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Τα συστήματα μόνωσης οροφών Νeochrom  
Repairs Ltd εφαρμόζονται σε νέες αλλά και παλαιές 
κατοικίες, προσφέροντας μέγιστη μόνωση και 
βέλτιστη στεγανοποίηση της οροφής σας.

Προστατεύουν τις οροφές από τη φυσική, βιολογική, δομική 
και θερμική καταπόνηση στην οποία εκτίθενται, αλλά και από 
τη σύνθλιψη που οδηγεί στην παραμόρφωσή τους. Επίσης, τις 
υποβοηθούν να αποστραγγίζουν τα όμβρια ύδατα με ιδιαίτερη 
ευκολία και αξιοπιστία. 

Η τοποθέτησή τους ενισχύει το σύστημα σφράγισης και 
τη δομή του κτιρίου τα οποία βάλλονται από την εναλλαγή 
θερμότητας και κρύου στην επιφάνεια της οροφής, όπως 
και από τη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό 
και εξωτερικό, παράγοντες που προκαλούν επιζήμιες 
παραμορφώσεις στα δομικά υλικά του κτιρίου.

Η Νeochrom προσφέρει τα κατάλληλα συστήματα και 
προϊόντα για τις ανάγκες σας, πάντοτε στις πιο λογικές τιμές.

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας επισκέπτονται δωρεάν τον χώρο 
σας, προβαίνουν σε εκτίμηση της βλάβης και σας καθοδηγούν 
στην επιλογή της ιδανικής λύσης για μεγαλύτερη δυνατή 
προστασία ενάντια στις καιρικές συνθήκες και στην 
απώλεια θερμότητας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
μόνωσης οροφών  



Το Neowater Stop A&B είναι απαλειφόμενο ελαστικό τσιμεντοειδούς βάσης δύο 
συστατικών για μακροχρόνια στεγανοποίηση ταρατσών και μπαλκονιών, με ισχυρή 
πρόσφυση επάνω σε μπετόν και σοβά. 

Αποτελείται από μαύρο τσιμέντο (αλλά και άσπρο), επιλεγμένα αδρανή πρόσθετα, 
ακρυλικές ρητίνες και μικροΐνες που αναμειγνύονται με ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα 
μεγάλης ελαστικότητας.

Προσφέρεται για στεγανοποίηση ταρατσών και μπαλκονιών σε δύσκολα σημεία και 
σε σοβατισμένα στηθαία όπου η βροχή πέφτει κάθετα. Παράλληλα χρησιμοποιείται 
για στεγανοποίηση θεμελίων, σκαλών, πισινών, υπόγειων κτιρίων, υπόγειων γεφυρών, 
τούνελ κλπ.

Το Reflex είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, κατάλληλο για υγρομόνωση και 
θερμομόνωση. Έχει άμεσα αποτελέσματα σε επιφάνειες όπως τσίγκο, αλουμίνιο, 
γαλβανιζέ, μονωτικό ασφαλτόπανο και ασφάλτινες μονώσεις. 

Η δράση του οφείλεται στην ικανότητά του για θερμική αντανάκλαση, αλλά και 
στη χαμηλή θερμική αγωγιμότητα του φιλμ που σχηματίζει. Η μείωση αυτή της 
θερμοκρασίας στην εσωτερική επιφάνεια του τσίγκου έχει σαν αποτέλεσμα την κατά 
πολύ μειωμένη εκπομπή θερμότητας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πτώσεις 
θερμοκρασιών μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου μέσα σε υποστατικά.

 Δεν επηρεάζεται από το νερό, δε σκάζει και δεν ξεφλουδίζει. Συστήνεται σαν ένας 
πολύ οικονομικός και αποτελεσματικός τρόπος θερμικής 
μόνωσης για οροφές εργοστασίων, κλειστά γήπεδα, αποθήκες, 
υποστατικά ζώων και πτηνών, γκαράζ και οροφές κτιρίων που 
έχουν μονωθεί με ασφαλτικό.

