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HIGH PERFORMANCE INNOVATIONS FOR BUILDINGS AND URBAN ENVIRONMENT 
Oι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθ χριςθ και εφαρµογι, προςφζρονται ςαν εξυπθρζτθςθ ςτουσ µελετθτζσ και καταςκευαςτζσ µε τθν ζννοια τθσ διευκόλυνςθσ εξεφρεςθσ πικανϊν λφςεων 
και βαςίηονται ςτθν πείρα και τισ γνϊςεισ τθσ ABOLIN CO.  Όµωσ θ ABOLIN CO. ωσ προµθκευτισ δεν αςκεί ζλεγχο ςτθ χριςθ των προϊόντων και εποµζνωσ δε φζρει ευκφνθ ωσ προσ το 
αποτζλεςµα. Λόγω τθσ εξζλιξθσ των γνϊςεων και των τεχνικϊν, είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του κάκε ενδιαφερόµενου να ενθµερωκεί από το τεχνικό τµιµα τθσ ABOLIN CO  για το αν το 
παρόν φυλλάδιο ζχει αντικαταςτακεί από κάποιο πιο πρόςφατο. 
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ                                  

Cool Barrier Protẽct* 
 
Περιγραφι Τλικοφ 
Ελαςτομερζσ χρϊμα ταρατςϊν και εξωτερικϊν τοίχων, 
νζασ τεχνολογίασ (UV-Crosslinking), με υψθλό ςυντελεςτι 
ανακλαςτικότθτασ και κερμικισ εκπομπισ. Εφαρμόηεται 
ωσ τελικό χρϊμα και προςφζρει μια άψογθ τελικι 
επιφάνεια/μεμβράνθ με υψθλζσ αντοχζσ ςτθν θλιακι 
ακτινοβολία τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και τθν υγραςία. 
Είναι αντιμουχλικό, υδρατμοδιαπερατό, ενιςχυμζνο με ίνεσ 
κυτταρίνθσ και με αντοχι ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ μζχρι -
10 C. 
 

Ιδιότθτεσ-Πλεονεκτιματα 
- Καλφπτει  τισ  τριχοειδείσ  ρωγμζσ και  παρζχει  απόλυτθ 
προςταςία από τθν υγραςία. 
- Πολυμερίηεται με τθν θλιακι ακτινοβολία. Δφο θμζρεσ 
μετά τθν ζκκεςι του ςτο UV δεν παρουςιάηει κολλϊδθ 
επιφάνεια, ακόμα και ςε πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ 
διατθ-ρϊντασ τθν ελαςτικότθτά του ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 
-10 C. 
- Ανακλά τθν θλιακι ακτινοβολία  και μειϊνει αιςκθτά τθν 
κατανάλωςθ ενζργειασ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Λόγω 
τθσ υψθλισ ανακλαςτικότθτασ και εκπομπισ, μειϊνει τθν 
κερμοκραςία τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ που εκτίκεται 
ςτον ιλιο ςε ποςοςτό μζχρι 40%, ανάλογα το χρϊμα. 
- Προςφζρει δροςιά το καλοκαίρι και μείωςθ τθσ ενζργειασ 
που καταναλϊνουμε για κλιματιςμό. 
- Φιλικό ςτο περιβάλλον, ςυμβάλλοντασ ςτθ μείωςθ του 
φαινομζνου τθσ κερμικισ νθςίδασ και ςτον περιοριςμό τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ λόγω μείωςθσ εκπομπϊν CO2. 

- Υψθλι απόδοςθ. Εφαρμόηεται εφκολα δίνοντασ λεία 
επιφάνεια με υψθλι λευκότθτα. Εμποδίηει τισ επικακίςεισ 
τθσ ςκόνθσ και των ρφπων με αποτζλεςμα τθ διατιρθςθ 
τθσ λευκότθτάσ του.  

 

Σεχνικά χαρακτθριςτικά  
Εμφάνιςθ: Παχφρρευςτο υγρό Απόχρωςθ: Λευκό 
Ειδικό Βάροσ: (ISO 8962)  1,40 g/cm 
pH (ISO 1148):  8-9 
Απόδοςθ-Σαράτςεσ: 1,5-2m /lit για 2 ςτρϊςεισ, 
 (επιφάνεια από τςιμζντο). 
Απόδοςθ-Εξωτερικοί Σοίχοι: 3 -4m /lit για 2 ςτρϊςεισ. 
Επαναβαφι: 24 ϊρεσ ςτουσ 25 C 
Ολικι Ανακλαςτικότθτα: (SR%) 88  (ASTM E 903-96). 
Δείκτθσ Ανακλαςτικότθτασ: SRI 111  (ASTM G159-98)  
υντελεςτισ  Εκπομπισ: 0,88 (ASTM E408-71) 
Εργαςτιριο Ενεργειακϊν Μετριςεων-Κζντρο 
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΚΑΠΕ), Πανεπιςτιμιο  
Ακθνϊν. Ομάδα Μελετϊν Κτιριακοφ Περιβάλλοντοσ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Σρόποσ εφαρμογισ 
Προετοιμαςία επιφανειϊν: Οι επιφά-
νειεσ πρζπει να είναι κακαρζσ, ςτεγνζσ 
και απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λάδια,  
λίπθ, ρφπουσ  και ςακρά υλικά.  
Πριν τθν εφαρμογι για ςτακεροποίθςθ 
τθσ επιφάνειασ, ςφράγιςμα των πόρων, 
βελτίωςθ τθσ πρόςφυςθσ και τθσ από-
δοςθσ του υλικοφ, εφαρμόηουμε ωσ 
αςτάρι, μία ςτρϊςθ Cool Barrier Grip 
Nano, ι Cool Barrier SLV Sealer. 
 

