
                 12. Ασφαλτικά Υλικά.
                 13. Αποστραγγιστικές Μεµβράνες DELTA.
                 14. Βοηθητικά Υλικά & Εργαλεία.

                   5. Επικάλυψη ∆απέδων / Βιοµηχανικά ∆άπεδα.
                   4. Υλικά Ενίσχυσης & Επισκευής.
                   3. Έτοιµοι Σοβάδες.
                   2. Στεγανωτικά Υλικά.
                   1. Βελτιωτικά Πρόσµικτα Σκυροδέµατος & Κονιαµάτων.

                 15. Αλφαβητικό Ευρετήριο Προιόντων.

                 11. Στεγανωτικές Μεµβράνες Στεγών & Ασφαλτικές Μεµβράνες.
                 10. Αντικολλητικά Ξυλοτύπων & Υλικά Καθαρισµού.
                   9. Οπλισµοί για Στεγανώσεις & Επιχρίσµατα.
                   8. Ελαστικά Υλικά Πλήρωσης Αρµών.
                   7. Υλικά Στοκαρίσµατος, Βαφής & Προστασίας.
                   6. Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων.

                 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

WEB : www.alterenergy.gr
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                Α. ISOMAT ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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      3. ASOLIT-POWDER : Σκόνη Λευκή που Αντικαθιστά τον Ασβέστη
      2. ASOLIT-TR : ∆ιαφανές Υγρό που Αντικαθιστά τον Ασβέστη.
      1. ASOLIT : Καφέ Σκούρο Υγρό που Αντικαθιστά τον Ασβέστη.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

      7. REOTOL-SPL : Υπερρευστοποιητής Τύπου F.
      6. BEVETOL-SPL : Υπερρευστοποιητής Τύπου G - Επιβραδυντής Πήξης.
      5. PLASTIPROOF : Ρευστοποιητής Τύπου Α - Στεγανωτικό Μαζής.
      4. ADINOL-DM : Στεγανωτικό Μάζης µε Πλαστικοποιητές.

   Βελτιωτικά Πρόσµικτα Σκυροδέµατος & Κονιαµάτων.

    11. ADINOL-RAPID : Επιταχυντής Πήξης - Αντιπαγετικό.
    10. ADINOL-SD : Επιταχυντής Πήξης.
      9. RETADOL : Επιβραδυντής Πήξης Με Πλαστικοποιητές.
      8. BEVETOL-VZ : Επιβραδυντής Πήξης.

    14. DS-99 : Βελτιωτική Ρητίνη Αρµόστοκων & Κόλλας Πλακιδίων.
    13. ADIPLAST : Οικοδοµική Ρητίνη Πολλαπλών Βελτιώσεων.
    12. ADIFLEX-B : Ελαστικοποιητής Κονιαµάτων.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ASOLIT-TR

 

ASOLIT-POWDER
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αντίσταση στην υδατοπερατότητα.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

ΠΡΟΙΟΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Κατηγορία : Βελτιωτικά Πρόσµικτα Σκυροδέµατος & Κονιαµάτων.

20 19,40 Απόχρωση: καφέ σκούρο.
0,2-0,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Ρευστοποιητής σκυροδέµατος-Στεγανωτικό
µάζας (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος Α,

240 179,90 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ2).
πλαστικοποιεί και βελτιώνει την 

1,0 kg/100 kg τσιµέντου για τσιµεντοκονίες.

20 29,10 1,0 kg/100 kg τσιµέντου+ασβέστη σοβάδες.
0,8 kg/100 kg τσιµέντου για σκυρόδεµα.

Στεγανωτικό µάζας κονιαµάτων και
σκυροδέµατος µε πλαστικοποιητικές

220 244,00 Ιδιότητες.Αδιαβροχοποεί τα κονιάµατα.
Απόχρωση: Υποκίτρινο

1/2 σάκου τσιµέντου.
(περίπου 20 kg/m3 κονιάµατος).

Πλαστικοποιητικό κονιαµάτων σε σκόνη.
Αντικαθιστά τον ασβέστη.

25 6,90 Απόχρωση: Λευκό.
1,5-2,5 kg ανά χαρµάνια αναµικτήρα του

50 g ανά 25 kg τσιµέντου για κτίσιµο 

20 31,40 και πλακοστρώσεις.
75 g ανά 25 kg τσιµέντου για σοβάδες.

πήξης των κονιαµάτων.

220 273,20 Αντικαθιστά τον ασβέστη.
Απόχρωση: ∆ιαφανές.

20 31,40

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό

50 g ανά 25 kg τσιµέντου για κτίσιµο 
και πλακοστρώσεις.
75 g ανά 25 kg τσιµέντου για σοβάδες.

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό
πήξης των κονιαµάτων.
Αντικαθιστά τον ασβέστη.220 273,20 Απόχρωση: καφέ σκούρο.
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Υπερρευστοποιητής-Επιβραδυντής πήξης σκυροδέµατος (ΣΚ-
308, ASTM C-494 τύπος A, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1), 
Αυξάνει την εργασιµότητα του σκυροδέµατος προστιθέµενο 
επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή 
του σκυροδέµατος. Απόχρωση: καφέ σκούρο.
Κατανάλωση: Ως υπερρευστοποιητής τύπου G:
0,6-0,8 kg ανά 100 kg τσιµέντου. Σε µικρότερες δοσολογίες 
δρα ως απλός ρευστοποιητής.

Υπερρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος Α& F, ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2:Τ3.1). Αυξάνει την εργασιµότητα του σκυροδέµατος 
προστιθέµενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο Ν/Τ κατά 
την παρασκευή του σκυροδέµατος.                                        
Απόχρωση: καφέ σκούρο.
Κατανάλωση: Ως υπερρευστοποιητής τύπου F:
1,2-1,7 kg ανά 100 kg τσιµέντου. Σε µικρότερες δοσολογίες 
δρα ως απλός ρευστοποιητής.

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέµατος (ΣΚ-308, ASTM C-494 
τύπος Β, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ8). Χρησιµοποιείται όπου 
απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του 
σκυροδέµατος, µε παράλληλη βελτίωση του τρόπου 
κατεργασίας και των ιδιοτήτων του. Απαραίτητο βοήθηµα για 
τη µεταφορά του έτοιµου σκυροδέµατος.
Απόχρωση: καφέ σκούρο.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέµατος µε πλαστικοποιητικές 
ιδιότητες (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος D, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ10). 
Χρησιµοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου 
πήξης του σκυροδέµατος, µε παράλληλη βελτίωση του 
τρόπου κατεργασίας και των ιδιοτήτων του. Απαραίτητο 
βοήθηµα για τη µεταφορά του έτοιµου σκυροδέµατος.
Απόχρωση: καφέ σκούρο.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Επιταχυντής πήξης του τσιµέντου. Επιταχύνει την πήξη των 
κονιαµάτων και του σκυροδέµατος.
Απόχρωση: κόκκινο διαυγές.
Κατανάλωση: 3,0-20,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου, ανάλογα µε 
τον επιθυµητό χρόνο πήξης.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

 
 

5 7,10

ADINOL-SD

25 29,30

20 12,20

RETADOL

250 105,50

20 17,40

BEVETOL-VZ

250 177,70

20 26,20

REOTOL-SPL

240 264,30

20 22,00

BEVETOL-SPL

250 216,70
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     Κατηγορία : Βελτιωτικά Πρόσµικτα Σκυροδέµατος & Κονιαµάτων.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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     Κατηγορία : Βελτιωτικά Πρόσµικτα Σκυροδέµατος & Κονιαµάτων.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ADINOL-RAPID Επιταχυντής πήξης σκυροδέµατος ευρείας χρήσης - αντιπα-

γετικό σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ6). Επιταχύνει την 
πήξη του σκυροδέµατος όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών 
και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαµηλές 
θερµοκρασίες.                                                                                   
Απόχρωση: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 1,0-2,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου, ανάλογα µε τον 
επιθυµητό χρόνο πήξης.

320 287,40

20 23,80

ADIFLEX-B Ελαστικοποιήτής κονιαµάτων. Αντικαθιστά το νερό ανάµιξης
ή µέρος αυτού στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων , στο 
στεγανωτικό κονίαµα AQUAMAT, στις τσιµεντοκονίες κλπ. 
Απαραίτητο βοήθηµα όπου υπάρχουν µικροµετακινήσεις του 
υποστρώµατος λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. 
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση: 5,0-10,0 kg/σακί 25 kg , ανάλογα µε τον 
επιθυµητό βαθµό ελαστικοποίήσής.

20 68,80

10 35,40

5
ADIPLAST Οικοδοµική ρητίνη για βελτίωση της πρόσφυσης και της 

ελαστικότητας, µείωση της συρρίκνωσης πήξης, µεγάλη 
αύξηση της αντοχής σε τριβές και σε χηµικές επιδράσεις, 
ενίσχυση της στεγανότητας κλπ. Ιδανικό για τη δηµιουργία 
συγκολλητικής στρώσης µεταξύ παλιού και νέου 
σκυροδέµατος ή κονιάµατος. Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση: ∆ιαλύεται στο νερό ανάµιξης σε αναλογία 
ADIPLAST: νερό = 1:1 έως 1:5.

150 318,60

20 46,40

DS-99 Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες πλακιδίων και αρµόστοκους. 
Αυξάνει την πρόσφυση µε το υπόστρωµα και τις αντοχές σε 
θλίψη, κάµψη, τριβή και παγετό. Ενισχύει τη στεγανότητα.
Κατανάλωση: Αραιώνεται µε το νερό ανάµιξης σε αναλογία
DS-99 : νερό = 1:1 έως 1:2.

20 28,20

5 8,60
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      4. PROTESIL-W : ∆ιαφανής Υδατοαπωθητικός Εµποτισµός Χωρίς ∆ιαλύτες.
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      1. ISOFLEX : Επαλειφόµενο Ελαστοµερές Στεγανωτικό ∆ωµάτων.
      2. ISO-PRIMER : Λευκό Αστάρι για το ISOFLEX.
      3. PROTESIL : ∆ιαφανής Υδατοαπωθητικός Εµποτισµός µε βάση την Σιλοξάνη.

   Στεγανωτικά Υλικά.

      5. AQUAMAT-F : ∆ιαφανές Στεγανωτικό Πυριτικό ∆ιάλυµα.
      6. AQUAMAT : Επαλειφόµενο Στεγανωτικό Κονίαµα.
      7. AQUAMAT-FLEX : Εύκαµπτο Επαλειφόµενο Στεγανωτικό Κονίαµα 2-Συστατικ.
      8. AQUAMAT-ELASTIC : Ελαστικό Επαλειφόµενο Στεγανωτικό Κονίαµα 2-Συστατ.
      9. AQUAFIX : Υπερταχείας Πήξης Σφραγιστικό Τσιµέντο.
    10. ISOMAT SL 17 : Ελαστοµερές Στεγανωτικό Υπόστρωµα Κόλλησης Πλακιδίων.
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     Κατηγορία : Στεγανωτικά Υλικά.

ALTERENERGY
  

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ISOFLEX Επαλειφόµενο ελαστοµερές, στεγανωτικό δωµάτων. Σχηµα-

τίζει µετά την επάλειψη του µία στεγανή, χωρίς αρµούς και 
ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής µεµβράνη. 
Αποχρώσεις: λευκό, κεραµιδί.
Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m2.

25 71,60

15 44,40

ISO-PRIMER Αστάρι του ISOFLEX. Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m2.

20 30,30

5 8,70

PROTESIL ∆ιαφανής υδαταπωθητικος εµποτισµός µε βάση τη σιλοξάνη. 
Ενδείκνυται για την προστασία από τη βροχή προσόψεων 
οικοδοµών από εµφανή τοιχοποιία, σοβά, µαρµαροκονία, 
εµφανές µπετόν, λιθοδοµή κλπ., καθώς και για 
αδιαβροχοποίηση αρµών πλακιδίων.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 lit/m2.

20 63,60

3 11,40

PROTESIL-W ∆ιαφανής υδαταπωθητικος εµποτισµός χωρίς διαλύτες. 
Κατάλληλος για τη στεγανοποίηση αρµών πλακιδίων και για 
την προστασία από τη βροχή προσόψεων οικοδοµών από 
εµφανή τοιχοποιία, σοβά, µαρµαροκονία, εµφανές µπετόν, 
λιθοδοµή κλπ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε ελαφρώς 
υγρά υποστρώµατα.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 lit/m2.

20 65,40

5 18,90

AQUAMAT-F ∆ιαφανές στεγανωτικό πυριτικό διάλυµα για την 
καταπολέµηση της ανερχόµενης υγρασίας µε τη µέθοδο των 
διατρη-µάτων ή του εµποτισµού σε τοίχους από σκυρόδεµα ή 
τούβλα.
Κατανάλωση:
Με τη µέθοδο των διατρηµάτων: περίπου 18,0 kg ανά m2 
εγκάρσιας τοµής του τοίχου.
Με εµποτισµό: 200-300 g/m2 επιφάνειας τοίχου.

25 73,60

6 18,60

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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     Κατηγορία : Στεγανωτικά Υλικά.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα υπογείων, δεξαµενών. 

Ιδανικό για εκ των υστέρων στεγανοποιήσεις υπογείων, 
εφαρµοζόµενο και από την αντίθετη πλευρά του νερού. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2.

ΓΚΡΙ 25 18,10

ΛΕΥΚΟ 25 20,00

AQUAMAT-FLEX Εύκαµπτο, επαλειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα 2 
συστατικών. Όπως το AQUAMAT, επιπλέον δε 
καταλληλότερο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται 
να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγµές, λόγω 
συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για στεγάνωση σε 
επιφάνειες που θα καλυφθούν µε πλακάκι, ανεστραµµένα 
δώµατα, υπόγειες δεξαµενές κλπ.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2.

ΓΚΡΙ 25+8 36,80

AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών. 
Καταλληλότερο για επιφάνειες που παρουσιάζουν η 
πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγµές, λόγω 
συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για δώµατα, 
ζαρντινιέρες, πισίνες, σήραγγες, υπέργειες δεξαµενές κλπ. 
Επίσης, για τη στεγάνωση κάτω από κεραµικά πλακίδια, σε 
συνδυασµό µε την ελαστική κόλλα πλακιδίων Isomat AK-
ELASTIC. Κατανάλωση:2,0-4,0 kg/m2.

ΓΚΡΙ 25+10 49,30

ΛΕΥΚΟ 25+10 50,70

AQUAFIX Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιµέντο. Σταµατάει ακαριαία 
τις διαρροές του νερού.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,6 kg/lit.20 30,10

5 8,20

ISOMAT SL 17 Ελαστοµερές στεγανωτικό χωρίς διαλύτες. Εφαρµόζεται µε 
ρολό ή σπάτουλα. Χρησιµοποιείται για τη χωρίς αρµούς και 
ενώσεις στεγάνωση επιφανειών, που πρόκειται να 
επιστρωθούν µε κεραµικά πλακίδια, σε υγρούς χώρους, όπως 
µπάνια, ντουζιέρες κλπ. Κατάλληλο για επιφάνειες από 
σκυρόδεµα, σοβά, γυψοσανίδα, µοριοσανίδα κλπ.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα.

15 36,60

5 13,80

email: isougaris@gmail.com
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Έτοιµοι Σοβάδες

      1. MARMOCRET FINE : Σοβάς για Τελικό Χέρι Υδαταπωθητικός Λείος.
      2. MARMOCRET DECOR : Σοβάς για Τελικό Χέρι Υδαταπωθητικός Αδρής.
      3. MARMOCRET FINE + : Σοβάς Ρητινούχος για Τελικό Χέρι Υδαταπωθητικός Λείος.
      4. MARMOCRET DECOR + : Σοβάς Ρητινούχος για Τελικό Χέρι Υδαταπωθητικός Αδρής.
      5. MARMOCRET-S : Συνδετική Κονία για Παρασκευή Υδαταπωθητικών Μαρµαροκονιών.
      6. UNICRET : Κονίαµα για Σοβάντισµα και Κτίσιµο.
      7. UNICRET-FAST : Ταχύπηκτος Λευκός Επισκευαστικός Σοβάς.
      8. PL-PRIMER : Αστάρι Σοβάδων και Φράγµα Αφυδάτωσης.
      9. PL-BOND : Αστάρι Πρόσφυσης Σοβάδων από Ρητίνες και Χαλαζιακή Άµµο.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Έτοιµοι Σοβάδες

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MARMOCRET FINE Έτοιµος, έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό

(τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για κατασκευή λείων
επιφανειών. Αναµιγνύεται µόνο µε νερό. Καταργεί την
ανάγκη βαφής. Αποχρώσεις: λευκό και 7 σταθερές 
αποχρώσεις (χρωµατολόγιο MARMOCRET).
Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 
6.000 kg).
Κατανάλωση: Περίπου 7,5 kg/m2/5mm.

ΛΕΥΚΟ 25 4,70

ΧΡΩΜΑ 25 5,80

MARMOCRET DECOR Έτοιµος, έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό 
(τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαµόρφωση αδρής-
διακοσµητικής επιφάνειας µε το ειδικό ακιδωτό τριβίδι. 
Αναµιγνύεται µόνο µε νερό. Καταργεί την ανάγκη βαφής. 
Αποχρώσεις: λευκό και 7 σταθερές αποχρώσεις 
(χρωµατολόγιο MARMOCRET). Αλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 6.000 kg).
Κατανάλωση: Περίπου 10,0 kg/rrf/5mm.