NEOWATER STOP A & B

REFLEX ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
προϊόντων 



Η Ασφαλτική Μεμβράνη αποτελείται από ένα πυρήνα 
οπλισμού από πολυεστερικό ασφαλτικό υλικό και 
επικάλυψη άμμου, talc, φύλλου πολυαιθυλενίου ή   
πολυπροπυλενικού υφάσματος.

Τα πλεονεκτήματά της έγκεινται στις ανυπέρβλητες μηχανικές της αντοχές, σε σχέση 
με τις αναπνέουσες, αλλά και στην αυξημένη στεγανοποιητική της ικανότητα. Τέλος, 
λόγω του βάρους της δεν προκαλεί θόρυβο σε περίπτωση δυνατού αέρα.

Για λόγους ατμοδιαπερατότητας, συστήνεται να αποφεύγονται οι μεμβράνες που 
έχουν σαν επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου και να προτιμώνται μεμβράνες με 
επικάλυψη ταλκ ή πολυπροπυλενικών υφασμάτων.

Το Rapidflex είναι ασφαλτική μεμβράνη δύο συστατικών για βαριές εφαρμογές. 
Είναι στεγανωτικό υλικό ταχείας ξήρανσης και βασίζεται σε ένα μοναδικό γαλάκτωμα 
ασφάλτου. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες ευελιξίας και άριστη πρόσφυση σε 
σκυρόδεμα και μεταλλικές επιφάνειες. 

Χρησιμοποιείται για στεγάνωση υπογείων, πατωμάτων και τοίχων, καλυμμένων  
οροφών και βεραντών, τοίχων αντιστήριξης, καθώς και σηράγγων και καναλιών.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

RAPIDFLEX



Διαδικασία τοποθέτησης

• Η επιφάνεια καθαρίζεται και σκουπίζεται για να επιτευχθεί το καλύτερο  
δυνατό αποτέλεσμα. 

• Τοποθετείται το Neowater Stop A&B σε δύο στρώσεις. (Το Neowater Stop είναι 
απαλειφόμενο ελαστικό τσιμεντοειδούς βάσης δύο συστατικών για μακροχρόνια 
στεγανοποίηση ταρατσών και μπαλκονιών, με ισχυρή πρόσφυση επάνω σε μπετόν 
και σοβά).

• Τοποθετείται πολυστερίνη 5cm η οποία χρησιμοποιείται για θερμομονωτικούς  
και ηχομονωτικούς σκοπούς.

• Τοποθετείται ελαφρομπετόν 600kg/m3 το οποίο χρησιμοποιείται για να δοθούν οι 
κατάλληλες ρύσεις στην οροφή, αλλά και για λόγους ηχοθερμομόνωσης. 

• Τοποθετούνται δύο στρώσεις ασφαλτικής μεμβράνης 4mm. Η πρώτη στρώση 
κατρόχαρτο μαύρο polyester 4mm και η δεύτερη στρώση κατρόχαρτο  
πετραδάκι 4mm. 

• Τοποθετούνται εξαερισμοί κάθε 30m2.

1ΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Εφαρμογών

Ασφαλτική μεμβράνη σε 
δύο στρώσεις

Primer

Ελαφρομπετόν 600kg/m3 

Πολυστερίνη 5cm

Neowater Stop A&B

Οροφή

1

2

3

4

5

6

Το σύστημα αυτό παρέχει άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Το κάθε υλικό σε αυτό το σύστημα έχει τον δικό του ρόλο και 
τα υλικά λειτουργούν άριστα μεταξύ τους σαν σύστημα. Το Neowater Stop είναι μία ισχυρή μόνωση δύο συστατικών η οποία 
προστατεύει την οροφή στο μέγιστο από όλων των ειδών τες καταπονήσεις. Έπειτα τοποθετείται η εξιλασμένη πολυστερίνη που 
σε αυτό το σύστημα είναι το θερμομονωτικό υλικό. 

