superficial protective coating 

Permeability to CO2 SD > 50 m 

Permeability to water vapour Class I 

Capillary absorption w < 0,1 Kg/m2·h0,5 

Adhesion strength by pull-off � 1 N/mm2 

Hazardous substances in compliance with note Z.A.1 

Declaration of Performance K001-01 

Theodosis Kontos Ltd  
Dimitriou Fani 10 - Dasaki Achnas, 5523, Larnaka ,Cyprus 

!"#$%&'()"*!+,*-%$-(
!"#$%&"'(")*+,-&./.0$12%& 34&5&6&
7'(")*+,-&./.0$12%&./&8,$+&9%(:;"& 3<&5&6&
7'(")*+,-&./.0$12%&./&)/=,-&9%(:;"& 3>&5&6&
7'(")*+,-&./.0$12%&0"..?2%&./@&
7)A=.+2A.BA8+1& C3&5&6&
./00/12345(4367381( 9:(;(8(
&
-<-,=-%&$,+&'&->4?(
!"#$%&"'(")*+,-&./.0$12%& DE>F&
7'(")*+,-&./.0$12%&0"..?2%&./@&
G)A=.+2A.BA8+1& <>H<IF&
./00/12345(4367381( @AB(
&
)"*!$,'(",C+!C'>"?(
!"#$%&"'(")*+,-&./.0$12%& 4>F&
7'(")*+,-&./.0$12%&0"..?2%&./@&
G)A=.+2A.BA8+1& C>F&
./00/12345(4367381( DEB(

SRI SOLAR REFLECTANCE INDEX 108 

R SOLAR REFLECTANCE 85% 

E THERMAL EMISSIVITY 91%