ΛΕΥΚΟ 25 4,90

ΧΡΩΜΑ 25 5,80

MARMOCRET FINE + Όπως το MARMOCRET FINE αλλά Ενισχυµένος µε Ρητίνες.
Για Επιφάνειες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και 
πρόσφυσης. Σε συνδυασµό µε την ινοπλισµένη κόλλα AK-
THERMO χρησιµοποιείται ως σύστηµα για την εξωτερική 
θερµοµόνωση κατασκευών. Αποχρώσεις: Λευκό και 7 
σταθερές αποχρώσεις. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 6.000 kg).
Κατανάλωση: Περίπου 4 kg/m2/3mm.

ΛΕΥΚΟ 25 6,30

ΧΡΩΜΑ 25 7,30

MARMOCRET DECOR + Όπως το MARMOCRET Decor αλλά Ενισχυµένος µε Ρητίνες.
Για Επιφάνειες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και 
πρόσφυσης. Σε συνδυασµό µε την ινοπλισµένη κόλλα AK-
THERMO χρησιµοποιείται ως σύστηµα για την εξωτερική 
θερµοµόνωση κατασκευών. Αποχρώσεις: Λευκό και 7 
σταθερές αποχρώσεις. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 6.000 kg).
Κατανάλωση: Περίπου 4,5 kg/m2/3mm.

ΛΕΥΚΟ 25 6,70

ΧΡΩΜΑ 25 7,70

MARMOCRET-S Κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών 
υδαταπωθητικών µαρµαροκονιαµάτων.
Αναµιγνύεται µε µαρµαρόσκονη και νερό.
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση:
Περίπου 1 σακί 15 kg/10 m2 σε πάχος 5mm.

15 7,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Έτοιµοι Σοβάδες

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
UNICRET Κονίαµα για σοβάτισµα και κτίσιµο.

Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.
Κατανάλωση:
Περίπου 15,5 kg/m2/cm.ΓΚΡΙ 25 4,30

ΛΕΥΚΟ 25 4,50

UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός, επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για 
επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες κατασκευές.
Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην 
οικοδοµή.
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση:
Περίπου 14,7 kg/m2/cm.

ΛΕΥΚΟ 25 5,50

ΛΕΥΚΟ 5 2,00

PL-PRIMER Αστάρι σοβάδων-φράγµα αφυδάτωσης. Εφαρµόζεται 
αραιωµένο µε νερό πάνω σε επιφάνειες που πρόκειται να 
σοβατιστούν. Προστατεύει το σοβά από τον κίνδυνο 
απορρόφησης του νερού του από το υπόστρωµα. Κατάλληλο 
και για επιφάνειες ποροµπετόν.
Απόχρωση: κόκκινο.
Κατανάλωση: 40-100 g/m2.

20 20,90

5 6,30

PL-BOND Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων από συνθετικές ρητίνες και 
χαλαζιακή άµµο. Χρησιµοποιείται σε λείες ή µη 
απορροφητικές επιφάνειες (αντί του πεταχτού) για να 
ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. 
Εφαρµόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Είναι ιδανικό για γυψοσοβάδες.
Κατανάλωση:
300-350 g/m2, ανάλογα µε το πάχος της στρώσης.

20 34,20

5 10,50

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Υλικά Ενίσχυσης & Επισκευής

      1. FERROSEAL : Ρητινούχο Επαλειφόµενο Τσιµεντοκονίαµα Προστασίας του Σιδήρου Οπλισµού.
      2. DUROCRET : Ρητινούχο Επισκευαστικό Τσιµεντοκονίαµα.

ALTERENERGY
  

      3. RAPICRET : Ταχύπηκτο Ρητινούχο Επισκευαστικό Τσιµεντοκονίαµα.
      4. MEGACRET-40 : Ινοπλισµένο Επισκευαστικό Τσιµεντοκονίαµα Εφαρµογής έως 40mm.
      5. MEGACRET-10 : Ινοπλισµένο Επισκευαστικό Τσιµεντοκονίαµα Εφαρµογής έως 10mm.
      6. MEGAGROUT-100 : Χυτό µη Συρρικνούµενο Τσιµεντοκονίαµα Εφαρµογής έως 100mm.
      7. MEGAGROUT-101 : Χυτό µη Συρρικνούµενο Τσιµεντοκονίαµα Εφαρµογής έως 100mm.
      8. EPOMAX-EK : Εποξειδική Πάστα 2 Συστατικών.
      9. EPOMAX-L20 : Ενέσιµη Εποξειδική Ρητίνη 2 Συστατικών για Ρητινενέσεις έως 1.0mm.
    10. EPOMAX-L10 : Ενέσιµη Εποξειδική Ρητίνη 2 Συστατικών για Ρητινενέσεις έως 3.0mm.
    11. DUREBOND : Εποξειδική Ρητίνη 2 Συστ.για Ρητινενέσεις άνω 3.0mm και Γεφυρώσεις.
    12. EPOMAX-LD : Εποξειδική Ρητίνη 2 Συστ. Εµποτισµού και Επικόλλησης Υφασµάτων.
    13. MEGAWRAP-200 : Ύφασµα από Ίνες Άνθρακα για Ενισχύσεις ∆οµικών Στοιχείων
    14. EPOMAX-PL : Εποξειδική Πάστα 2 Συστ. Επικόλλησης Ελασµάτων στα ∆οµικά Στοιχεία.
    15. MEGAPLATE : Έλασµα Ανθρακονηµάτων για την Ενίσχυση ∆οµικών Στοιχείων.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Υλικά Ενίσχυσης & Επισκευής.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
FERROSEAL Ρητινούχο επαλειφόµενο τσιµεντοκονίαµα για προστασία του 

σιδηρού οπλισµού από τη διάβρωση καθώς και για 
συγκολλητική στρώση µεταξύ παλιού και νέου σκυροδέµατος 
ή κονιάµατος.
Απόχρωση: καφεκόκκινο.
Κατανάλωση:
0,07-0,13 kg ανά τρέχον µέτρο οπλισµού ή
2,0 kg/m2 επιφάνειας ως συνδετική στρώση.

20 29,60

5 8,60

DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα. Κατάλληλο για επισκευές 
επιφανειών σκυροδέµατος, τοιχοποιιών, σοβάδων, 
κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κλπ.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό, κεραµιδί.
Κατανάλωση:
Περίπου 15,0 kg/m2/cm.
Κατασκευή λουκιού: 1,9-2,7 kg/m.

ΓΚΡΙ 25 8,40

RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα. Κατάλληλο για 
γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος, στερεώσεις, 
αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δηµιουργία λουκιών και 
γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. 
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17,5 kg/m2/cm.

25 13,10

5 3,60

MEGACRET-40 Επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, 
ινοπλισµένο. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων 
σε στοιχεία σκυροδέµατος. Εφαρµόζεται σε πάχος έως 40 mm 
ανά στρώση, µε µυστρί ή εκτόξευση.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17,5 kg/m2/cm.

25 11,80

 
 

MEGACRET-10 Επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, 
ινοπλισµένο. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων 
σε στοιχεία σκυροδέµατος. Εφαρµόζεται σε πάχος έως 10 mm 
ανά στρώση, µε µυστρί ή εκτόξευση.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17,5 kg/m2/cm.

25 12,00

email: isougaris@gmail.com
WEB : www.alterenergy.gr

ΛΕΥΚΟ 25 8,80

ΚΕΡΑΜΙ∆Ι 25 13,10
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Υλικά Ενίσχυσης & Επισκευής.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MEGAGROUT-100 Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, 

για επισκευές και ενισχύσεις. Κατάλληλο για κατασκευή 
µανδυών ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέµατος. 
Εφαρµόζεται σε πάχος έως 100 mm.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση:
Περίπου 21,5 kg/m2/cm ή 2,1 kg για πλήρωση χώρου 1 lit.

25 10,20

MEGAGROUT-101 Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών. 
Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις µηχανηµάτων, 
αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για µηχανήµατα ακριβείας. 
Εφαρµόζεται σε πάχος έως 100 mm.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση:
Περίπου 21,5 kg/m2/cm ή 2,1 kg για πλήρωση χώρου 1 lit.

25 10,20

 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

 
 

Ενέσιµη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιµοποιείται για την εφαρµογή ρητινενέσεων σε ρηγµα-
τώσεις σκυροδέµατος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης 
πολύτιµο βοήθηµα για εµφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισµών 
σε υφιστάµενα δοµικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα 
αποτελέσµατα ακόµη και σε υγρά υποστρώµατα.
Απόχρωση: υποκίτρινο διαφανές.   Κατανάλωση:
Για την πλήρωση χώρου 1 lit περίπου 1,1 kg EPOMAX-L20.

1 14,90

12,20

email: isougaris@gmail.com
WEB : www.alterenergy.gr

EPOMAX-EK Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, για συγκόλληση 
σκυροδέµατος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέµατος, για 
σφράγιση αρµών, για σφράγιση ρωγµών στις οποίες 
πρόκειται να γίνουν ρητινενέσεις µε τα EPOMAX-L10, 
EPOMAX-L20 και DUREBOND.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,85 kg/m2/mm.

4 18,50

2

1 7,50

EPOMAX-L10 Ενέσιµη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιµοποιείται για την εφαρµογή ρητινενέσεων σε ρηγµα-
τώσεις σκυροδέµατος εύρους 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης 
βοήθηµα για εµφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισµών σε 
υφιστάµενα δοµικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα 
αποτελέσµατα ακόµη και σε υγρά υποστρώµατα.
Απόχρωση: υποκίτρινο διαφανές.       Κατανάλωση:
Για την πλήρωση χώρου 1 lit περίπου 1,1 kg EPOMAX-L10.

3 30,00

1 11,70

EPOMAX-L20
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Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Είναι 
κατάλληλη για τον εµποτισµό και την επικόλληση υφασµάτων 
από συνθετικές ίνες, όπως υαλοϋφάσµατα, 
ανθρακοϋφάσµατα κλπ., που χρησιµοποιούνται για τη 
στατική ενίσχυση ή την επισκευή δοµικών στοιχείων από 
σκυρόδεµα, τοιχοποιία, ξύλο κλπ.
Κατανάλωση: 0,7-1,2 kg/m2.

5 53,10

4 28,70

ALTERENERGY
 ALTERENERGY

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

DUREBOND Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.Χρησιµεύει 
ως γέφυρα πρόσφυσης για τη κόλληση νέου σκυροδέµατος 
σε παλιό, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σκυροδέµατος.
Επίσης, ως ενέσιµο ρητινοκονίαµα για εφαρµογή 
ρητινενέσεων σε ρηγµατώσεις µε εύρος άνω των 3 mm και ως 
βοήθηµα για εµφυτεύσεις και αγκυρώσεις. Απόχρωση: γκρι. 
Κατανάλωση: Ως γέφυρα πρόσφυσης: περίπου 0,6 kg/m2. Για 
την πλήρωση χώρου 1 lit περίπου 1,5 kg

EPOMAX-LD

 
  

email: isougaris@gmail.com
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MEGAWRAP-200 Ύφασµα από συνεχείς ίνες άνθρακα, προσανατολισµένες
σε µία διεύθυνση.
Χρησιµοποιείται στις ενισχύσεις δοµικών στοιχείων.

0,6m x 50m 30 454,50

5 28,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

10cmx 50m 5 m2 1.306,00

MEGAPLATE Έλασµα ανθρακονηµάτων µεγάλης αντοχής, που 
χρησιµοποιείται για την ενίσχυση δοµικών στοιχείων.
Κατασκευάζεται βιοµηχανικά από εποξειδικές ρητίνες και
ανθρακονήµατα προσανατολισµένα σε µία διεύθυνση.
Πάχος ελάσµατος: 1,2 mm.

5cmx 50m 2,5 m2 836,00

EPOMAX-PL Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών σε παστώδη µορφή.
Χρησιµοποιείται για την επικόλληση ελασµάτων στις
ενισχύσεις δοµικών στοιχείων.
Κατανάλωση: 1,6-1,7 kg/m2/mm.

     Κατηγορία : Υλικά Ενίσχυσης & Επισκευής.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

5cmx100m 5 m2 1.672,00

10cmx100m 10 m2 2.613,00
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    11. DUROPRIMER-W : Εποξειδικό Αστάρι 3 Συστατικών Υδατοδιάλυτο.
    12. DUROFLOOR-FC : Ταχύπηκτο Εποξειδικό Αστάρι 2 Συστατικών Χωρίς ∆ιαλύτες.
    13. ASODUR-SG2 : Εποξειδικό Αστάρι Χωρίς ∆ιαλύτες για ∆άπεδα Επιβαρυµένα µε Έλαια.
    14. ASODUR-V1150 : Πολυουρεθανική Ρητίνη Ενός Συστατικού για Ματ Φινίρισµα.

      7. DUROFLOOR-C : Αγώγιµη Αυτοεπιπεδούµενη Εποξειδική Επίστρωση Χωρίς ∆ιαλύτες.
      8. DUROFLOOR-CV : Αγώγιµο Εποξειδικό Βερνίκι Μαύρο.
      9. DUROFLOOR-PSF : Εποξειδικό Αστάρι 2 Συστατικών Χωρίς ∆ιαλύτες ∆ιαφανές.
    10. DUROPRIMER : Εποξειδικό Αστάρι 2 Συστατικών Με ∆ιαλύτες ∆ιαφανές.

      3. EXTRA-TOP : Σκληρυντικό Επιφανείας Βιοµηχανικών ∆απέδων.
      4. DUROFLOOR : Αυτοεπιπεδούµενη Εποξειδική Επίστρωση 2 Συστατ. Χωρίς ∆ιαλύτες.
      5. DUROFLOOR-R : Επαλειφόµενη Εποξειδική Επίστρωση 2 Συστατ. Χωρίς ∆ιαλύτες.
      6. DUROFLOOR-BI : ∆ιαφανής Εποξειδικός Εµποτισµός 2 Συστατικών Με ∆ιαλύτες.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Επικάλυψη ∆απέδων / Βιοµηχανικά ∆άπεδα.

      1. FLOWCRET : Ρητινούχο Αυτοεπιπεδούµενο Τσιµεντοκονίαµα έως 10mm ανα Στρώση.
      2. SCREED-100 : Τσιµεντοκινίαµα για Γέµισµα ∆απέδων και ∆ηµιουργία Κλίσεων.

 ALTERENERGY
ALTERENERGY
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ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Κατηγορία : Επικάλυψη ∆απέδων / Βιοµηχανικά ∆άπεδα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

ALTERENERGY
  

Ρητινούχο αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα δαπέδων,
κατάλληλο για εξοµάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από
σκυρόδεµα ή τσιµεντοκονία.Εφαρµόζεται σε πάχος 1-10 mm
Ιδανικό για προετοιµασία του υποστρώµατος πριν την
τοποθέτηση µοκέτας, πλακιδίων, παρκέτων.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,65 kg/m2/mm.

25 13,10

SCREED-100 Τσιµεντοκονίαµα για γέµισµα και επιπέδωση δαπέδων που
πρόκειται να επιστρωθούν µε πλακίδια, µάρµαρα, κολλητά
δάπεδα κλπ. καθώς και για δηµιουργία κλίσεων σε δώµατα.
Αντικαθιστά το άοπλο σκυρόδεµα ή το ελαφροµπετόν.
Εφαρµόζεται σε πάχος έως 100 mm ανά στρώση.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 14,0 kg/m2/cm.

25 4,50

FLOWCRET 1-10

Σκληρυντικό επιφανείας βιοµηχανικών δαπέδων µε
χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσµικτα. Κατάλληλο για
βιοµηχανικά δάπεδα, βιοτεχνίες, υπόγεια, αποθηκευτικούς
χώρους, συνεργεία, µηχανουργεία, χώρους στάθµευσης,
χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης κλπ.
Αποχρώσεις: γκρι, ώχρα, κεραµιδί.
Κατανάλωση: 3,0-5,0 kg/m2 επιφάνειας.

ΓΚΡΙ 25 9,20

ΏΧΡΑ 25 11,70

ΚΕΡΑΜΙ∆Ι 25 13,60
Αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση δαπέδου
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά την ανάµιξη των
2 συστατικών προστίθεται χαλαζιακή άµµος σε αναλογία
DUROFLOOR : χαλαζιακή άµµο = 1:2 κατά βάρος.
Αποχρώσεις: RAL 7032,7035,7040,3009,1015,1013,6021,
RAL 5024. Άλλα RAL (ελάχιστη ποσότητα 144 kg).
Κατανάλωση:DUROFLOOR: 0,6 kg/m2/mm.Χαλαζ.άµµος:
1,2 kg/m2/mm (για αναλογία DUROFLOOR : άµµο = 1:2).

9 98,80

EXTRA-TOP

DUROFLOOR-R Έγχρωµη, επαλειφόµενη, εποξειδική επίστρωση
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Για επικάλυψη δαπέδων
από σκυρόδεµα ή τσιµεντοκονία.
Αποχρώσεις: RAL 7032,7035,7040,3009,1015,1013,6021,
RAL 5024. Άλλα RAL (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Κατανάλωση: 250-300 g/nf ανά στρώση.