Eφαρμογι  
Το Cool Barrier Protect εφαρμόηεται 
μετά από καλι ανάδευςθ ςε δφο  
τουλάχιςτον  ςτρϊςεισ με  διαφορετικι  
ι  κάκετθ κατεφκυνςθ μεταξφ τουσ.  
H εφαρμογι γίνεται με πινζλο, airless, 
ρολό ι βοφρτςα. Η πρϊτθ ςτρϊςθ  
αραιϊνεται ςε ποςοςτό 5-10% με 
κακαρό νερό. H δεφτερθ ακολουκεί με-
τά από 24 ϊρεσ περίπου, χωρίσ 
αραίωςθ. Το ίδιο ιςχφει και για εφα-
ρμογι κάκε επόμενθσ ςτρϊςθσ.  
 

Ιδιαίτερεσ ςυςτάςεισ 
Το Cool Barrier Protect δεν πρζπει να 
εφαρμόηεται υπό ςυνκικεσ υγραςίασ ι 
όταν προβλζπεται ότι κα επικρατιςει 
υγρόσ καιρόσ ι βροχόπτωςθ για τισ 
επόμενεσ 48 ϊρεσ. Η εφαρμογι του 
πρζπει να γίνεται ςε κερμοκραςίεσ από 
10°C μζχρι 35°C. Οι τελικζσ ιδιότθτεσ του 
φιλμ αποκτϊνται 7 θμζρεσ μετά τθν 
εφαρμογι του. Σε ςυνκικεσ όπου δεν 
επικρατεί θλιοφάνεια ο πολυμεριςμόσ 
του φιλμ, διαρκεί για περιςςότερο χρό-
νο και θ επιφάνεια παρουςιάηει κολ-
λϊδθ υφι για μεγαλφτερο διάςτθμα. 
Για μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ και ςε περι-
πτϊςεισ κάλυψθσ ρωγμϊν πάνω από 
2mm το Cool Barrier Protect μπορεί να 
ενιςχυκεί με το πολυεςτερικό φφαςμα. 
Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτοφνται του-
λάχιςτον 3 ςτρϊςεισ υλικοφ. 
Εφαρμόηεται μόνο ςε εξωτερικζσ επι-
φάνειεσ  (όχι ςε κλειςτοφσ χϊρουσ). 
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Κακαριςμόσ εργαλείων 
Εργαλεία και λοιπζσ ςυςκευζσ πρζπει να κακαρίηονται με άφκονο 
νερό, αμζςωσ μετά τθν χριςθ. 
 
υςκευαςία 
12lit, 15lit, 18lit ςε πλαςτικά δοχεία. 
 
Χρόνοσ αποκικευςθσ και ςυνκικεσ 
Τουλάχιςτον 1 ζτoσ εφόςον διατθρθκεί ςτθν αρχικι κλειςτι ςυςκευ-
αςία του, προςτατευμζνο από τον παγετό, ζκκεςι του ςτθν θλιακι 
ακτινοβολία ι από εςτίεσ κζρμανςθσ Αποκθκεφςτε ςε ςτεγανό, προ-
ςτατευμζνο μζροσ, διατθρϊντασ τουσ βζλτιςτουσ κανόνεσ αςφαλοφσ 
αποκικευςθσ.  
 
Αςφάλεια και χριςθ 
Το υλικό μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ ςε επαφι με το 
ανκρϊπινο ςϊμα. Χρθςιμοποιιςτε προςτατευτικά γυαλιά και γάντια 
για τθν εφαρμογι. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ 
του υλικοφ, πριν τθν χριςθ. Μθν απορρίπτετε τυχόν υπολλείματα από 
το περιεχόμενο ςτο δίκτυο νεροφ. Διαχειριςτείτε τθ ςυςκευαςία και 
το περιεχόμενο, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία και τισ βζλτιςτεσ πρα-
κτικζσ διαχείριςθσ χρωμάτων.  
 
Η παραγωγι του υλικοφ, καλφπτεται από το ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ τθσ εταιρείασ ISO 9001.  
 
 
 

 

(*Ελαςτομερζσ ψυχρό υλικό προςταςίασ 
κακζτων και οριηοντίων επιφανειϊν κτιρίων, 
ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ του 
Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ και του Κζντρου 
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ : «Χτίηοντασ 
το Μζλλον», με ονομαςία Euro Acrylic Roof.) 
http://www.ktizontastomellon.gr/ 

 