Το ελαφρομπετόν χρησιμοποιείται για να δοθούν κλήσεις στην οροφή και να δώσει περεταίρω ηχομόνωση και θερμομόνωση 
στην οροφή. Το ελαφρομπετόν έρχεται να το προστατεύσει η ασφαλτική μεμβράνη δύο στρώσεων η οποία προσφέρει άριστη 
στεγανοποίηση. Οι εξαερισμοί που τοποθετούνται κάθε 30m2 σε αυτό το σύστημα προσφέρουν εξάτμιση στους υδρατμούς που 
δημιουργούνται στο εσωτερικό του κτηρίου.
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Το σύστημα αυτό παρέχει άριστη στεγανοποίηση και μερική θερμομόνωση. Το Neowater Stop 
είναι μία ισχυρή μόνωση δύο συστατικών η οποία προστατεύει την οροφή από την υγρασία και την 
ηλιακή ακτινοβολία. Το ελαφρομπετόν χρησιμοποιείται για να δοθούν κλήσεις στην οροφή και να δώσει 
περεταίρω ηχομόνωση και θερμομόνωση στην οροφή. Το ελαφρομπετόν εφαρμόζεται για  να προστατεύσει την 
ασφαλτική μεμβράνη η οποία εφαρμόζεται σε δύο στρώσης και προσφέρει καλή στεγανοποίηση. 

Το Reflex είναι μια αντηλιακή μπογιά η οποία προσφέρει εκτός από την προστασία της ασφαλτικής μεμβράνης και θερμομόνωση. 
Οι εξαερισμοί που τοποθετούνται κάθε 30m2 σε αυτό το σύστημα προσφέρουν εξάτμιση στους υδρατμούς που δημιουργούνται 
στο εσωτερικό του κτηρίου.

2ΟΝ  ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Reflex Αντηλιακό 

 Ασφαλτική μεμβράνη 4mm 
σε δύο στρώσεις

 Primer

 Ελαφρομπετόν 600kg/m3 

 Neowater Stop A&B σε δύο στρώσεις

 Οροφή
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Διαδικασία τοποθέτησης

• Τοποθετείται το Neowater Stop A&B σε δύο στρώσεις σε καθαρές επιφάνειες. 
(Το Neowater Stop είναι απαλειφόμενο ελαστικό τσιμεντοειδούς βάσης δύο 
συστατικών για μακροχρόνια στεγανοποίηση ταρατσών και μπαλκονιών, με ισχυρή 
πρόσφυση επάνω σε μπετόν και σοβά).

• Τοποθετείται ελαφρομπετόν 600kg/m3 για να γίνουν ρύσεις και να δοθεί 
περισσότερη θερμομόνωση και ηχομόνωση στο κτήριο.

• Τοποθετούνται δύο στρώσεις ασφαλτικής μεμβράνης 4mm η κάθε μία. Η πρώτη 
στρώση μαύρο Polyester και η δεύτερη στρώση πετραδάκι. 

• Τοποθετείται Reflex Αντηλιακό σε δύο στρώσεις ακολουθώντας τις προδιαγραφές 
από τον κατασκευαστή. (Το Reflex είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, κατάλληλο 
για θερμομόνωση. Έχει άμεσα αποτελέσματα σε επιφάνειες όπως  τσίγκο, 
αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μονωτικό ασφαλτόπανο και ασφάλτινες μονώσεις. Η δράση 
του οφείλεται στην ικανότητά του για θερμική αντανάκλαση, αλλά και στη χαμηλή 
θερμική αγωγιμότητα του φιλμ που σχηματίζει.)
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Το σύστημα αυτό παρέχει άριστη στεγανοποίηση και μερική θερμομόνωση. Το Neowater Stop είναι μία ισχυρή μόνωση 
δύο συστατικών η οποία προστατεύει την οροφή στο μέγιστο από όλων των ειδών τες καταπονήσεις. Το ελαφρομπετόν 
χρησιμοποιείται για να δοθούν κλήσεις στην οροφή και να δώσει περεταίρω ηχομόνωση και θερμομόνωση στην οροφή. 

Το ελαφρομπετόν έρχεται να το προστατεύσει η ασφαλτική μεμβράνη σε μία στρώση η οποία προσφέρει καλή στεγανοποίηση.  
Το Reflex είναι μια αντιληακή μπογιά η οποία προσφέρει εκτός από την προστασία της ασφαλτικής μεμβράνης και θερμομόνωση. 
Οι εξαερισμοί που τοποθετούνται κάθε 30m2 σε αυτό το σύστημα προσφέρουν εξάτμιση στους υδρατμούς που δημιουργούνται 
στο εσωτερικό του κτηρίου. 