10 77,80

DUROFLOOR

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Επικάλυψη ∆απέδων / Βιοµηχανικά ∆άπεδα.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DUROFLOOR-BI ∆ιαφανής εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών µε διαλύτες,

για εµποτισµό δαπέδων από σκυρόδεµα ή τσιµεντοκονία.
Χρησιµοποιείται για τη σταθεροποίηση τσιµεντοειδών
υποστρωµάτων και τη δηµιουργία δαπέδων µε αντοχή
σε φθορά από τριβές, που δεν "σκονίζουν".
Χρησιµοποιείται επίσης ως αστάρι των εποξειδικών βαφών.
Κατανάλωση: 150-250 g/m2 ανά στρώση.

4 25,90

DUROFLOOR-C Αγώγιµη, αυτοεπιπεδούµενη, εποξειδική επίστρωση
δαπέδου 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για την
αντιµετώπιση του στατικού ηλεκτρισµού.
Αποχρώσεις: RAL 7040 (γκρι), RAL 1015 (µπεζ).
Άλλες αποχρώσεις του χρωµατολογίου RAL κατόπιν
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m2/mm.

10 82,10

DUROFLOOR-CV Αγώγιµο, εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών.
Χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία εφαρµογής του
DUROFLOOR-C.
Απόχρωση: µαύρο.
Κατανάλωση: Περίπου 200 g/m2.

8 57,70

DUROFLOOR-PSF ∆ιαφανές εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Χρησιµοποιείται ως αστάρι των εποξειδικών επιστρώσεων,
καθώς και για την παρασκευή ρητινοκονιαµάτων µε την
προσθήκη χαλαζιακής άµµου.
Κατανάλωση: 200-300 g/m2.

10 116,20

5 60,90

∆ιαφανές εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών µε διαλύτη.
Χρησιµοποιείται ως αστάρι των εποξειδικών επιστρώσεων
δαπέδων.
Κατανάλωση: 200-300 g/m2.9 64,30

3 28,10

email: isougaris@gmail.com
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Επικάλυψη ∆απέδων / Βιοµηχανικά ∆άπεδα.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DUROPRIMER-W Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών.

Χρησιµοποιείται σε υγρά ή νέα δάπεδα σκυροδέµατος
(ηλικίας µικρότερης των 28 ηµερών), που πρόκειται να
επικαλυφθούν µε εποξειδι-κές επιστρώσεις του
συστήµατος DUROFLOOR.
Απόχρωση: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 250-300 g/m2 ανά στρώση.

21 117,60

DUROFLOOR-FC Ταχύπηκτο, διαφανές, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών,
χωρίς διαλύτες. Χρησιµοποιείται ως αστάρι των
εποξειδικών επιστρώσεων, όπου απαιτείται ταχύτητα
εργασιών. Με την προσθήκη χαλαζιακής άµµου είναι
κατάλληλο για στοκαρίσµατα και γρήγορες
επιδιορθώσεις δαπέδων.
Κατανάλωση: 200-300 g/m2.

3 35,30

ASODUR-SG2 Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Χρησιµοποιείται σε δάπεδα σκυροδέµατος, επιβαρυµένα
µε έλαια (αφού καθαριστούν) και σε υγρά υποστρώµατα,
που πρόκειται να επικαλυφθούν µε εποξειδικές
επιστρώσεις του συστήµατος DUROFLOOR.
Απόχρωση: ανοιχτό γκρι.
Κατανάλωση: 600-1000 g/m2.

15 165,90

ASODUR-V1150 ∆ιαφανής πολυουρεθανική ρητίνη ενός συστατικού για τη
δηµιουργία Ματ επιφάνειας σε εποξειδικά δάπεδα.
∆εν κιτρινίζει, έχει υψηλή ανθεκτικότητα σε υπεριώδεις
ακτίνες (UV) και στις καιρικές συνθήκες.
Απόχρωση: διαφανές.
Κατανάλωση: 100-150 g/m2.

12,5 343,30

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων.

      1. PRIMAFIX AK9 : Κόλλα Πλακιδίων C1.
      2. MULTIFIX AK 10 : Κόλλα Πλακιδίων C1 T.

ALTERENERGY
  

      3. ISOMAT AK 11 : Ρητινούχα Κόλλα Πλακιδίων C2.
      4. ISOMAT AK 12 : Ρητινούχα Κόλλα Πλακιδίων C2 T.
      5. SUPERFIX AK 20 : Ρητινούχα Κόλλα Πλακιδίων C2 TE FLEX.
      6. ISOMAT AK 22 : Εύκαµπτη Ρητινούχα Κόλλα Πλακιδίων C2 TE EXTRA FLEX.
      7. AK-ELASTIC : Ελαστική Κόλλα 2 Συστατικών Υψηλών Απαιτήσεων C2 E.
      8. AK-RAPID : Ταχύπηκτη Ρητινούχα Κόλλα Πλακιδίων C2 FT (Λευκή) , C1 FT (Γκρί).
      9. AK-STONE : Χονδρόκοκκη Κόλλα Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων C1 E.
    10. DECOFIX AK-GRAND : Χονδρόκοκκη Ρητινούχα Κόλλα Φυσικών Λίθων C2 E.
    11. AK-MARBLE : Ρητινούχα Κόλλα Μαρµάρων & Γρανιτών C2 FE.
    12. AK-THERMO : Ινοπλισµένη Κόλλα & Υλικό Σπατουλαρίσµατος Θερµοµονωτικών Πλακών.
    13. POROFIX AK-BLOCK : Ρητινούχα Κόλλα για Κτίσιµο Ποροµπετόν.
    14. DOMOFIX AK-GLASS : Ρητινούχα Κόλλα για Κόλληση & Αρµολόγηση Υαλότουβλων.
    15. MULTIFLEX : Έτοιµη για Χρήση Παστώδης Κόλλα Πλακιδίων Εσωτερικής Χρήσης.
    16. MULTIFILL 0-5 : Έγχρωµος Αρµόστοκος για Πάχη Αρµών έως 5 mm.
    17. MULTIFILL 3-15 : Έγχρωµος Αρµόστοκος για Πάχη Αρµών από 3 mm έως 15 mm.
    18. MULTIFILL-EPOXY WALL : Εποξειδικός Αρµόστοκος & Κόλλα Πλακιδίων Τοίχου.
    19. MULTIFILL-EPOXY FLOOR : Εποξειδικός Αρµόστοκος & Κόλλα Πλακιδίων ∆απέδου.

          Πίνακας Επιλογής Κόλλας για Σωστή Κόλληση Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PRIMAFIX AK 9 Κόλλα πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο. Πεδία εφαρµογής:

Κόλληση κεραµικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε 
επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, σοβά κλπ.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 κατά ΕΝ 12004.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2

ΓΚΡΙ 25 5,30

ΛΕΥΚΟ 25 5,50

MULTIFIX AK 10 Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο.
Έχει µηδενική ολίσθηση.
Πεδία εφαρµογής: Κόλληση κεραµικών πλακιδίων, τοίχου
ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή,
σοβά κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 Τ κατά ΕΝ 12004.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.

ΓΚΡΙ 25 5,90

ΛΕΥΚΟ 25 6,20

ISOMAT AK 11 Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο.
Πεδία εφαρµογής: Κόλληση πλακιδίων γρανίτη και γενικά
απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου
ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή,
σοβά κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου CZ κατά ΕΝ 12004.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2

ΓΚΡΙ 25 7,70

ΛΕΥΚΟ 25 8,10

ISOMAT AK 12 Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων µε βάση το
τσιµέντο. Έχει µηδενική ολίσθηση. Πεδία εφαρµογής:
Κόλληση πλακιδίων γρανίτη και γενικά απορροφητικών και
µη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε
ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή
πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Κατατάσσεται ως
κόλλα τύπου C2 Τ κατά ΕΝ 12004.Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.

ΓΚΡΙ 25 8,70

ΛΕΥΚΟ 25 9,30

9,40

ΛΕΥΚΟ 25 10,00

email: isougaris@gmail.com
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SUPERFIX AK 20 Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων. Έχει
µηδενική ολίσθηση και µεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Πεδία εφαρµογής: Κόλληση απορροφητικών και µη 
απορροφητικών πλακιδίων, µεγάλων διαστάσεων κλπ., 
τοίχου ή δαπέδου,σε επιφάνειες µε απαιτήσεις πρόσφυσης,
ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία (π.χ. δάπεδα µε 
ενδοδαπέδια θέρµανση κλπ.). Κατατάσσεται ως κόλλα
τύπου C2 ΤΕ κατά ΕΝ 12004. Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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     Κατηγορία : Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΚΡΙ 25 10,90

ΛΕΥΚΟ 25 11,50

ISOMAT AK-RAPID

 
email: isougaris@gmail.com

WEB : www.alterenergy.gr

ΓΚΡΙ

Ταχύπηκτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων µε βάση το
τσιµέντο. Έχει µηδενική ολίσθηση. Πεδία εφαρµογής:
Κόλληση απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων, 
τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, 
πλινθοδοµή, σοβά κλπ. Ιδανική όπου απαιτείται
η γρήγορη χρήση του δαπέδου, όπως σε επαγγελµατικούς
χώρους κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 FT (λευκή) και C1 FT (γκρι) 
κατά ΕΝ 12004. Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.

ISOMAT AK-STONE Κόλλα πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο, για στρώσεις
µεγάλου πάχους (έως 15 mm).
Έχει µεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Πεδία εφαρµογής: Κόλληση φυσικών λίθων και κεραµικών
πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από
σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, σοβά κλπ.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 Ε κατά ΕΝ 12004.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση: 2,0-8,0 kg/m2.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

 
 

ΓΚΡΙ

ISOMAT AK 22 Εύκαµπτη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Έχει µηδενική ολίσθηση και µεγάλο χρόνο επικόλλησης.
Πεδία εφαρµογής: Κόλληση απορροφητικών και µη
απορροφητικών πλακιδίων, πλακιδίων µεγάλων
διαστάσεων, υαλοψηφίδων κλπ., τοίχου ή δαπέδου, σε
επιφάνειες µε απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και
στεγανότητα (π.χ. δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
µεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες κλπ.).
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 ΤΕ κατά ΕΝ 12004.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.

ISOMAT AK-ELASTIC Υψηλής ποιότητας και µεγάλης ελαστικότητας κόλλα
πλακιδίων 2 συστατικών (25 kg κόλλα+10 kg γαλάκτωµα).
Κόλληση παντός τύπου πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου,
σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή έντονες
συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, µοριοσανίδες,
δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, ταράτσες, µπαλκόνια,
πισίνες κλπ. Μαζί µε το στεγανωτικό κονίαµα AQUAMAT-
ELASTIC είναι ένα άριστο σύστηµα κόλλησης-στεγάνωσης.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε κατά ΕΝ 12004.
Απόχρωση: λευκή.  Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.

ΛΕΥΚΟ 25+10 36,50

25 10,10

ΛΕΥΚΟ 25 13,50

25 6,10

ΛΕΥΚΟ 25 6,70
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DECOFIX AK-GRAND Χονδρόκοκκη, ρητινούχα κόλλα, για στρώσεις µεγάλου
πάχους (έως 15 mm). Έχει µεγάλο χρόνο επικόλλησης.
Πεδία εφαρµογής:Κόλληση και αρµολόγηση διακοσµητικών
επικαλύψεων (συνθετικές πέτρες,σχιστόλιθοι, διακοσµητικά
τουβλάκια κλπ.) σε τοίχους ή δάπεδα, σε επιφάνειες που
απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε κατά ΕΝ 12004.
Κατανάλωση: Κόλληση: 2,0-8,0 kg/m2.Αρµος: 1,0-4,0 kg/m2.

ΓΚΡΙ 25 9,10

ΛΕΥΚΟ 25 9,70

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων.

ALTERENERGY
  

ISOMAT AK-MARBLE Ρητινούχα κόλλα γρήγορης πήξης. Έχει µεγάλο ανοιχτό
χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρµογής: Κόλληση µαρµάρων
και γρανιτών σε τοίχους ή δάπεδα, σε επιφάνειες που
απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.
Εµποδίζει το λέκιασµα ευπαθών επιστρώσεων, όπως οι 
µαρµαροστρώσεις,λόγω γρήγορης δέσµευσης του νερού.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 FE κατά ΕΝ 12004.
Κατανάλωση: 1,5-6,0 kg/m2.

ΛΕΥΚΟ 25 9,10

POROFIX AK-BLOCK Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα τσιµεντοειδούς βάσης.
Έχει µεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Πεδία εφαρµογής: Κτίσιµο δοµικών στοιχείων 
από ποροµπετόν.
Απόχρωση: λευκή.
Κατανάλωση:
 Περίπου 13,0 kg για κτίσιµο 1 m2 ποροµπετόν.

ΛΕΥΚΟ 25 6,50

DOMOFIX AK-GLASS Τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυµένη µε πολυµερή
συστατικά (ρητίνες).
Πεδία εφαρµογής: Κτίσιµο και αρµολόγηση υαλότουβλων.
Απόχρωση: λευκή.
Κατανάλωση:
Περίπου 13,0 kg για το κτίσιµο 1 m2 τοίχου µε συνηθισµένα
υαλότουβλα.

ΛΕΥΚΟ 25 8,70

ISOMAT AK-THERMO Ινοπλισµένη, ρητινούχα κόλλα. Έχει µηδενική ολίσθηση και
µεγάλο χρόνο επικόλλησης.Χρησιµοποιείται, σε συνδυασµό
µε σοβάδες MARMOCRET PLUS, για την εξωτερική
θερµοµόνωση κατασκευών. Για κόλληση θερµοµονωτικών
πλακών πολυστερίνης σε τσιµεντοειδεί υποστρώµατα.
Εφαρµοζόµενη στην εξωτερική πλευρά των τοποθετηµένων
θερµοµονωτικών πλακών και οπλισµένη µε υαλόπλεγµα
αποτελεί το ιδανικό υπόστρωµα για το σοβά. Κατανάλωση:
Κόλλα: 2,0-4,0 kg/m2. Kονίαµα: περίπου 1,5 kg/m2/mm.

ΛΕΥΚΟ 25 12,30

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων.

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MULTIFLEX Έτοιµη για χρήση, ελαστική κόλλα πλακιδίων σε µορφή

πάστας, µε βάση ακρυλικές ρητίνες. Πεδία εφαρµογής: 
Κόλληση κεραµικών πλακιδίων σε επιφάνειες από
σκυρόδεµα, σοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα,
ξύλο, παλιές στρώσεις πλακιδίων κλπ.,καθώς και
θερµοµονωτικών και ήχοµονωτικών πλακών σε κάθε
είδους υπόστρωµα. ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ
ΥΓΡΑΣΙΑ.   Κατανάλωση: 1,0-3,0 kg/m2.

25 40,40

5 10,40

MULTIFILL 0-5

                         
25

                          

Έγχρωµος αρµόστοκος µε βάση το τσιµέντο, για την 
αρµολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως αρµόστοκος τύπου CG2 κατά ΕΝ 13888.
Για πάχη αρµών έως 5 mm.
Αποχρώσεις: Λευκό, Χρώµατα Τυπου 1, Χρώµατα Τύπου 2.
Κατανάλωση: 0,2-2,0 kg/rrf, ανάλογα µε τις διαστάσεις
των πλακιδίων και το πλάτος του αρµού.

9,70 12,10 13,80

8,10
MULTIFILL 0-15

                         
25

                          

Έγχρωµος αρµόστοκος µε βάση το τσιµέντο, για την 
αρµολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως αρµόστοκος τύπου CG2 κατά ΕΝ 13888.
Για πάχη αρµών από 3 mm έως 5 mm.
Αποχρώσεις: Λευκό, Χρώµατα Τυπου 1, Χρώµατα Τύπου 2.
Κατανάλωση: 0,2-2,0 kg/rrf, ανάλογα µε τις διαστάσεις
των πλακιδίων και το πλάτος του αρµού.

9,80 12,20 13,90

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ 1

2,70 4,60 8,00
MULTIFILL EPOXY FLOOR Εποξειδικός αρµόστοκος 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Εφαρµόζεται όπου απαιτείται µεγάλη αντοχή σε χηµικές και
µηχανικές καταπονήσεις. Χρησιµοποιείται για αρµολόγηση
πλακιδίων δαπέδου, σε βιοµηχανικούς χώρους, πισίνες
κλπ. Έχει άριστη εργασιµότητα και καθαρίζεται εύκολα πριν
σκληρυνθεί. Αποχρώσεις: γκρι, ανοιχτό γκρι. Άλλα RAL µε 
παραγγελία (ελάχ.ποσότ. 500 kg). 
Κατανάλωση: 0,2-5,0 kg/nf.

ΓΚΡΙ 5 25,30

ΑΝ.ΓΚΡΙ 5 25,30

MULTIFILL EPOXY WALL Εποξειδικός αρµόστοκος και κόλλα πλακιδίων 2 συστατ.,
χωρίς διαλύτες. Εφαρµόζεται όπου απαιτείται µεγάλη αντοχή 
σε χηµικές και µηχανικές καταπονήσεις.
Ιδανικό για την κόλληση και αρµολόγηση πλακιδίων τοίχου 
και δαπέδου, σε βιοµηχανικούς χώρους, πισίνες κλπ.
Έχει άριστη εργασιµότητα και καθαρίζεται εύκολα πριν 
σκληρυνθεί. Αποχρώσεις: γκρι, ανοιχτό γκρι. Άλλα RAL µε 
παραγγελία (ελάχ.ποσότ. 500 kg). Κατανάλωση: Κόλληση: 
1,75 kg/m2/mm.  Αρµολόγηση: 0,2-3,0 kg/m2.

