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STEG TOP SL-41 
Λευκό επαλειφόµενο ελαστοµερές στεγανωτικό υλικό  
 
Περιγραφή 
Το προϊόν STEG TOP SL-41 είναι ένα επαλειφόμενο, ακρυλικό ελαστομερές, στεγανωτικό, 
γαλάκτωμα ενός συστατικού. Εχει χρώμα λευκό, είναι μη τοξικό και δεν αναπτύσσει μύκητες. 
Το προϊόν έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία, και δεν 
ξεφλουδίζει. Εφαρμόζεται πάνω σε μπετόν, σε σοβά, πορομπετόν, και άλλα συνήθη 
υποστρώματα, βάσεως τσιμέντου, ή κεραμικά. Το προϊόν έχει μεγάλη ελαστικότητα και είναι 
κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζονται συστολοδιαστολές και δονήσεις. Η επιφάνεια 
που θα επαλειφθεί με το προϊόν STEG TOP SL-41 έχει απόλυτη στεγανότητα σύμφωνα με το 
DIN 1048. Επίσης οι επιφάνειες που θα επαλειφθούν με το προϊόν STEG TOP SL-41 λόγω 
της λευκότητάς των ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, περιορίζοντας έτσι την μετάδοση της 
θερμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων. 
 
Πεδία Εφαρμογής 
To προϊόν χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση: 
• στεγανοποίηση ταρατσών 
• σοβατισμένων τοίχων 
• τσιμεντοκονιών, κ.λ.π. 

 
Επίσης χρησιμοποιείται για: 
• τη στεγανοποίηση γωνιών 
• το γέμισμα λεπτών ρωγμών πλάτους μέχρι 1 mm 
• το γέμισμα ενώσεων πλακών πλάτους μέχρι 1 mm. 

 
Προετοιμασία Υποστρώματος 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, να έχουν αφαιρεθεί τα σαθρά και να έχει πλυθεί με 
άφθονο νερό με πίεση για να απομακρυνθούν όλες οι σκόνες. Επίσης πρέπει να 
απομακρυνθούν τυχόν λιμνάζοντα νερά. Εάν το μπετόν είναι φθαρμένο ή υπάρχουν ρωγμές 
πάνω από 1 mm πρέπει να προηγηθεί επισκευή των ατελειών και κλείσιμο των ρωγμών με 
ένα από τα επισκευαστικά υλικά της VIODOM ανάλογα με την περίπτωση. Πριν την εφαρμογή 
του υλικού είναι απαραίτητη η προεπάλειψη με το ακρυλικό αστάρι BIO ACRYL B-13 
διαλυμένο σε νερό με αναλογία 3 μέρη νερού :1 μέρος αστάρι. Πριν γίνει η χρήση του 
προϊόντος το υπόστρωμα πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως. 
 
Εφαρμογή 
Για μια καλή στεγάνωση, το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο χέρια σταυρωτά. Το πρώτο 
αραιώνεται με 10-20% με νερό ενώ το δεύτερο περνιέται ως έχει και αφού στεγνώσει καλά το 
πρώτο. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα, λαστιχένια σπάτουλα ή ρολό φροντίζοντας το υλικό 
να εισχωρήσει και να καλύψει κάθε κενό. Μετά την εφαρμογή και για δύο ημέρες, οι 
επιφάνειες δεν πρέπει να βραχούν από νερό ή βροχή. 
 
Κατανάλωση 
1,2 Kg/m2, για εφαρμογή σε δύο χέρια, εξαρτώμενη και από το είδος της επιφάνειας. 
 
Καθαρισμός εργαλείων και μηχανών  
Με άφθονο νερό αμέσως μετά τη χρήση. 
 
Συσκευασία  
Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 5 και 15 λίτρων και διατηρείται για ένα 
χρόνο σφραγισμένο σε κλειστούς και αεριζόμενους αποθηκευτικούς χώρους και σε 
θερμοκρασίες +50C έως +350C. 
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Δεν συνίσταται η εφαρμογή  
 
• Σε επιφάνειες με συνεχή κυκλοφορία 
• Σε επιφάνειες που βρίσκονται συνεχώς κάτω από νερό. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  
Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις 
πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. 
Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο  Ασφαλείας του προϊόντος 
είναι διαθέσιμο μετά από  