3ΟΝ  ΣΥΣΤΗΜΑ

 Reflex Αντηλιακό 

 Ασφαλτική μεμβράνη 4mm

 Primer

 Ελαφρομπετόν 600kg/m3

 Neowater Stop A&B δύο χέρια

 Οροφή
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Διαδικασία τοποθέτησεις:

• Τοποθετείται το Neowater Stop A&B σε δύο στρώσεις σε καθαρές επιφάνειες. 
(Το Neowater Stop είναι απαλειφόμενο ελαστικό τσιμεντοειδούς βάσης δύο 
συστατικών για μακροχρόνια στεγανοποίηση ταρατσών και μπαλκονιών, με ισχυρή 
πρόσφυση επάνω σε μπετόν και σοβά).

• Τοποθετείται ελαφρομπετόν 600kg/m3 για να γίνουν ρύσεις και να δοθεί 
περισσότερη θερμομόνωση και ηχομόνωση στο κτήριο.

• Τοποθετείται μία στρώση ασφαλτικής μεμβράνης τύπου μαύρο polyester 4mm.

• Καθαρίζονται και σκουπίζονται οποιαδήποτε υπολείμματα από την επιφάνεια της 
ασφαλτικής μεμβράνης προτού τοποθετηθεί το Reflex.

• Τοποθετείται Reflex Αντηλιακό σε τρείς στρώσεις ακλουθώντας τις προδιαγραφές 
από τον κατασκευαστή. (Το Reflex είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, 
κατάλληλο για θερμομόνωση.  Έχει άμεσα αποτελέσματα σε επιφάνειες όπως  
τσίγκο, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μονωτικό ασφαλτόπανο και ασφάλτινες μονώσεις. Η 
δράση του οφείλεται στην ικανότητά του για θερμική αντανάκλαση, αλλά και στη 
χαμηλή θερμική αγωγιμότητα του φιλμ που σχηματίζει.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Εφαρμογών
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Το πιο απλό σύστημα μόνωσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια οροφή είναι το παρακάτω.  
Προσφέρει αρκετά καλή στεγάνωση της οροφής και μερική θερμομόνωση. Το ελαφρομπετόν υψηλής 
πυκνότητας χρησιμοποιείται για να δοθούν κλήσεις και να γίνουν ρύσεις στην οροφή προσφέροντας παράλληλα  
και ηχοθερμομόνωση. 

Περεταίρω η ασφαλτική μεμβράνη προστατεύει το ελαφρομπετόν και το στεγανοποιεί πλήρως την επιφάνεια. Το Reflex 
λειτουργεί σαν ένα φιλμ προστασίας της ασφαλτικής μεμβράνης και προσφέρει ένα είδος θερμομόνωσης λόγο των αντιληακών 
του ικανοτήτων

4ΟΝ  ΣΥΣΤΗΜΑ

 Reflex Αντηλιακό 

 Ασφαλτική μεμβράνη 4mm 
μία στρώση

 Primer

 Ελαφρομπετόν 600kg/m3

 Οροφή
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Διαδικασία τοποθέτησεις:

• Τοποθετείται ελαφρομπετόν 600kg/m3 για να γίνουν ρύσεις και να δοθεί 
περισσότερη θερμομόνωση και ηχομόνωση στο κτήριο.

• Τοποθετείται μία στρώση ασφαλτικής μεμβράνης τύπου μαύρο Polyester 4mm. 

• Καθαρίζονται και σκουπίζονται οποιαδήποτε υπολείμματα από την επιφάνεια της 
ασφαλτικής μεμβράνης προτού τοποθετηθεί το Reflex.