ΓΚΡΙ 5 25,30

ΑΝ.ΓΚΡΙ 5 25,30

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%
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2,80 4,70

ΧΡΩΜΑ 2
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    13. AG-77 : Επαλειφόµενο Υλικό Παραφινικής Βάσης Προστασίας απο GRAFFITY.

      9. EPOXYCOAT-W : Εποξειδικό Χρώµα Υδατοδιάλυτο.
    10. EPOXYCOAT-S : Εποξειδικό Χρώµα µε ∆ιαλύτες, Ιδανικό για Πισίνες.
    11. EPOXYCOAT-AC : Εποξειδικό Αντισκωριακό Αστάρι Μετάλλων.
    12. DUROFLOOR-BI : Εποξειδική Ρητίνη Εµποτισµού ∆απέδων.

      5. FAST-COVER : Ακρυλικός Στόκος Ελαφρύς (Πούδρα).
      6. GB-COVER : Ακρυλικός Στόκος για Γυψοσανίδες.
      7. UNI-PRIMER : Ακρυλικό Αστάρι Έτοιµο προς Χρήση.
      8. EPOXYCOAT : Εποξειδικό Χρώµα µε ∆ιαλύτες.

      1. STUCCOCRET : Έτοιµος Στόκος Σπατουλαρίσµατος σε Σκόνη.
      2. PLANFIX : Έτοιµος Ρητινούχος Τσιµεντόστοκος Σπατουλαρίσµατος σε Σκόνη.
      3. PLANFIX FINE : Έτοιµος Ψιλός Ρητινούχος Τσιµεντόστοκος Σπατουλαρίσµατος σε Σκόνη.
      4. FLEX-COVER : Ελαστικός Στόκος (Σκόνη + Ρητίνη) για Αρµούς και Ρωγµές.

ALTERENERGY
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FAST-COVER Έτοιµος για χρήση, ελαφρύς, ακρυλικός στόκος για
γεµίσµατα οπών και ρωγµών, µε ένα µόνο πέρασµα.
Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο
κλπ., σε πάχος έως 5 cm.
∆ε ρηγµατώνει και δε χρειάζεται τρίψιµο.
Βάφεται σε 30 λεπτά.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

5 19,20

1 4,80

FLEX-COVER Ελαστικός στόκος 2 συστατικών, που αποτελείται από µία
τσιµεντοειδούς βάσης κονία και από ρητινούχο γαλάκτωµα.
Για την σφράγιση αρµών ρωγµών, σε τοίχο ή δάπεδο.
Ιδανικό για σηµεία συναρµογής και για επιφάνειες που
παρουσιάζουν τριχοειδείς ρωγµές σε σοβά, µπετόν,
γυψοσανίδα, ξύλο κλπ. Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση:  Για σφράγιση αρµού 5x5 mm: 40 g/m.
 Για σπατουλάρισµα επιφανειών: 1,6 kg/m2/mm.

ΛΕΥΚΟ 2,6 6,00

PLANFIX FINE Ρητινούχος τσιµεντόστοκος, ιδιαίτερα λετπόκοκκος, για
σπατουλάρισµα και στοκάρισµα επιφανειών εµφανούς
σκυροδέµατος.
Εφαρµόζεται και µε µηχανή εκτόξευσης.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m2/mm.

ΓΚΡΙ 25 11,40

ΛΕΥΚΟ 25 12,20

PLANFIX Ρητινούχος τσιµεντόστοκος για σπατουλάρισµα και
στοκάρισµα επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος, κάλυψη
πόρων ή φωλιών.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m2/mm.

ΓΚΡΙ 25 11,40

ΛΕΥΚΟ 25 12,20

STUCCOCRET Στόκος σπατουλαρίσµατος για την εξοµάλυνση και
προετοιµασία επιφανειών τοίχου που πρόκειται να
καλυφθούν µε χρώµα.
Είναι κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή σκυροδέµατος. 
Αντικαθιστά τους λαδόστοκους και άλλα παρόµοια υλικά.
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1 kg/m2/mm.

20 6,50

  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Υλικά Στοκαρίσµατος & Προστασίας.
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EPOXYCOAT-S Εποξειδικό χρώµα 2 συστατικών, µε διαλύτες. Προσφέρει
αυξηµένη αντοχή σε τριβές, σε χηµικές επιδράσεις και στις
καιρικές συνθήκες, καθώς και αυξηµένη ελαστικότητα.
Κατάλληλο για βαφή πισινών. Αποχρώσεις: γαλάζιο
πισίνας, RAL 9003 (λευκό). Άλλες αποχρώσεις του
χρωµατολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας
(ελάχιστη ποσότητα 144 kg).
Κατανάλωση: 200-300 g/m2 ανά στρώση.

9,6 55,50

2 18,60

EPOXYCOAT-W Εποξειδικό υδατοδιαλυτό χρώµα 2 συστατικών. Ιδιαίτερα
κατάλληλο για υγρά ή νέα υποστρώµατα σκυροδέµατος
(ηλικίας µικρότερης των 28 ηµερών). Προσφέρει µεγάλη
αντοχή σε τριβές, σε χηµικές επιδράσεις και στις καιρικές 
συνθήκες. Αποχρώσεις: RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), RAL 1015
(µπεζ). Άλλες αποχρώσεις RAL κατόπιν παραγγελίας
(ελάχιστη ποσότητα 120 kg).
Κατανάλωση: 200-300 g/m2 ανά στρώση.

9 82,70

3 33,60

EPOXYCOAT Εποξειδικό χρώµα 2 συστατικών, µε διαλύτες. Προσφέρει
µεγάλη αντοχή σε τριβές, σε χηµικές επιδράσεις και στις
καιρικές συνθήκες.
Αποχρώσεις: RAL 9003 (λευκό), RAL 7035 (ανοιχτό γκρι),
RAL 1015 (µπεζ). Άλλες αποχρώσεις του χρωµατολογίου RAL 
κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 120 kg).
Κατανάλωση: 200-300 g/m2 ανά στρώση.

8 42,90

UNI-PRIMER Ετοιµόχρηστο ακρυλικό αστάρι νερού.
Σταθεροποιεί τους σαθρούς σοβάδες.
Κατανάλωση: 100-200 g/m2.

20 24,40

GB-COVER Έτοιµος προς χρήση, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσµατος.
Κατάλληλος για σπατουλάρισµα και αρµολόγηση
γυψοσανίδων.
∆ίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια, έτοιµη για
αστάρωµα και βαφή.
Κατανάλωση:
2,0-3,0 kg/m2, ανάλογα µε το πάχος της στρώσης.

20 15,20

7 7,40

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Υλικά Στοκαρίσµατος & Προστασίας.
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ISOMAT AG-77 Επαλειφόµενο γαλάκτωµα, παραφινικής βάσης, για την
προστασία επιφανειών από graffiti, περιβαλλοντικούς
ρύπους κλπ. ∆εν αλλοιώνει αισθητικά τις επιφάνειες και
επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό τους. Παρουσιάζει µεγάλη
αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές επιδράσεις. Κατάλληλο
για επιφάνειες από σκυρόδεµα, σοβά, πέτρα, µέταλλο κλπ.
Κατανάλωση: 50-100 ml/nf, ανάλογα µε την
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

3 14,30

DUROFLOOR-BI ∆ιαφανής εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών µε διαλύτες, για
εµποτισµό δαπέδων από σκυρόδεµα ή τσιµεντοκονία.
Χρησιµοποιείται για τη σταθεροποίηση τσιµεντοειδών
υποστρωµάτων και τη δηµιουργία δαπέδων µε αντοχή σε
φθορά από τριβές, που δεν "σκονίζουν".
Χρησιµοποιείται επίσης ως αοτάρι των εποξειδικών βαφών
EPOXYCOAT και EPOXYCOAT-S.
Κατανάλωση: 150-250 g/m2 ανά στρώση.

4 25,90

EPOXYCOAT-AC Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, για 
µεταλλικές επιφάνειες. Χρησιµοποιείται µόνο του ή ως
αντισκωριακό υπόστρωµα των EPOXYCOAT και
EPOXYCOAT-S. Αποχρώσεις: RAL 3009 (καφεκόκκινο), RAL
7040 (γκρι). Άλλες αποχρώσεις του χρωµατολογίου RAL
κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 120 kg).
Κατανάλωση: 150-200 g/m2 ανά στρώση.

8 42,60

3 19,60
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      3. TIXOPHALTE : Ετοιµόχρηστη συγκολλητική και σφραγιστική ελαστοπλαστική µαστίχη.
      4. ELASTOTAN : Ελαστοµερής σφραγιστική και συγκολλητική µαστίχη.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Ελαστικά Υλικά Πλήρωσης Αρµών.

      1. ISOMASTIC-A : Ελαστοπλαστική ακρυλική µαστίχη υψηλής ποιότητας.
      2. ASODUR-EP/FM : Εποξειδική-πολυουρεθανική ρευστή µαστίχη 2 συστατικών.
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ELASTOTAN Ελαστοµερής σφραγιστική και συγκολλητική µαστίχη µε
εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδοµικά υλικά, όπως
γυαλί, αλουµίνιο, ξύλο, PVC κλπ. Παρουσιάζει υψηλές
µηχανικές αντοχές και ανθεκτικότητα στη γήρανση και τις
καιρικές επιδράσεις. Κατάλληλη για σφράγιση αρµών
πλάτους 3-50 mm.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.
Κατανάλωση:
Αρµός 10x10 mm: 1 φύσιγγα/2,8 m αρµού.
 Αρµός 5x5 mm: 1 φύσιγγα/11,2 m αρµού.

600ml 6,10

280ml 4,00

TIXOPHALTE Ετοιµόχρηστη συγκολλητική και σφραγιστική
ελαστοπλαστική µαστίχη, ψυχρής εφαρµογής, µε βάση
υψηλής ποιότητας τροποποιηµένη άσφαλτο και ελαστοµερή
υλικά. Περιέχει µικρή ποσότητα άφλεκτου διαλύτη.
Παρέχει µεγάλη και µόνιµη ελαστικότητα, απόλυτη
στεγανότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε µεγάλη ποικιλία
υποστρωµάτων καθώς και σε υγρά υποστρώµατα.
Κατανάλωση:
Για γέµισµα αρµών: περίπου 1,4 kg/lit όγκου αρµού.

1,4 12,10

310ml 5,60

ASODUR-EP/FM Εποξειδική-πολυουρεθανική ρευστή µαστίχη 2 συστατικών.
Για σφράγιση αρµών δαπέδου, µε µεγάλη αντοχή και
ελαστικότητα.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση:
Περίπου 1,3 kg/lit όγκου αρµού.

4 45,00

ISOMASTIC-A Ελαστοπλαστική ακρυλική µαστίχη υψηλής ποιότητας.
Είναι ιδανική για ρωγµές σοβάδων, αρµούς συναρµογής,
λεπτούς αρµούς διαστολής.
Κατάλληλη και για ελαφρώς υγρό υπόστρωµα, 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Επιδέχεται βάψιµο.
Αποχρώσεις: λευκή, γκρι.
Κατανάλωση:
 Αρµός 10x10 mm: 1 φύσιγγα/2,8 m αρµού.
 Αρµός 5x5 mm: 1 φύσιγγα/11,2 m αρµού.

280ml 1,00

     Κατηγορία : Ελαστικά Υλικά Πλήρωσης Αρµών.
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      3. ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑ∆ΩΝ.
      4. ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆ΕΣ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Οπλισµοί για Στεγανώσεις & Επιχρίσµατα.

      1. ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ.
      2. TREVIRA.
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90g/m2 1 x 50

120g/m2 1 x 50

160g/m2 1 x 50

42,40

52,50
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ΤΑΙΝΙΑ 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγµατος για τον οπλισµό
γυψοσανίδων, τσιµεντοσανίδων κλπ.
Χρησιµοποιείται επίσης για τη γεφύρωση ρωγµών σε
άλλες επισκευαστικές εργασίες.90 m 5 cm 5,50

20 m 5 cm 1,50

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ
    ΣΟΒΑ∆ΕΣ              ΚΑΡΕ
                                        11,0 x 11,0

                                        11,0 x 11,0

                                        11,0 x 10,0

                                           3,5 x 4,0

Ισχυρά πλέγµατα από Fiberglass για την ενίσχυση
σοβάδων και τσιµέντοκονιων που κινδυνεύουν από
ρηγµατώσεις.

90g/m2 0,25x50 12,30

64,60

TREVIRA Λεπτό πολυεστερικό ύφασµα βάρους 30 g/m2,
για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων,
όπως ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC κλπ.

100 m 1 m 91,30

50 m 10 cm 7,70

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πλέγµα Από Fiberglass για καθολική ενίσχυση
στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. για τη µεµβράνη του 
ISOFLEX) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών
ρηγµατώσεων.
Βάρος: περίπου 50 g/m2.
Άνοιγµα καρέ: 1,0 χ 2,0 mm.

50 m 1 m 52,10

50 m 10 cm 7,70

     Κατηγορία : Οπλισµοί για Στεγανώσεις & Επιχρίσµατα.
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      5. FD-CLEAN : Υγρό Καθαρισµού Λιπαρών Ουσιών από ∆άπεδα Σκυροδέµατος.

      1. ASIKON-2000 : Αντικολλητική Επάλειψη Ξυλοτύπων.
      2. SM-12 : Ειδικό ∆ιαλυτικό για Εποξειδικά Συστήµατα.
      3. SM-14 : Ειδικό ∆ιαλυτικό για Εποξειδικά Χρώµατα.
      4. CL-CLEAN : Υγρό Καθαρισµού Πλακιδίων και Φυσικών Πετρών.

ALTERENERGY
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   Αντικολλητικά Ξυλοτύπων, ∆ιαλυτικά & Υλικά Καθαρισµού.
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FD-CLEAN Υγρό καθαρισµού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέµατος.
Γαλακτοµατοποιεί τα εµποτισµένα έλαια.

18 63,10

4 15,60

CL-CLEAN Υγρό καθαρισµού πλακιδίων και φυσικών πετρών.
Καθαρίζει από υπολείµµατα ασβέστη, σοβάδων, τσιµέντου
κλπ.

5 7,40

SM-14 Ειδικό διαλυτικό για τις εποξειδικές βαφές EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-S και EPOXYCOAT-AC, καθώς και για τον
καθαρισµό των εργαλείων σε εργασίες µε τα υλικά αυτά.

5 13,70

SM-12 Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικά συστήµατα, καθώς και για
τον καθαρισµό των εργαλείων σε εργασίες µε εποξειδικά.
Χρησιµοποιείται επίσης, σε συνδυασµό µε το Isomat AG 77,
για τον καθαρισµό επιφανειών από graffiti.5 15,70

ASIKON-2000 Αντικολλητική επάλειψη για όλα τα είδη των ξυλοτύπων
και σιδηροτύπων.
Απόχρωση: υποκίτρινο.
Κατανάλωση:
Περίπου 60 ml/m2.

140 264,40

20 40,90

  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Αντικολλητικά Ξυλοτύπων, ∆ιαλυτικά & Υλικά Καθαρισµού.
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      7. ROOF-TOP : Ασφαλτική Στεγανωτική Μεµβράνη Στεγών.
      8. ISOGUM-P : Ασφαλτόπανα Πλαστοµερή (APP) µε Οπλισµό.

      3. DELTA-VENT S : Στεγανωτική Μεµβράνη Στεγών.
      4. DRAGOFOL : Στεγανωτική Μεµβράνη Στεγών Λευκή.
      5. DELTA-FOL LP : Στεγανωτική Μεµβράνη Στεγών ∆ιαφανής.
      6. DELTA-REFLEX : Στεγανωτική Μεµβράνη Στεγών - Φράγµα Υδρατµών.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Στεγανωτικές Μεµβράνες Στεγών & Ασφαλτικές Μεµβράνες Στεγάνωσης.

      1. DELTA-FOL PVG : Στεγανωτική Μεµβράνη Στεγών.
      2. DELTA-FOL PVE : Στεγανωτική Μεµβράνη Στεγών.
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DRAGOFOL Μεµβράνη για στεγανωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από
τους πήχεις που φέρουν τα κεραµίδια.
Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της
στέγης και έχει µεγάλες µηχανικές αντοχές.
Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του µικρού βάρους της
(περίπου 10,5 kg/ρολό).
Κατάλληλη για αεριζόµενες στέγες χωρίς πέτσωµα.

50 m 1,5 m 57,20

DELTA-VENT S Μεµβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από
τους πήχεις που φέρουν τα κεραµίδια.
Παρέχει πλήρη στεγανότητα, διαθέτει εξαιρετική
υδρατµοπερατότητα και έχει ιδιαίτερα µεγάλες µηχανικές
αντοχές. Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του µικρού
βάρους της (περίπου 10,5 kg/ρολό).
Ιδανική για µη αεριζόµενες στέγες, µε ή χωρίς πέτσωµα.

50 m 1,5 m 145,80

DELTA-FOL PVE Μεµβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από
τους πήχεις που φέρουν τα κεραµίδια.
Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της
στέγης και έχει ιδιαίτερα µεγάλες µηχανικές αντοχές.
Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του µικρού βάρους της
(περίπου 12,5 kg/ρολό).
Ιδανική για αεριζόµενες στέγες µε πέτσωµα.

