
 
 

Bicote® Special  

 

 

Υδατοδιάλυτο ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα 
 

 

Χρήσεις Κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών 

κατασκευών που προβλέπεται να επιχωματωθούν.  

Ιδιότητες • Δεν επηρεάζεται από το νερό και τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας 

• Έχει άριστη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια, υγρή ή στεγνή, 
ακόμα και όταν έχει στεγνώσει 

•  Δεν προσδίδει μυρωδιά ή χρώμα στα υλικά με τα οποία έρχεται 
σε επαφή 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Κατανάλωση Χωρίς οπλισμό : 1kg/ m2  (2 στρώσεις) 

Με οπλισμό: 1,5-2kg/m2 (4-5 στρώσεις) 

Πυκνοτητα 0,99-1,05 gr/cm³ 

Χρόνος στεγνώματος   2- 6 ώρες ( ανάλογα με το πάχος της στρώσης και των καιρικών 
συνθηκών) 

Τρόπος εφαρμογής Προετοιμασία επιφανειών: Οι  επιφάνειες, που πρόκειται να 
στεγανοποιηθούν, πρέπει να προαλείφονται για καθαρισμό τους με 
ένα διάλυμα  1 μέρους  Bicote Special και μισό νερού. Αν πρόκειται 
για τσιμεντένια επιφάνεια, πρέπει να γίνεται εξομάλυνση του 
σκυροδέματος με ένα μείγμα  Bicote  Special  – άμμου, σε ποσοστό 
1:4 και τσιμέντο και να γεμίζουν τα σκασίματα πάλι με ένα μείγμα  
Bicote  Special  – άμμου, αλλά σε σχέση 1:1. Πιο σύγχρονη, 
ωστόσο, και απλή μέθοδος είναι να γίνεται το γέμισμα με ένα μείγμα  
Revinex - τσιμέντου-άμμου.  

Εφαρμογή: Πριν από την χρήση του υλικού θα πρέπει να αναδευτεί. 
To Bicote Special εφαρμόζεται ψυχρό με χορταρένια βούρτσα, 
πινέλο, σε μία ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό 
πάχος της στεγανής επικάλυψης. Σε περίπτωση πολλών 
επαλείψεων, η επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει 
στεγνώσει η προηγούμενη. 

Στεγανοποίηση 

Μη βατές στέγες από σκυρόδεμα:  

Μετά την προετοιμασία του υποστρώματος, γίνεται η στεγανή 
επικάλυψη, που αποτελείται από πέντε διαδοχικά στρώματα  Bicote 
Special. Ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη επάλειψη, καλό είναι να 
τοποθετείται ένας οπλισμός από αραιό υαλοϋφασμα. Ύστερα από 30 
μέρες, συνίσταται να χρωματίζεται η επικάλυψη του Bicote με  
Proflex (ακρυλική βαφή) ή Silatex Super (ακρυλικό επαλειπτικό 
ταρατσών). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται  α) προστασία της 
στεγανής επικάλυψης από τις καιρικές επιδράσεις και β) 
θερμομόνωση της επιφάνειας τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της 
ανάκλασης της  ηλιακής ακτινοβολίας. 
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Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ®  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 

 

Βατές ταράτσες: 

Η στεγανή επικάλυψη, που θα είναι ίδιου τύπου με την προηγούμενη, 
πρέπει στην περίπτωση αυτή να γίνεται κάτω από την 
πλακόστρωση, πάνω στο αφρομπετόν της ρύσης μετά την 
εξομάλυνση της επιφάνειάς του με τσιμεντοκονίαμα. Για να είναι 
σωστή η επικάλυψη, το Bicote Special πρέπει να είναι ενισχυμένο 
με υαλοϋφασμα ή, ακόμη καλύτερα, με το μη υφαντό πολυεστερικό 
ύφασμα Neotextile. Στην τελευταία επάλειψη του Bicote Special 
συνιστάται η επίπαση χαλαζιακής άμμου, για  να έχει καλύτερη 
πρόσφυση η πλακόστρωση. Για την αραίωση του υλικού, εφόσον 
θεωρηθεί αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό νερό. 

Συσκευασία Δοχεία των 19kg. 

 
 