• Τοποθετείτε Reflex Αντηλιακό ακολουθώντας τις προδιαγραφές από τον 
κατασκευαστή. (Το Reflex είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, κατάλληλο για 
θερμομόνωση. Έχει άμεσα αποτελέσματα σε επιφάνειες όπως  τσίγκο, αλουμίνιο, 
γαλβανιζέ, μονωτικό ασφαλτόπανο και ασφάλτινες μονώσεις. Η δράση του 
οφείλεται στην ικανότητά του για θερμική αντανάκλαση, αλλά και στη χαμηλή 
θερμική αγωγιμότητα του φιλμ που σχηματίζει.)
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Εφαρμόζεται τρεία χέρια ελαστομερές δυο συστατικών (Neowater Stop A & B) αφού πρώτα προηγηθεί η εφαρμογή του 
stabilizer (Neoprimer της Neochrom). 

Σε επιφάνειες μεγαλύτερες από 100m2 τοποθετείται και δίκτυ για να αποφευχθουν οι ρωγματώσεις. Μετά την εφαρμογή του 
Neowater Stop εφαρμόζεται δύο χέρια Reflex το οποίο είναι ελαστομερές ενός συστατικού.

5ΟΝ  ΣΥΣΤΗΜΑ

 Reflex Αντηλιακό 

 Neowater Stop A&B δύο χέρια

 Δίχτυ (Εφαρμόζεται μόνο  
στην περίπτωση που έχουμε  
μεγάλες επιφάνειες)

 Οροφή

1
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4

Διαδικασία τοποθέτησεις:

• Σε καθαρό δοχείο αδειάζουμε το ένα μέρος του ακρυλικού γαλακτώματος που 
περιέχετε στο πλαστικό δοχείο και ανακατεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών 
ρίχνουμε τα δύο μέρη σκόνης σιγά-σιγά ώστε να γίνει πολύ καλή ομογενοποιήση.

• Η αναλογία είναι 22Kg σκόνης και 10Lt (8kg) γαλακτώματος.

• Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για μια ώρα, χρόνος αρκετός για να περάσουμε  
το υλικό.

• Ελάχιστη αραίωση με νερό επιτρέπεται έως 5% στο έτοιμο μείγμα  
(όχι περισσότερο ).

• Απλώνουμε 3 στρώσεις σταυρωτά, πάχους 1mm σε κάθε στρώση ανά 8 έως  
12 ώρες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Εφαρμογών
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NEOWATER STOP A&B

Θερμοκρασία αντοχής από -20 έως +75°C

Βατότητα μετά από 10 -12 ώρες

Ελαστικότητα 2000%

Πλήρης στεγανότητα ακόμη και σε πίεση

Άριστη αντοχή στη γήρανση

Θερμοκρασία εφαρμογής από 5 – 36°C

Μη τοξικό

Μη εύφλεκτο

REFLEX  ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ

Διατίθετε σε χρώμα λευκό και μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία

Πλήρη στεγανότητα 

Άριστη αντοχή στην υγρασία

Αρκετά καλή αντοχή σε οξέα και αλκαλικά 

‘Αριστη πρόσφυση

Θερμοκρασία εφαρμογής από 5 έως 35°C

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Μαύρη μεμβράνη

Απόλυτη στεγάνωση

Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες

Καλή αντοχή σε εφελκυσμό

Πολύ καλό στη στατική φόρτιση

Πολύ καλή αντοχή σε ρωγμάτωση 

RAPIDFLEX

Μαύρο ξηρό φιλμ

Απόλυτη στεγάνωση

Ταχείας πήξεως

Μη εύφλεκτο

Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες

Μεγάλη επιμήκυνση κατά τη θραύση  (1200%)

ΤΕΧΝΙKA  
χαρακτηριστικά 



Neochrom Quality Products Ltd

Κεντρικά Γραφεία:  
Αγία Ειρήνη, Δρόμος Πλατρών Λεμεσός, Κύπρος 
T: +357 25 770 614, Φ: +357 25 770 617 
E: info@neochrom.com

Κατάστημα Λεμεσού:  
Αγίας Φυλάξεως 73Α 3025 τ.κ  
P.O.BOX 53002, 3300 Λεμεσός, Κύπρος 
T: +357 25 381 624

Neochrom Repairs Ltd

Νικολάου Καταλανού 1, Άγιος Νικόλαος, 3100 Λεμεσός 
T: +357 25 586 239, Φ: +357 25 586 238

Παγκύπριος Αριθμός: 77 77 00 70

www.neochrom.com
info@neochrom.com