50 m 1,5 m 102,90

DELTA-FOL PVG Μεµβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από
τους πήχεις που φέρουν τα κεραµίδια.
Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της
στέγης και έχει ιδιαίτερα µεγάλες µηχανικές αντοχές.
Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του µικρού βάρους της
(περίπου 14,5 kg/ρολό).
Ιδανική για αεριζόµενες στέγες µε πέτσωµα.

50 m 1,5 m 143,50

     Κατηγορία : Στεγανωτικές Μεµβράνες Στεγών & Ασφαλτικές Μεµβράνες Στεγάνωσης.
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ISOGUM-P
                          

                                               ΑΠΛΗ

                                           ΨΗΦΙ∆Α

                                           ΨΗΦΙ∆Α

                            ΨΗΦΙ∆Α ΛΕΥΚΗ

Πλαστοµερή ασφαλτόπανα (ΑΡΡ) µε οπλισµό
πολυεστερικό ύφασµα 180 g/m2.
Η επικόλληση γίνεται µετά από θέρµανση µε φλόγιστρο,
χωρίς χρήση ασφαλτόκολλας.4.0kg/m2 1 x 10 30,50

35,90

ROOF-TOP Ασφαλτική µεµβράνη για στεγανωση στεγών,
µε πολυεστερικό οπλισµό και διπλή επικάλυψη διάτρητου
φίλµ πολυαιθυλενίου.
ROOF-TOP 800 : Βάρος ρολού: περίπου 24 kg.
ROOF-TOP 650 : Βάρος ρολού: περίπου 19,5 kg.

800 1 x 30 36,20

650 1 x 30 32,70

DELTA-REFLEX Μεµβράνη-φράγµα υδρατµών και αέρα. Τοποθετείται κάτω
από τους αµείβοντες και τη θερµοµόνωση για την
προστασία των στοιχείων της στέγης από τη συµπύκνωση
των υδρατµών.
Έχει µεγάλες µηχανικές αντοχές και τοποθετείται πολύ
εύκολα λόγω του µικρού βάρους της (περίπ.13,5 kg/ρολό).
Χρώµα : ∆ιαφανές.

50 m 1,5 m 125,80

DELTA-FOL LP Μεµβράνη για στεγανωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από
τους πήχεις που φέρουν τα κεραµίδια.
Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της
στέγης και έχει µεγάλες µηχανικές αντοχές.
Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του µικρού βάρους της
(περίπου 7,5 kg/ρολό).
Χρώµα: Λευκό
Κατάλληλη για αεριζόµενες στέγες χωρίς πέτσωµα.

50 m 1,5 m 41,20

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Στεγανωτικές Μεµβράνες Στεγών & Ασφαλτικές Μεµβράνες Στεγάνωσης.
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      1. ISOPAST : Ασφαλτικό Γαλάκτωµα.
      2. ISOLAC : Ασφαλτικό Βερνίκι.
      3. ISOMAC : Ασφαλτική Μαστίχη.

ALTERENERGY
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ΛΙΤΡΑ ΚΙΛΑ

ΛΙΤΡΑ ΚΙΛΑ

ΛΙΤΡΑ ΚΙΛΑ
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ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

 
 

 

ISOMAC Ασφαλτική µαστίχη µε εξαιρετική πρόσφυση-ελαστικότητα.
Εφαρµόζεται µε σπάτουλα εν ψυχρώ και είναι κατάλληλη
για τη σφράγιση αρµών σε οριζόντιες και κάθετες
επιφάνειες, για σφράγιση-γεφύρωση τριχοειδών ρωγµών
για σφράγιση σε δύσκολα σηµεία ασφαλτοπάνων (π.χ.
υδρορροές, συναρµογές τελειώµατος σε στηθέα κλπ.) και
για επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές στρώσεις.
Κατανάλωση: 1,2-1,3 kg/lit.

20 30,30

5 8,20

ISOLAC Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι µε διαλύτες.
Προσφύεται σε όλες τις επιφάνειες και είναι αδιαπέρατο
από το νερό. Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση
των ασφαλτοπάνων, ως φράγµα υδρατµών στις µονώσεις και 
για την προστασία από υγρασία σκυροδέµα ή µετάλλα.
Εφαρµόζεται σε 1 -3 στρώσεις µε ρολό ή ψεκασµό
Κατανάλωση: Μέταλλα: 100-150 g/m2/στρώση.
                          Σκυρόδεµα: 250-300 g/m2/στρώση.

17 25,80

ISOPAST Ασφαλτικό γαλάκτωµα µε εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή
σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα.
Χρησιµοποιείται για τη στεγάνωση θεµελίων, τοίχων
αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιµένων στεγών κλπ.,
καθώς και ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών
µεµβρανών (ασφαλτοπάνων).
Κατανάλωση: 0,2-1,0 kg/m2/στρώση.

19 9,80
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      7. ΠΡΟΦΙΛ DELTA : Ειδικοί Πήχεις για την Κάλυψη του Άνω Μέρους Μεµβράνων.
      8. ΒΥΣΜΑΤΑ DELTA : Για το Μοντάζ των Μεµβράνων.
      9. ΚΟΜΒΙΑ DELTA :Για την Προστασία απο Σχίσιµο των Μεµβράνων εκεί που Καρφώνονται

ALTERENERGY
  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

   Αποστραγγιστικές Μεµβράνες DELTA

      1. DELTA-MS 500 : Αποστραγγιστική Μεµβράνη.
      2. DELTA-MS 20 : Αποστραγγιστική Μεµβράνη.
      3. DELTA-NP-DRAIN : Αποστραγγιστική Μεµβράνη.
      4. DELTA-DRAIN : Αποστραγγιστική Μεµβράνη.
      5. DELTA-GEO-DRAIN : Αποστραγγιστική Μεµβράνη.
      6. DELTA-TERRAX : Αποστραγγιστική Μεµβράνη.
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DELTA-GEO-DRAIN Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας µε κωνικές προεξοχές ύψους 9,0 mm.
Στην πλευρά των κωνικών προεξοχών διαθέτει
επικολληµένο γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο
και στην άλλη φύλο ολίσθησης σηµειακά συγκολληµένο.

12,5 m 2 m 182,40

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

 
 

 

DELTA-DRAIN Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας µε αµφίπλευρες κωνικές προεξοχές
ύψους 9,0 mm και επικολληµένο γεωύφασµα από
πολυπροπυλένιο.12,5 m 2 m 138,00

DELTA-NP-DRAIN Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας µε κωνικές προεξοχές ύψους 8,0 mm και
επικολληµένο γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο.

20 m 2 m 158,50

DELTA-MS 20 Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας πάχους 1,0 mm, µε κωνικές προεξοχές
ύψους 20,0 mm.

20 m 2 m 301,80

DELTA-MS 500 Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας πάχους 0,6 mm, µε κωνικές προεξοχές
ύψους 8,0 mm.

20 m 2 m 80,80

     Κατηγορία : Αποστραγγιστικές Μεµβράνες DELTA
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20 τµχ.

20 τµχ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 τµχ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 τµχ.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

 
 

 

ΚΟΜΒΙΑ-DELTA Εφαρµόζουν στις κωνικές προεξοχές των µεµβρανών
DELTA και εµποδίζουν το σχίσιµο της µεµβράνης στα
σηµεία που καρφώνεται.

6,40

ΒΥΣΜΑΤΑ-DELTA Χρησιµοποιούνται κατά το µοντάζ των µεµβρανών DELTA
σαν βύσµατα αλλά και ανάποδα σαν σουβλιά, µε κόλληση
της αυτοκόλλητης κεφαλής τους στο υπόστρωµα.

60,20

ΠΡΟΦΙΛ-DELTA

                                        MS
  
  

                                        PT

Ειδικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη του
άνω άκρου των µεµβρανών DELTA οε κατακόρυφες
επιφάνειες.
Μήκος προφίλ: 2 m.89,90

89,90

DELTA-TERRAX Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας µε κωνικές προεξοχές ύψους 9,0 mm και
επικολληµένο γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο.

12,5 m 2,4 m 156,20

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ALTERENERGY
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    13. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ.
    14. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ.

      9. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ
    10. ΤΡΙΒΙ∆Ι ΑΚΙ∆ΩΤΟ.
    11. ΤΡΙΒΙ∆Ι ΣΠΟΓΓΩ∆ΕΣ.
    12. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ.

      5. ΠΕ∆ΙΛΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ.
      6. ΧΑΛΚΟΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ.
      7. ΑΜΜΟΣ Q35 ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ.
      8. ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ.

      1. ΣΠΑΤΟΥΛΑ Ο∆ΟΝΤΩΤΗ.
      2. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΡΑΚΕΛ
      3. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
      4. ΑΚΙ∆ΩΤΟ ΡΟΛΟ.

ALTERENERGY
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ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ

ΑΚΙ∆Α 11mm

ΑΚΙ∆Α 21mm

ΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ίνες µήκους 12 mm, για την ενίσχυση και τον οπλισµό
σκυροδεµάτων και κονιαµάτων.
Κατανάλωση:
 600-900 g/m3 σκυροδέµατος.
 900-1200 g/m3 κονιάµατος.

900gr 4,20

600gr 2,80

ΑΜΜΟΣ Q35
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ

Χαλαζιακή άµµος ειδικής κοκκοµετρίας για την κατασκευή
επιστρώσεων δαπέδων µε DUROFLOOR.ΣΑΚΙ 18 kg 8,20

email: isougaris@gmail.com
WEB : www.alterenergy.gr

ΧΑΛΚΟΤΑΙΝΙΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

Για αγώγιµα εποξειδικά δάπεδα (DUROFLOOR-C).

ΡΟΛΟ 20 m 36,80

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

  
 

 

ΠΕ∆ΙΛΑ ΜΕ
ΚΑΡΦΙΑ

Ειδικά πέδιλα που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια
εφαρµογής του DUROFLOOR.1 65,60

ΖΕΥΓΑΡΙ

ΑΚΙ∆ΩΤΟ
ΡΟΛΟ

Για το πέρασµα της επιφάνειας της εποξειδικής επίστρωσης
δαπέδου DUROFLOOR αµέσως µετά την επίστρωση της.
Αφαιρεί τον εγκλωβισµένο αέρα και οµογενοποιεί το υλικό.71,90

94,70

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΡΟΗΣ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ

Πρόσµικτο που αυξάνει τη θιξοτροπία και µειώνει τη ροή
των εποξειδικών επιστρώσεων σε κατακόρυφες και
κεκλιµένες επιφάνειες.1,5 38,30

ΚΙΛΑ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ
ΡΑΚΕΛ

Σπάτουλα ρυθµιζόµενου ύψους για τη διάστρωση
εποξειδικών δαπέδων DUROFLOOR.1 112,00

ΤΕΜΑΧΟ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ
Ο∆ΟΝΤΩΤΗ

Για τη διάστρωση εποξειδικών δαπέδων DUROFLOOR.

1 9,70
ΤΕΜΑΧΙΟ

  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2005

     Κατηγορία : Βοηθητικά Υλικά & Εργαλεία.
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150 x 300 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

150 x 300 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 19%

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ Μαλακό σφουγγάρι µε χειρολαβή για τον τελικό καθαρισµό
του εποξειδικού αρµόστοκου MULTIFILL-EPOXY.
∆ιαστάσεις: 150 x 300 mm.13,10

6,90

 
 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΖΕΥΓΑΡΙ Σκληρό σφουγγάρι µε χειρολαβή για τη λείανση και
γαλακτοµατοποίηση του εποξειδικού αρµόστοκου
MULTIFILL-EPOXY.
∆ιαστάσεις: 150 x 300 mm.

10,40

4,70

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΣΚΛΗΡΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ Σκληρό σφουγγάρι για τη λείανση και γαλακτοµατοποίηση
του εποξειδικού αρµόστοκου MULTIFILL-EPOXY.
∆ιαστάσεις: 165 χ 110 χ 50 mm.165x110x50mm 2,80

ΤΡΙΒΙ∆Ι
ΣΠΟΓΓΩ∆ΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ Για τη διαµόρφωση της επιφάνειας του MARMOCRET Fine.

1 7,80

ΤΡΙΒΙ∆Ι
ΑΚΙ∆ΩΤΟ

ΤΕΜΑΧΟ Για τη διαµόρφωση της επιφάνειας του MARMOCRET Decor.

1 10,00

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Για ρητινενέσεις δοµικών στοιχείων µε
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND.100τµχ 8,20

ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ALTERENERGY
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ASOLIT  
Πλαστικοποιητικό κονιαµάτων 
Αντικαθιστά τον ασβέστη 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Υγρό πρόσµικτο που προστιθέµενο στα τσιµεντο-
κονιάµατα, προσδίδει σε αυτά την εργασιµότητα 
των ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, αντικαθιστώντας 
πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει στα τσιµεντοκονιά-
µατα όλα τα πλεoνεκτήµατα και καταργεί όλα τα 
µειονεκτήµατα του ασβέστη: 

Το ASOLIT προστίθεται στο νερό ανάµιξης κατά 
την παρασκευή του κονιάµατος. Λόγω της πλαστι-
κοποιητικής του ιδιότητας µειώνεται το απαιτούµε-
νο νερό ανάµιξης. 
 

∆οσολογία 
 • Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάµα-

τος επάνω στο υπόστρωµα. •  Κονιάµατα τοιχοποιίας ή διαστρώσεων:  
 • Επιµηκύνει σηµαντικά το χρόνο πήξης του κο-

νιάµατος. 50 g ASOLIT ανά 25 kg τσιµέντου. 
 • Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικο-

ποιεί τα κονιάµατα. Για την παρασκευή 1 m3 κονιάµατος απαιτούνται: 
Τσιµέντο:       225 kg  • Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του 

σοβά. Άµµος:        0,90 m3  
ASOLIT:     450 g  • Αυξάνει τη συνοχή του κονιάµατος, µε αποτέ-

λεσµα να µην "κρεµάει" ο σοβάς.  
•  Κονιάµατα σοβά: • Αυξάνει σηµαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας. 
 • Παρέχει οικονοµία, µειώνοντας σηµαντικά το 

κόστος του κονιάµατος. 75 g ASOLIT ανά 25 kg τσιµέντου. 
 • Απαλλάσσει την οικοδοµή από τα προβλήµατα 

αποθήκευσης του ασβέστη. Για την παρασκευή 1 m3 κονιάµατος απαιτούνται: 
Τσιµέντο:  250 kg  • ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. Άµµος:  0,84 m3  
ASOLIT:         750 g  
 Πεδία εφαρµογής 

Συσκευασία  
 Το ASOLIT αποτελεί ιδανικό βοήθηµα για την κα-

τασκευή κονιαµάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυ-
ρών επιχρισµάτων, πλακοστρώσεων, µαρµαρο-
στρώσεων κλπ. 

•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg, 12 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια  220 kg. 
 

Αποθήκευση  
 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 

 
Απόχρωση:  καφέ σκούρο  
Ιξώδες:             25 mPa.s (Brookfield, +23ºC)  
Πυκνότητα:     1,02 kg/lit   

   
  
  

   
  

  
 

  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το ASOLIT δίνει καλύτερα αποτελέσµατα εργα-
σιµότητας όταν αναµιγνύεται µε ψιλή άµµο. 
• Υπερδοσολογία (πάνω από 0,4% επί του βάρους 
του τσιµέντου) µειώνει την αντοχή του κονιάµατος.  
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ASOLIT-TR  
∆ιαφανές πλαστικοποιητικό κονιαµάτων 
Αντικαθιστά τον ασβέστη 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Υγρό πρόσµικτο που προστιθέµενο στα τσιµεντο-
κονιάµατα, προσδίδει σε αυτά την εργασιµότητα 
των ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, αντικαθιστώντας 
πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει στα τσιµεντοκονιά-
µατα όλα τα πλεoνεκτήµατα και καταργεί όλα τα 
µειονεκτήµατα του ασβέστη: 

Το ASOLIT-TR προστίθεται στο νερό ανάµιξης κα-
τά την παρασκευή του κονιάµατος. Λόγω της πλα-
στικοποιητικής του ιδιότητας µειώνεται το απαιτού-
µενο νερό ανάµιξης. 
 

∆οσολογία 
 • Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάµα-

τος επάνω στο υπόστρωµα. •  Κονιάµατα τοιχοποιίας ή διαστρώσεων:  
 • Επιµηκύνει σηµαντικά το χρόνο πήξης του κο-

νιάµατος. 50 g ASOLIT-TR ανά 25 kg τσιµέντου. 
 • Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικο-

ποιεί τα κονιάµατα. Για την παρασκευή 1 m3 κονιάµατος απαιτούνται: 
Τσιµέντο:   225 kg  • Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του 

σοβά. Άµµος:      0,90 m3  
ASOLIT-TR:   450 g • Αυξάνει τη συνοχή του κονιάµατος, µε αποτέ-

λεσµα να µην "κρεµάει" ο σοβάς.  
•  Κονιάµατα σοβά: • Αυξάνει σηµαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας. 
 • Παρέχει οικονοµία, µειώνοντας σηµαντικά το 

κόστος του κονιάµατος. 75 g ASOLIT-TR ανά 25 kg τσιµέντου. 
 • Απαλλάσσει την οικοδοµή από τα προβλήµα-

τα αποθήκευσης του ασβέστη. Για την παρασκευή 1 m3 κονιάµατος απαιτούνται: 
Τσιµέντο:  250 kg  • ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. Άµµος:  0,84 m3  
ASOLIT-TR:  750 g  
 Πεδία εφαρµογής 

Συσκευασία  
 Το ASOLIT-TR αποτελεί ιδανικό βοήθηµα για την 

κατασκευή κονιαµάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, 
ισχυρών επιχρισµάτων, πλακοστρώσεων, µαρµα-
ροστρώσεων κλπ. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την πα-
ρασκευή λευκών κονιαµάτων. 

•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια 220 kg. 
 

Αποθήκευση 
  

Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:  διαφανές 

 
Ιξώδες:   25 mPa.s (Brookfield, +23ºC)  
Πυκνότητα:         1,02 kg/lit   

   
  
  

   
  

  
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το ASOLIT-TR συνιστάται προς χρήση, όταν εί-
ναι ανεπιθύµητη οποιαδήποτε αλλαγή στο χρώµα 
του παρασκευαζόµενου κονιάµατος, όπως λευκά 
µαρµαροκονιάµατα κλπ. 
• Το ASOLIT-TR δίνει καλύτερα αποτελέσµατα ερ-
γασιµότητας όταν αναµιγνύεται µε ψιλή άµµο. 
• Υπερδοσολογία (πάνω από 0,4% επί του  βά-
ρους του τσιµέντου) µειώνει την αντοχή του κονιά-
µατος.   
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

ASOLIT-POWDER  

 

Πλαστικοποιητικό κονιαµάτων 
Αντικαθιστά τον ασβέστη 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το ASOLIT-POWDER είναι µία κονία, που προ-
στιθέµενη στα τσιµεντοκονιάµατα, προσδίδει σε 
αυτά την εργασιµότητα των ασβεστοτσιµεντοκο-
νιαµάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. 
Παρέχει όλα τα πλεoνεκτήµατα και καταργεί όλα τα 
µειονεκτήµατα του ασβέστη: 
• Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάµα-

τος επάνω στο υπόστρωµα. 
• Επιµηκύνει σηµαντικά το χρόνο πήξης του κο-

νιάµατος. 
• Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικο-

ποιεί τα κονιάµατα αυξάνοντας την εργα-
σιµότητά τους. 

• Προσδίδει υδαταπωθητικότητα. 
• Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του 

σοβά. 
• Αυξάνει τη συνοχή του κονιάµατος, µε αποτέ-

λεσµα να µην "κρεµάει" ο σοβάς. 
• Αυξάνει σηµαντικά την αντοχή των κονιαµάτων 

και την ανθεκτικότητά τους στον παγετό. 
• Παρέχει οικονοµία, µειώνοντας το κόστος του 

κονιάµατος. 
• Απαλλάσσει την οικοδοµή από τα προβλήµατα 

αποθήκευσης του ασβέστη. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
• ∆εν προκαλεί δερµατικές παθήσεις. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ASOLIT-POWDER αποτελεί ιδανικό βοήθηµα 
για την κατασκευή κονιαµάτων τοιχοποιίας, σοβά-
δων, ισχυρών επιχρισµάτων, πλακοστρώσεων, 
µαρµαροστρώσεων κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:        λευκό  
Φαινόµενο βάρος: 1,60 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το ASOLIT-POWDER προστίθεται αρχικά στο 
νερό ανάµιξης και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η 
προσθήκη του τσιµέντου, της άµµου κλπ. υπό 
ανάδευση. Το µίγµα εφαρµόζεται κατά τα γνωστά 
µε το χέρι ή µε µηχανή εκτόξευσης. 
  

∆οσολογία 
 
1,5-2,5 kg ανά χαρµανιά αναµικτήρα του ½ σάκου 
τσιµέντου (περίπου 20 kg / m3 κονιάµατος).  
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 20 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατήρηση 
 
Το ASOLIT-POWDER παρουσιάζει εξίσου καλά 
αποτελέσµατα σε τσιµεντοκονιάµατα µε θραυστή ή 
ποταµίσια άµµο. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ADINOL-DM 

 

Στεγανωτικό µάζας κονιαµάτων και σκυροδέµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το ADINOL-DM είναι ένα υγρό πρόσµικτο στεγα-
νωτικό µάζας για τσιµεντοκονίες, ασβεστοτσιµεντο-
κονίες και σκυρόδεµα. Πλαστικοποιεί το µίγµα, 
εµποδίζει τη δηµιουργία φωλιών και την απόµιξη.  
Αυξάνει την αντοχή έναντι διαβρωτικών επιδρά-
σεων. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε την οµοιό-
µορφη κατανοµή υδαταπωθητικών ενεργών συ-
στατικών. Με την προσθήκη του ADINOL-DM 
εµποδίζονται οι βλάβες εξαιτίας υγρασιών και η δι-
άρκεια ζωής των οικοδοµηµάτων αυξάνεται σηµα-
ντικά. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ADINOL-DM χρησιµοποιείται για την παρα-
σκευή στεγανών τσιµεντοκονιών, σοβάδων και 
σκυροδεµάτων. Η χρήση του σε οπλισµένο σκυρό-
δεµα (φέρον σκυρόδεµα) συνιστάται µόνο εάν λη-
φθεί υπόψη στη µελέτη σύνθεσής του. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση: υποκίτρινο  
Ιξώδες:                 90 mPa·s (Brookfield, +23ºC) 
Πυκνότητα:          1,04 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το ADINOL-DM µπορεί να προστεθεί: 
• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του 
σκυροδέµατος ή του κονιάµατος. 
• Στο έτοιµο µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του.  
Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί 
ο οµοιογενής καταµερισµός του ADINOL-DM στη 
µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για 4-5 
λεπτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆οσολογία 
 
•  Για τσιµεντοκονίες:  
1,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
 
•  Για σοβάδες:  
1,0 kg ανά 100 kg συνδετικού υλικού (τσιµέντο + 
ασβέστης) ή 400-500 g ανά χαρµανιά αναµικτήρα 
του ½ σάκου τσιµέντου.  
 
•  Για σκυρόδεµα:  
0,8 kg ανά 100 kg τσιµέντου. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια  220 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Πρέπει να αναδεύεται καλά πριν από τη χρήση 
του.   
• Υπερδοσολογία προκαλεί παράταση του χρόνου 
πήξης και µείωση των τελικών αντοχών. 
• Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέµατος θα 
πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το 
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε 
την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. 
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του 
έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

PLASTIPROOF 
Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α 
Στεγανωτικό µάζας 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υγρό πρόσµικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής 
(ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό 
µάζας. Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 
• Αυξάνει σηµαντικά την αντίσταση στην υδατο-

περατότητα, είτε αυτή οφείλεται σε υδροστα-
τική πίεση, είτε σε τριχοειδή απορρόφηση. 

• Αυξάνει την εργασιµότητα χωρίς την προσθή-
κη νερού. 

• ∆εν έχει δράση αερακτικού. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
• Είναι συµβατό µε όλα τα τσιµέντα τύπου 

Portland. 
 

Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως ρευστοποιητής - 
στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος, σύµφωνα µε 
την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T2, µε Αρ. Πιστοποιητικού 
0365-CPD-060/01.12.01/1. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το PLASTIPROOF αποτελεί απαραίτητο βοήθηµα 
για την παρασκευή σκυροδέµατος υψηλών αντο-
χών, εµφανούς σκυροδέµατος, αντλήσιµου σκυρο-
δέµατος κλπ. 
Επίσης χρησιµοποιείται στην κατασκευή κάθε στοι-
χείου σκυροδέµατος που βρίσκεται σε συνεχή ή 
παροδική καταπόνηση από το νερό, όπως σε θε-
µελιώσεις, υπόγεια, δεξαµενές, κανάλια, σήραγγες, 
βιολογικούς καθαρισµούς, πισίνες κλπ. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:              καφέ σκούρο 
Πυκνότητα:             1,09 - 1,14 kg/lit 
pH:                            9,10 ± 1,00 
Ολικό χλώριο:     ≤ 0,1% κατά βάρος 
Περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 4,0% κατά βάρος 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το PLASTIPROOF µπορεί να προστεθεί: 
• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του 
σκυροδέµατος.  
• Στο έτοιµο σκυρόδεµα λίγο πριν από τη χρήση του. 
Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί ο 
οµοιογενής καταµερισµός του PLASTIPROOF στη 
µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για                  
4-5 λεπτά µε περιστροφή του αναµικτήρα (βαρέλα). 
 

∆οσολογία 
 
0,2-0,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 20 kg. 
•  Βαρέλια 240 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Υπερδοσολογία µπορεί να προκαλέσει επιβρά-
δυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όµως να επηρεα-
σθούν δυσµενώς οι τελικές αντοχές. 
• Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέµατος θα 
πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

BEVETOL-SPL  
Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου G 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υγρό πρόσµικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής 
ευρέως φάσµατος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος 
A, D και G). Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 
• Προστιθέµενο κατά την παρασκευή του σκυ-

ροδέµατος, µειώνει την απαίτηση σε νερό ανά-
µιξης έως και 15% περίπου και συνεπώς τη 
σχέση νερού/τσιµέντο (Ν/Τ), µε αποτέλεσµα τη 
σηµαντική αύξηση των αρχικών και τελικών 
του αντοχών. 

• Προστιθέµενο στο έτοιµο σκυρόδεµα δηµιουρ-
γεί άλµα κάθισης από 1-4 cm σε 18-22 cm, 
χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό. 

• Συµβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του τσι-
µέντου, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ο µε-
γαλύτερος δυνατός βαθµός εκµετάλλευσής του. 

• ∆ιευκολύνει τη συµπύκνωση του σκυροδέµα-
τος, δρα ενάντια στην απόµιξη των συστατικών 
του και βελτιώνει σηµαντικά την εργασιµότητα 
και την αντλησιµότητά του. 

• Μειώνει σηµαντικά τη συρρίκνωση πήξης 
(αποφυγή ρηγµατώσεων). 

• Συµβάλλοντας στην πολύ καλή συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος, βελτιώνει τη στεγανότητά 
του. 

• ∆εν έχει δράση αερακτικού. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
• Είναι συµβατό µε όλα τα τσιµέντα τύπου 

Portland. 
 

Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστοποιη-
τής - επιβραδυντής πήξης σκυροδέµατος, σύµφωνα 
µε την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T11.1, µε Αρ. Πιστοποιη-
τικού 0365-CPD-060/ 01.12.01/1. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το BEVETOL-SPL αποτελεί απαραίτητο βοήθηµα 
για την παρασκευή σκυροδέµατος υψηλών αντο-
χών, εµφανούς σκυροδέµατος, αντλήσιµου σκυρο-
δέµατος κλπ. 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:              καφέ σκούρο 
Πυκνότητα:             1,15 - 1,20 kg/lit 
pH:                            9,10 ± 1,00 
Ολικό χλώριο:     ≤ 0,1% κατά βάρος 
Περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 6,0% κατά βάρος 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το BEVETOL-SPL µπορεί να προστεθεί: 
• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του σκυ-
ροδέµατος ή του κονιάµατος. 
• Στο έτοιµο µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του.     
Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί 
ο οµοιογενής καταµερισµός του BEVETOL-SPL 
στη µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για  
4-5 λεπτά µε περιστροφή του αναµικτήρα. 
 

Κατάταξη - ∆οσολογία 
 
• Ως υπερρευστοποιητής τύπου G: 
   0,6-0,8 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
• Ως ρευστοποιητής τύπου D: 
   0,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
• Ως ρευστοποιητής τύπου A: 
   0,3-0,4 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
 
Η κατανάλωση του BEVETOL-SPL, στην περίπτω-
ση προσθήκης του στο έτοιµο σκυρόδεµα, εξαρτά-
ται τόσο από την αρχική εργασιµότητα του σκυ-
ροδέµατος, όσο και από την τελική επιθυµητή ερ-
γασιµότητά του. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 20 kg. 
•  Βαρέλια 250 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το 
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε 
την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. 
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του 
έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 
 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Υπερβολική δοσολογία µπορεί να προκαλέσει 
επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όµως να 
επηρεασθούν δυσµενώς οι τελικές αντοχές. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

REOTOL-SPL 
Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου F 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υγρό πρόσµικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής 
ευρέως φάσµατος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος 
A, F). Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 
• Προστιθέµενο κατά την παρασκευή του σκυ-

ροδέµατος, µειώνει την απαίτηση σε νερό 
ανάµιξης έως και 15% περίπου και συνεπώς 
τη σχέση νερού/τσιµέντο (Ν/Τ), µε αποτέλεσµα 
τη σηµαντική αύξηση των αρχικών και τελικών 
του αντοχών. 

• Προστιθέµενο στο έτοιµο σκυρόδεµα δηµιουρ-
γεί άλµα κάθισης από 1-4 cm σε 18-22 cm, 
χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό. 

• Συµβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του τσι-
µέντου, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ο µε-
γαλύτερος δυνατός βαθµός εκµετάλλευσής του. 

• ∆ιευκολύνει τη συµπύκνωση του σκυροδέµα-
τος, δρα ενάντια στην απόµιξη των συστατικών 
του και βελτιώνει σηµαντικά την εργασιµότητα 
και την αντλησιµότητά του. 

• Μειώνει σηµαντικά τη συρρίκνωση πήξης 
(αποφυγή ρηγµατώσεων). 

• Συµβάλλοντας στην πολύ καλή συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος, βελτιώνει τη στεγανότητά 
του. 

• ∆εν έχει δράση αερακτικού. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
• Είναι συµβατό µε όλα τα τσιµέντα τύπου 

Portland. 
 

Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστο-
ποιητής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2:T3.1, µε Αρ. Πιστοποιητικού 0365-CPD-060/ 
01.12.01/1. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το REOTOL-SPL αποτελεί απαραίτητο βοήθηµα 
για την παρασκευή σκυροδέµατος υψηλών αντο-
χών, εµφανούς σκυροδέµατος, αντλήσιµου σκυρο-
δέµατος κλπ. 
  
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:               καφέ σκούρο 
Πυκνότητα:             1,11 - 1,14 kg/lit 
pH:                            8,20 ± 0,40 
Ολικό χλώριο:     ≤ 0,1% κατά βάρος 
Περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 6,0% κατά βάρος 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το REOTOL-SPL µπορεί να προστεθεί: 
• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του σκυ-
ροδέµατος ή του κονιάµατος. 
• Στο έτοιµο µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του.     
Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί 
ο οµοιογενής καταµερισµός του REOTOL-SPL στη 
µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για 4-5 
λεπτά µε περιστροφή του αναµικτήρα. 
 

Κατάταξη - ∆οσολογία 
 
• Ως υπερρευστοποιητής τύπου F: 
   1,2-1,7 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
• Ως ρευστοποιητής τύπου A: 
   0,9-1,1 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
 
Η κατανάλωση του REOTOL-SPL, στην περίπτω-
ση προσθήκης του στο έτοιµο σκυρόδεµα, εξαρτά-
ται τόσο από την αρχική εργασιµότητα του σκυρο-
δέµατος, όσο και από την τελική επιθυµητή εργασι-
µότητά του. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 20 kg. 
•  Βαρέλια 240 kg. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το 
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε 
την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. 
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του 
έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 
Αποθήκευση 

 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Υπερβολική δοσολογία µπορεί να προκαλέσει ε-
πιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όµως να ε-
πηρεασθούν δυσµενώς οι τελικές αντοχές. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το 
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε 
την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. 
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του 
έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

BEVETOL-VZ 
Επιβραδυντής πήξης σκυροδέµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υγρό πρόσµικτο που επιβραδύνει την πήξη του 
σκυροδέµατος (ΣΚ-308,  ASTM  C-494: Tύπος Β). 
Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 
• ∆υνατότητα µεταφοράς έτοιµου σκυροδέµατος 

σε µεγάλες αποστάσεις. 
• Αποφεύγεται η δηµιουργία αρµών διακοπής 

εργασίας ακόµα και σε µεγαλύτερες διακοπές 
της σκυροδέτησης. 

• Σε κατάλληλη δοσολογία δεν επιβραδύνει την 
απόκτηση των αρχικών αντοχών του σκυρο-
δέµατος και εποµένως δεν επιφέρει καθυστέ-
ρηση στην αφαίρεση των ξυλοτύπων. 

• Βελτιώνει την αντλησιµότητα του σκυροδέµα-
τος. 

• Ευκολύνει τη συµπύκνωση του σκυροδέµα-
τος. 

• ∆ρα ενάντια στο διαχωρισµό (απόµιξη) των 
συστατικών του σκυροδέµατος και στο φαινό-
µενο της εξιδρώσεως. 

• Περιορίζει τις ρηγµατώσεις και συρρικνώσεις. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
• ∆εν έχει δράση αερακτικού.  
• Είναι συµβατό µε όλα τα τσιµέντα τύπου 

Portland. 
 

Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως επιβραδυντής 
πήξης σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2:T8, µε Αρ. Πιστοποιητικού 0365-CPD-060/ 
01.12.01/1. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το BEVETOL-VZ χρησιµοποιείται όπου απαιτείται 
επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέ-
µατος, όπως µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος σε 
µεγάλες αποστάσεις, σκυροδέτηση σε υψηλές 
θερµοκρασίες, αποφυγή αρµών σκυροδέτησης 
κλπ., παρέχοντας παράλληλα βελτίωση του τρό-
που κατεργασίας και των ιδιοτήτων του. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:               καφέ σκούρο 
Πυκνότητα:             1,11 - 1,16 kg/lit 
pH:                            7,20 ± 1,00 
Ολικό χλώριο:     ≤ 0,1% κατά βάρος 
Περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 2,0% κατά βάρος 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το BEVETOL-VZ πρέπει να προστίθεται στο νερό 
ανάµιξης του σκυροδέµατος. 
Κατά τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η πλαστικοποιητική ιδιότητα του 
BEVETOL-VZ. 
 

∆οσολογία 
 
0,2-0,4 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
 
Η κατανάλωση κυµαίνεται ανάλογα µε τον επιθυ-
µητό χρόνο επιβράδυνσης και την κατηγορία του 
σκυροδέµατος. 
Η ακριβής δοσολογία πρέπει να καθορίζεται µετά 
από δοκιµή στην πράξη. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 20 kg. 
•  Βαρέλια 250 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το 
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε 
την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. 
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του 
έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

RETADOL 
Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υγρό πρόσµικτο που επιβραδύνει την πήξη του 
σκυροδέµατος και συγχρόνως το πλαστικοποιεί 
(ΣΚ-308,  ASTM  C-494: Tύπος D). Προσφέρει τα 
εξής πλεονεκτήµατα: 
• ∆υνατότητα µεταφοράς έτοιµου σκυροδέµατος 

σε µεγάλες αποστάσεις. 
• Αποφεύγεται η δηµιουργία αρµών διακοπής 

εργασίας ακόµα και σε µεγαλύτερες διακοπές 
της σκυροδέτησης. 

• Σε κατάλληλη δοσολογία δεν επιβραδύνει την 
απόκτηση των αρχικών αντοχών του σκυρο-
δέµατος και εποµένως δεν επιφέρει καθυστέ-
ρηση στην αφαίρεση των ξυλοτύπων. 

• Μέσω της πλαστικοποιητικής του ιδιότητας 
µειώνει την απαίτηση σε νερό ανάµιξης και συ-
νεπώς τη σχέση νερού/τσιµέντο (Ν/Τ), µε από-
τελεσµα την αύξηση των αρχικών και τελικών 
αντοχών. 

• Βελτιώνει την αντλησιµότητα του σκυροδέµατος. 
• Ευκολύνει τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 
• ∆ρα ενάντια στο διαχωρισµό (απόµιξη) των 

συστατικών του σκυροδέµατος και στο φαινό-
µενο της εξιδρώσεως. 

• Περιορίζει τις ρηγµατώσεις και συρρικνώσεις. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
• ∆εν έχει δράση αερακτικού.  
• Είναι συµβατό µε όλα τα τσιµέντα τύπου 

Portland. 
 

Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως επιβραδυντής 
πήξης - ρευστοποιητής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε 
την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T10, µε Αρ. Πιστοποιητικού 
0365-CPD-060/01.12.01/1. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το RETADOL χρησιµοποιείται όπου απαιτείται 
επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέµα-
τος, όπως µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος σε 
µεγάλες αποστάσεις, σκυροδέτηση σε υψηλές θερ-
µοκρασίες, αποφυγή αρµών σκυροδέτησης κλπ., 
παρέχοντας παράλληλα βελτίωση του τρόπου κα-
τεργασίας και των ιδιοτήτων του. 
  
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:               καφέ σκούρο 
Πυκνότητα:             1,12 - 1,18 kg/lit 
pH:                            6,30 ± 1,00 
Ολικό χλώριο:     ≤ 0,1% κατά βάρος 
Περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 3,0% κατά βάρος 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το RETADOL πρέπει να προστίθεται στο νερό α-
νάµιξης του σκυροδέµατος. 
Κατά τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η πλαστικοποιητική ιδιότητα του 
RETADOL. 
 

∆οσολογία 
 
0,2-0,3 kg ανά 100 kg τσιµέντου. 
 
Η κατανάλωση κυµαίνεται ανάλογα µε τον επιθυ-
µητό χρόνο επιβράδυνσης και την κατηγορία του 
σκυροδέµατος. 
Η ακριβής δοσολογία πρέπει να καθορίζεται µετά 
από δοκιµή στην πράξη. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 20 kg. 
•  Βαρέλια 250 kg. 
•  ∆εξαµενές 1000 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία πα-
ραγωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον 
παγετό. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ADINOL-SD 

 

Επιταχυντής πήξης τσιµέντου 
 
 

Ιδιότητες 
 
• Υγρό πρόσµικτo που επιταχύνει το χρόνο πή-

ξης του τσιµέντου ή των τσιµεντοκονιαµάτων. 
• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-

στατικά. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ADINOL-SD χρησιµοποιείται σε τσιµεντοκονιά-
µατα σφράγισης σηµείων διαρροών, για εργασίες 
σκυροδέτησης µέσα στο νερό, για αγκυρώσεις και 
γενικά όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:         κόκκινο διαυγές 
Πυκνότητα:              1,25 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το ADINOL-SD προστίθεται στο νερό ανάµιξης κα-
τά την παρασκευή του κονιάµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆οσολογία 
 
3-20 kg ανά 100 kg τσιµέντου, ανάλογα µε τον ε-
πιθυµητό χρόνο πήξης και το είδος της εφαρµο-
γής. 
Η ακριβής δοσολογία καθορίζεται µετά από δοκιµή 
στην πράξη. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 25 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Υπερδοσολογία µπορεί να επιφέρει µείωση των 
τελικών αντοχών του παρασκευασθέντος κονιάµα-
τος. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

ADINOL-RAPID 
Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης                                   
Αντιπαγετικό σκυροδέµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υγρό πρόσµικτο που επιταχύνει την πήξη του σκυ-
ροδέµατος  και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση 
σε θερµοκρασίες έως -10οC. ∆εν περιέχει χλωρί-
δια  ή άλλα διαβρωτικά υλικά και δεν έχει αρνητική 
επίδραση στις αντοχές του σκυροδέµατος. 
Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως επιταχυντής πήξης 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T6, 
µε Αρ. Πιστοποιητικού 0365-CPD-060/01.12.01/1. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
•  Σκυροδέτηση σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
• Γενικά όπου  απαιτείται ταχύτητα εργασιών (επι-
σκευές, αγκυρώσεις κλπ.). 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:               υποκίτρινο  
Πυκνότητα:             1,47 - 1,52 kg/lit 
pH:                            6,00 ± 1,00 
Ολικό χλώριο:     ≤ 0,1% κατά βάρος 
Περιεκτικότητα  
σε αλκάλια:  ≤ 1,0% κατά βάρος 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το ADINOL-RAPID προστίθεται: 
• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του σκυ-
ροδέµατος. 
• Στο έτοιµο σκυρόδεµα λίγο πριν τη χρήση του. 
Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί 
ο οµοιογενής καταµερισµός του ADINOL-RAPID 
στη µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για 
4-5 λεπτά µε περιστροφή του αναµικτήρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆οσολογία  
 
1,0-2,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου, ανάλογα µε τον 
επιθυµητό χρόνο πήξης. 
Ενδεικτικές τιµές δράσης του ADINOL-RAPID ως 
επιταχυντή σκυροδέµατος σε πρότυπο δοκίµιο: 
 
Ποσοστό επί % 
του βάρους  
τσιµέντου 

Χρόνος πήξης Μείωση 
χρόνου 
πήξης 

0 480 min 0 

1,0% 410 min - 70 min 

1,5% 390 min - 90 min 

2,0% 375 min - 105 min 

 
Συσκευασία 

 
•  ∆οχεία 20 kg. 
•  Βαρέλια 320 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους µε θερµοκρασία έως -12°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το 
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε 
την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. 
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του 
έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
•  Να µη γίνεται σκυροδέτηση αν αναµένονται θερ-
µοκρασίες κάτω των -10°C στις επόµενες 12 ώρες. 
•  Τα συστατικά του σκυροδέµατος (αδρανή, νερό, 
τσιµέντο) πρέπει να έχουν θερµοκρασία  πάνω α-
πό 0°C. 
• Να αποφεύγεται η προσθήκη νερού για βελ-
τίωση της εργασιµότητας και ο λόγος νερού προς 
τσιµέντο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαµηλότε-
ρος.  
•  Εφόσον απαιτηθεί η ταυτόχρονη χρήση υπερ-
ρευστοποιητή σκυροδέµατος συνιστάται η χρήση 
του REOTOL-SPL.  
•  Κατά τη διάρκεια της πήξης το σκυρόδεµα πρέ-
πει να προστατεύται µε φύλλα πολυαιθυλενίου ή 
µε οποιαδήποτε διαθέσιµα µέσα για να µειωθούν οι 
απώλειες της θερµότητας ενυδάτωσης. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ADIFLEX-B  
Ελαστικοποιητής κονιαµάτων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το ADIFLEX-B είναι ένα ελαστοµερές γαλάκτωµα, 
που προστιθέµενο στα τσιµεντοειδή επαλειφόµενα 
στεγανωτικά κονιάµατα, στις υδραυλικές κόλλες 
πλακιδίων, στα τσιµεντοκονιάµατα, στα υδατοδια-
λυτά χρώµατα κλπ. τους προσδίδει: 
• Υψηλή ελαστικότητα. 
• Στεγανότητα. 
• Αυξηµένη πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ADIFLEX-B χρησιµοποιείται για την ελαστικο-
ποίηση: 

• Των επαλειφόµενων τσιµεντοειδών στεγανωτικών 
κονιαµάτων (π.χ. AQUAMAT), όταν η επιφάνεια 
που πρόκειται να στεγανοποιηθεί παρουσιάζει ή 
αναµένεται να παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγµές. 
• Των υδραυλικών κολλών πλακιδίων (π.χ. Superfix 
AK 20), για τοποθέτηση πλακιδίων σε υποστρώµατα 
που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δονήσεις. 
  
Το ADIFLEX-B µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί 
για την ελαστικοποίηση και άλλων τσιµεντοκονια-
µάτων. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση:                  υδατική διασπορά  
                             ακρυλικού πολυµερούς  
Απόχρωση:   λευκό 
Ιξώδες:                   485 mPa·s  
                                (Brookfield,+23ºC) 
Πυκνότητα:         1,03 kg/lit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης - Κατανάλωση 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. και να είναι κατά 
το δυνατόν επίπεδο. Ακόµη πρέπει να διαβρέχεται, 
χωρίς όµως να δηµιουργούνται λιµνάζοντα νερά. 
Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται µε το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER. 
 
2. Ελαστικοποίηση επαλειφόµενων    
    τσιµεντοειδών στεγανωτικών         

Πλήρης ελαστικοποίηση του AQUAMAT   
Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg AQUAMAT 
προστίθεται σε 10 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή ανά-
δευση, καθώς και µικρή ποσότητα νερού (περίπου 
1 kg), ανάλογα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. 

Μερική ελαστικοποίηση του AQUAMAT 
Σε περιπτώσεις που η απαίτηση σε ελαστικότητα 
είναι µικρότερη, µπορούµε να αναµίξουµε 25 kg 
στεγανωτικού κονιάµατος AQUAMAT µε 5 kg 
ADIFLEX-B, καθώς και ποσότητα νερού, ανάλογα 
µε την επιθυµητή εργασιµότητα (περίπου 4 kg). 
 
3. Ελαστικοποίηση κολλών πλακιδίων 

Πλήρης ελαστικοποίηση της Superfix AK 20 
Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg Superfix AK 20 
προστίθεται σε 10 kg ADIFLEX-B και 1-2 kg νερό 
υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα 
οµοιογενές µίγµα. 

Μερική ελαστικοποίηση της Superfix AK 20  
Σε περίπτωση που η απαίτηση σε ελαστικότητα εί-
ναι µικρότερη, µπορούµε να αναµίξουµε 25 kg 
Superfix AK 20 µε 5 kg ADIFLEX-B, καθώς και πο-
σότητα νερού, ανάλογα µε την επιθυµητή εργασι-
µότητα (περίπου 3 kg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg, 10 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια 150 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

ADIPLAST 
Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
 
 

Ιδιότητες Τεχνικά χαρακτηριστικά 
  
Πολυµερικό γαλάκτωµα, που προστιθέµενο στα 
δοµικά κονιάµατα βελτιώνει σηµαντικά τις ιδιότητές 
τους: 

Απόχρωση:            λευκό 
Ιξώδες:                    500 mPa.s 
Πυκνότητα:              0,96 kg/lit   

• Αυξάνει την πρόσφυση µε το υπόστρωµα.   
• Βελτιώνει την ελαστικότητα. 

Τρόπος χρήσης • Μειώνει τη συρρίκνωση πήξης και αποτρέπει 
έτσι τις ρηγµατώσεις που προέρχονται από 
αυτή. 

 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να καθαρίζεται καλά από 
σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη και τυχόν παλιά επι-
χρίσµατα, υπολείµµατα τσιµεντοπολτού, χρώµατα 
κλπ. Στη συνέχεια πρέπει να διαβρέχεται καλά, 
χωρίς όµως να δηµιουργούνται λιµνάζοντα νερά. 

• Βελτιώνει την πλαστικότητα, τη συγκράτηση 
νερού και την εργασιµότητα του νωπού κο-
νιάµατος. 

• Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή. 
• Αδιαβροχοποιεί το σκυρόδεµα και τις τσιµε-

ντοκονίες.  
2. Εφαρµογή • Αυξάνει τις αντοχές σε χηµικές επιδράσεις και 

πετρελαιοειδή. Η ρητίνη ADIPLAST προστίθεται στο νερό ανάµι-
ξης των κονιαµάτων. Η απαιτούµενη ποσότητα του 
ADIPLAST εξαρτάται από την εκάστοτε επιθυµητή 
ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις (βλέπε 
παραδείγµατα εφαρµογών). 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
• Συνδετική στρώση µεταξύ παλιού και νέου σκυ-
ροδέµατος ή κονιάµατος. 

Συνιστάται το αραιωµένο ADIPLAST να προηγεί-
ται στον αναµικτήρα και κατόπιν να προστίθενται 
το τσιµέντο και τα αδρανή προς αποφυγή σχηµα-
τισµού σβώλων. 

•  Κονιάµατα επισκευών και λεπτές στρώσεις. 
• Τσιµεντοκονίες δαπέδων µε αντοχή σε τριβές, 
που δε σκονίζουν. Ο χρόνος εργασιµότητας των κονιαµάτων µε 

ADIPLAST επιµηκύνεται ελαφρά. • Αδιάβροχες τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε υδρο-
στατική πίεση.  
• Σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας. Συσκευασία 
• Τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε χηµικές επιδράσεις 
και πετρελαιοειδή. 

 
•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg, 12 kg και 20 kg. 

• Κόλλα για µονωτικές πλάκες, πλακάκια και δια-
φόρων ειδών επιστρώσεις. 

•  Βαρέλια 150 kg. 
  

• Βελτίωση υδροχρωµάτων (ασβεστογαλακτωµά-
των), ώστε να µην τρίβονται και να αντέχουν στις 
καιρικές επιδράσεις. 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 

• Τσιµεντοκονίες για αρµολόγηση. 
• Τσιµεντοκονίαµα για τη διαµόρφωση «λουκιών» 
σε συµβολές δαπέδων-τοιχίων σκυροδέµατος.  
• Επιφανειακή προστασία νωπού σκυροδέµατος 
από αφυδάτωση. 

Παρατήρηση 
 

       Πριν από τη χρήση του πρέπει να αναδεύεται κα-
λά.  

  
  
   

  
 



 

  
   
  

Το κονίαµα εφαρµόζεται επάνω στην κατάλληλα 
προετοιµασµένη επιφάνεια. Σε επιφάνειες που υ-
πόκεινται σε µεγάλη µηχανική καταπόνηση ή σε 
πολύ λείες επιφάνειες προηγείται συνδετική στρώ-
ση µε ADIPLAST, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

Παραδείγµατα εφαρµογών 
(Όλες οι αναλογίες αναφέρονται σε µέρη όγκου) 

 
• Συνδετική στρώση µεταξύ παλιού και νέου 
σκυροδέµατος ή κονιάµατος 

Κατανάλωση: 0,5-1,0 kg ADIPLAST/m2/cm. α) Συνδετική στρώση σε οριζόντιες και επικλινείς 
επιφάνειες. Εφαρµογές: Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέ-

µατος (φωλιές, γωνίες υποστυλωµάτων, σκαλο-
πατιών κλπ), επιδιορθώσεις τσιµεντοκονιών, διορ-
θώσεις κλίσεων, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ. 

Επάνω στην κατάλληλα προετοιµασµένη επιφά-
νεια επαλείφουµε µε βούρτσα και σε πάχος πε-
ρίπου 2 mm ένα παχύρευστο κονίαµα µε τις εξής 
αναλογίες:  

• Τσιµεντοκονίες δαπέδων µε αντοχή σε τρι-
βές, που δε σκονίζουν  

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:1 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:1 
Υγρό ανάµιξης πρός ξηρό κονίαµα = 1:2 Παρασκευάζεται κονίαµα µε τις εξής αναλογίες: 
Η εφαρµογή του νέου σκυροδέµατος ή του νέου 
κονιάµατος γίνεται όσο είναι νωπή η συνδετική 
στρώση. 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:4  
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό= 1:2 έως  
                                                               1:4  
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 Κατανάλωση: περίπου 0,25 kg ADIPLAST/m2/mm. 

Το κονίαµα εφαρµόζεται στην κατάλληλα προετοι-
µασµένη επιφάνεια σε στρώσεις από 10-30 mm 
και συµπυκνώνεται. Η τελική επιφάνεια λειαίνεται 
µηχανικά.  

Εφαρµογές: Αρµοί διακοπής εργασίας στη σκυρο-
δέτηση, γέφυρα µεταξύ παλιού και νέου σκυροδέ-
µατος ή τσιµεντοκονίας. 

β) Πεταχτή συνδετική στρώση σε κατακόρυφες ε-
πιφάνειες. Κατανάλωση: 0,5-1,0 kg ADIPLAST/m2/cm. 
Παρασκευάζεται πεταχτό µε τις εξής αναλογίες: Εφαρµογές: Βιοµηχανικά δάπεδα, δάπεδα εργα-

στηρίων, αποθηκών, γκαράζ κλπ. Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:1 
 Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:1 
• Αδιάβροχες τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε υ-
δροστατική πίεση 

Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 
Εφαρµόζουµε το πεταχτό µε το συνήθη τρόπο και 
αφού σκληρυνθεί (µετά πάροδο τουλάχιστον 1 
ηµέρας), ακολουθεί η επόµενη στρώση. 

Προηγείται η συνδετική στρώση µε ADIPLAST, ό-
πως περιγράφηκε προηγουµένως. 
Ακολουθούν 2 στρώσεις πατητής τσιµεντοκονίας 
µε τις εξής αναλογίες: Κατανάλωση:  

περίπου 0,16 kg ADIPLAST/m2/mm. 
Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:3 Εφαρµογές: Συνδετική στρώση σε λεία υποστρώ-

µατα, θερµοµονωτικές πλάκες κλπ. για σοβάδες 
και τσιµεντοκονίες.   

Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό= 1:2 έως  
                                                               1:3 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5  
Κατανάλωση: 0,7-1,0 kg ADIPLAST/m2/cm. • Κονιάµατα επισκευών και λεπτές στρώσεις 
Εφαρµογές: Στεγανοποίηση δεξαµενών και υπο-
γείων ακόµα και εκ των υστέρων από την εσωτε-
ρική πλευρά. 

Παρασκευάζεται κονίαµα µε τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος =  1:2 έως 1:4  
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως 
                                                               1:4                                                                   

 
Υγρό ανάµιξης πρός ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5  

  
 

  
  
 



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

  
  
  
• Τσιµεντοκονίες για αρµολόγηση  • Σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας 

To κονίαµα παρασκευάζεται µε τις εξής αναλογίες: Ο σοβάς παρασκευάζεται µε τις εξής αναλογίες: 
Κονίαµα: συνδετικό υλικό (τσιµέντο + ασβεστο-
πολτός) και άµµος = 1:2,5 έως 1:4 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως  

Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:4 έως                                                                  1:4 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5  1:5 

Yγρό ανάµιξης προς κονίαµα = 1:4,5 έως 1:5,5 Κατανάλωση: 
Σε περίπτωση εφαρµογής του σοβά επάνω σε 
θερµοµονωτικές πλάκες προηγείται πεταχτή συν-
δετική στρώση µε ADIPLAST, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω. 

0,07-0,13 kg ADIPLAST/m/5 cm/2,5 cm.  
Εφαρµογές: Αρµολόγηση αρµών εµφανούς τοιχο-
ποιίας. 
 

Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg ADIPLAST/m2/cm. • Τσιµεντοκονίαµα για τη διαµόρφωση «λου-
κιών» σε συµβολές δαπέδων–τοιχίων σκυρο-
δέµατος 

Εφαρµογές: Σοβάδες µε αντοχή σε δυσµενείς και-
ρικές συνθήκες. 
 Παρασκευάζεται κονίαµα µε τις εξής αναλογίες: 
• Τσιµεντοκονίες και σκυρόδεµα µε αντοχή σε 
χηµικές επιδράσεις και πετρελαιοειδή  Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος =  1:2 έως 1:4  

Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως   
To κονίαµα παρασκευάζεται µε τις εξής αναλογίες: 1:4  

Υγρό ανάµιξης πρός ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 2:1 Κατανάλωση: 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 0,16-0,26 kg ADIPLAST/m µήκος λουκιού (λούκι 

µορφής τριγώνου µε πλευρές µήκους 5-6 cm). Κατανάλωση: 1,7-2,0 kg ADIPLAST/m2/cm.  
Εφαρµογές: ∆ιαµόρφωση «λουκιών» σε συµβολές 
δαπέδων-τοιχίων σκυροδέµατος. 

Εφαρµογές: Τσιµεντοκονίες σε δεξαµενές και φρε-
άτια λυµάτων, δεξαµενές πετρελαίου, δάπεδα λε-
βητοστασίων κλπ.  

• Επιφανειακή προστασία νωπού σκυροδέµα-
τος από αφυδάτωση 

 
• Κόλλα για µονωτικές πλάκες, πλακάκια και 
διαφόρων ειδών επιστρώσεις Επάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος 

εφαρµόζεται µε ψεκασµό ή µε βούρτσα διάλυµα 
ADIPLAST : νερό = 1 : 1. Η εφαρµογή πρέπει να 
γίνεται αµέσως µε την έναρξη της πήξης του σκυ-
ροδέµατος και εφόσον στην επιφάνεια δεν υπάρ-
χουν λιµνάζοντα νερά. 

To συγκολλητικό κονίαµα παρασκευάζεται µε τις 
εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος =1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:5 

Κατανάλωση: 0,05-0,07 kg ADIPLAST/m2. 
Κατανάλωση: 0,8 kg ADIPLAST/m2/cm.  

 Εφαρµογές: Επικόλληση θερµοµονωτικών πλα-
κών, πλακιδίων κλπ.  

  

 • Βελτίωση υδροχρωµάτων (ασβεστογαλακτω-
µάτων) 

 
Προσθέτουµε περίπου 1-2 kg ADIPLAST ανά 10 
λίτρα έτοιµου υδροχρώµατος.  

ISOMAT A.B.E.E. 
Εφαρµογές: Φθηνή λύση για βιοµηχανικούς χώ-
ρους, αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κα-
θώς και για βαφή εξωτερικών επιφανειών. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

DS-99 

 

Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες  
και αρµόστοκους 
 
 

Ιδιότητες 
 
Βελτιωτικό πρόσθετο µε βάση πολυµερείς ρητίνες, 
που προστιθέµενο στις κόλλες πλακιδίων και τους 
αρµόστοκους βελτιώνει σηµαντικά τις ιδιότητές 
τους: 

• Αυξάνει την πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 
• Αυξάνει τις αντοχές σε κάµψη και θλίψη. 
• Βελτιώνει την ελαστικότητα.  
• Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή. 
• ∆ηµιουργεί αδιαβροχοποίηση. 
• Αυξάνει τις αντοχές σε χηµικές επιδράσεις. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Προστίθεται στις κόλλες πλακιδίων και τους αρµό-
στοκους για εφαρµογές σε χώρους που έχουν αυ-
ξηµένες απαιτήσεις σε µηχανικές αντοχές, στεγα-
νότητα και χηµικές επιδράσεις. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:          λευκό 
Πυκνότητα:            1,00 kg/lit 
Θερµοκρασία  
εφαρµογής:            από +5ºC έως +30ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης - Κατανάλωση 
 
Αντικαθιστούµε το νερό που απαιτείται για την α-
νάµιξη της κόλλας πλακιδίων ή του αρµόστοκου µε 
µίγµα DS-99 και νερού σε αναλογία από 1:1 έως 
1:2. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευ-
µένους από τον παγετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Πριν από τη χρήση του πρέπει να αναδεύεται 
καλά. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOFLEX 
Επαλειφόµενο ελαστοµερές, στεγανωτικό δωµάτων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Επαλειφόµενο ελαστοµερές, ελεύθερο διαλυτών, 
στεγανωτικό δωµάτων. Παρέχει: 
• Μία ενιαία ελαστική, στεγανή και ατµοπερατή 

µεµβράνη, χωρίς αρµούς και ενώσεις.  
• Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφά-

νεια, όπως σκυρόδεµα, ξύλο, µέταλλο και σε 
κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις. 

• Υψηλή ελαστικότητα. 
• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το 

χρόνο. 
• Μη απαίτηση οµαλότητας του υποστρώµατος. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Ιδανικό για τη στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλ-
κονιών κλπ. Απλή και σίγουρη λύση σε δύσκολα 
σηµεία στεγανοποίησης (γωνίες, ακµές, ενώσεις µε 
ταρατσοµόλυβα) και για την τοπική στεγάνωση 
ρωγµών σε δώµατα. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αποχρώσεις:                 λευκό, κεραµιδί                          
Σκληρότητα κατά  
SHORE Α:                      50  
Πυκνότητα:                    1,43 kg/lit 
Επιµήκυνση κατά τη 
θραύση (ASTM D 412):   626% 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
εφαρµογής:                  +5ºC 
Στεγανότητα:               7 atm κατά  DIN 1048 
Ιξώδες:                           100.000 mPa.s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλ-
λαγµένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ. Tυ-
χόν κενά στο σκυρόδεµα πρέπει να γεµίζονται. 
Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας µε το ειδικό 
αστάρι ISO-PRIMER, µε κατανάλωση περίπου 200 
g/m2. 
 
2. Εφαρµογή - Κατανάλωση 

α) Καθολική στεγάνωση της επιφάνειας 
Το ISOFLEX επαλείφεται µε βούρτσα ή ρολό σε 
δύο στρώσεις, µετά το στέγνωµα του ασταριού. Η 
δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά και αφού στε-
γνώσει και γίνει βατή η πρώτη επάλειψη. 
Σε περιοχές έντονων ρωγµών συνιστάται η τοπική 
ενίσχυση της µεµβράνης του ISOFLEX µε ταινία 
υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού υφάσµατος 
(TREVIRA 30 g/m2), φάρδους 10 cm. Στην περί-
πτωση αυτή ακολουθεί, µετά το στέγνωµα του 
ασταριού, µία επάλειψη ISOFLEX κατά µήκος των 
ρωγµών και όσο αυτή είναι ακόµα νωπή τοπο-
θετείται η ταινία υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού 
υφάσµατος. Στη συνέχεια ακολουθούν δύο διαδοχι-
κές καθολικές στρώσεις ISOFLEX.  

Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπό-
στρωµα. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης πυκνών, πολλαπλών 
ρωγµών, συνιστάται ο καθολικός οπλισµός της 
µεµβράνης του ISOFLEX µε λωρίδες υαλοπλέγµα-
τος ή πολυεστερικού υφάσµατος φάρδους 100 cm, 
οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. 
Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί µετά το στέγνωµα 
του ασταριού, µία επάλειψη του ISOFLEX σε 
φάρδος όσο και του οπλισµού και όσο αυτή είναι 
ακόµα νωπή τοποθετείται η λωρίδα υαλοπλέγµα-
τος ή πολυεστερικού υφάσµατος. Με τον ίδιο τρό-
πο συνεχίζεται η εφαρµογή στην υπόλοιπη επιφά-
νεια. Στη συνέχεια ακολουθούν δύο διαδοχικές κα-
θολικές στρώσεις ISOFLEX, που καλύπτουν πλή-
ρως τον οπλισµό.  

Κατανάλωση: 2,0-2,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπό-
στρωµα και το είδος του οπλισµού. 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
β) Τοπική στεγάνωση των ρωγµών 
Στην περίπτωση αυτή, το αστάρωµα της επιφά-
νειας γίνεται µόνο κατά µήκος των ρωγµών και σε 
φάρδος 10-12 cm. Αφού στεγνώσει το αστάρι, α-
κολουθεί µία επάλειψη ISOFLEX και όσο αυτή εί-
ναι ακόµα νωπή τοποθετείται ταινία υαλοπλέγµα-
τος ή πολυεστερικού υφάσµατος, φάρδους 10 cm. 
Στη συνέχεια ακολουθούν δύο διαδοχικές επαλεί-
ψεις ISOFLEX κατά µήκος των ρωγµών, που καλύ-
πτουν πλήρως τον οπλισµό.  

Κατανάλωση: 200-250 g/m µήκος ρωγµής.  
 
Τα εργαλεία καθαρίζονται µε νερό, όσο το 
ISOFLEX είναι ακόµα νωπό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Συσκευασία 
 
Το ISOFLEX διατίθεται σε: 
• ∆οχεία 1 kg, 5 kg, 15 kg και 25 kg. 
• Βαρέλια 150 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευµέ-
νους από τον παγετό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 
www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

ISO-PRIMER 

 

Aστάρι του ISOFLEX 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υδατική διασπορά ρητινών, η οποία εφαρµοζόµενη 
σε πορώδεις επιφάνειες δηµιουργεί τις κατάλληλες 
συνθήκες για την πρόσφυση του επαλειφόµενου ε-
λαστοµερούς, στεγανωτικού δωµάτων ISOFLEX. 
∆ιεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του υπο-
στρώµατος και λειτουργεί ως συνδετική στρώση 
µεταξύ αυτού και του ISOFLEX. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ISO-PRIMER χρησιµοποιείται ως ετοιµόχρηστο 
αστάρι, για την εξασφάλιση της πρόσφυσης του 
ISOFLEX σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθο-
δοµή, σοβά, γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                  γαλάκτωµα 
Απόχρωση:        λευκό 
Πυκνότητα:           1,01 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι 
στεγνή και τελείως απαλλαγµένη από σκόνες, λί-
πη, ρύπους κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
Αναδεύουµε καλά το ISO-PRIMER και το εφαρµό-
ζουµε οµοιόµορφα επάνω στο υπόστρωµα µε 
βούρτσα, ρολό ή ψεκασµό, πριν την εφαρµογή του 
ISOFLEX. 
 

Κατανάλωση 
 
200-300 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια 150 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

PROTESIL 

 

∆ιαφανής υδαταπωθητικός εµποτισµός 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το PROTESIL είναι ένα έτοιµο προς χρήση, σιλο-
ξανούχο διαφανές υγρό µε διαλύτες, που χρησιµο-
ποιείται για τον υδαταπωθητικό εµποτισµό ανόργα-
νων υποστρωµάτων.   
• Προσφέρει εξαιρετικά µεγάλη υδαταπωθητικό-

τητα. 
• Παρέχει µακρόχρονη προστασία. 
• Είναι υδρατµοπερατό και επιτρέπει έτσι την α-

ναπνοή των δοµικών στοιχείων.  
• ∆ε δηµιουργεί υµένα επάνω στις επιφάνειες 

που εφαρµόζεται και έτσι δεν αλλάζει την όψη 
τους. 

• Απαλλάσσει τις επιφάνειες που εφαρµόζεται 
από εξανθήµατα αλάτων, επιδράσεις παγετού 
και βρωµιάς, λόγω της µη απορρόφησης του 
νερού της βροχής και των ρύπων.  

• Κατάλληλο για υποστρώµατα µε µεγάλη αλκα-
λικότητα. 

• Γρήγορη αποτελεσµατικότητα µετά την εφαρ-
µογή του. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το PROTESIL εφαρµόζεται για την προστασία α-
πό την επίδραση της βροχής προσόψεων οικοδο-
µών καθώς και επιφανειών µε έντονη κλίση. Είναι 
κατάλληλο για τον εµποτισµό φυσικών  λίθων, σο-
βά, εµφανών τοιχοποιιών, κεραµιδιών, εµφανούς 
σκυροδέµατος καθώς και για αδιαβροχοποίηση 
αρµών πλακιδίων. Ακόµη µπορεί να εφαρµοσθεί 
για την προστασία µαρµάρου από το νερό και τους 
ρύπους. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:            διαφανές 
Πυκνότητα:            0,79 kg/lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να εφαρµοστεί 
το PROTESIL, πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και 
να έχουν ανοικτούς πόρους. Συνορεύουσες επιφά-
νειες όπως παράθυρα, βαµµένες επιφάνειες και 
υλικά που προσβάλλονται από διαλύτες, όπως 
πολυστερίνη, µαστίχες αρµών, άσφαλτος κλπ., 
πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρµογή του. 
 
2. Εφαρµογή 
Η εφαρµογή του PROTESIL γίνεται µε ψεκασµό ή 
µε επάλειψη µε βούρτσα ή ρολό. Συνήθως επαρ-
κούν µία ή δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακο-
λουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.  
 

Κατανάλωση 
 
0,2-0,4 lit/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.   
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 lit, 3 lit και 20 lit. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερούς χώρους. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



 

 

 

 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

PROTESIL-W 
∆ιαφανής υδαταπωθητικός εµποτισµός χωρίς διαλύτες 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το PROTESIL-W είναι ένα έτοιµο προς χρήση, 
σιλοξανούχο γαλάκτωµα χωρίς διαλύτες, που χρη-
σιµοποιείται για τον υδαταπωθητικό εµποτισµό 
ανόργανων υποστρωµάτων.   
• Προσφέρει εξαιρετικά µεγάλη υδαταπωθητικό-

τητα. 
• Είναι υδρατµοπερατό και επιτρέπει έτσι την α-

ναπνοή των δοµικών στοιχείων.  
• ∆ε δηµιουργεί υµένα επάνω στις επιφάνειες 

που εφαρµόζεται και έτσι δεν αλλάζει την όψη 
τους. 

• Απαλλάσσει τις επιφάνειες που εφαρµόζεται 
από εξανθήµατα αλάτων, επιδράσεις παγετού 
και βρωµιάς, λόγω της µη απορρόφησης του 
νερού της βροχής και των ρύπων.  

• Είναι κατάλληλο για υποστρώµατα µε µεγάλη 
αλκαλικότητα. 

• Χαρακτηρίζεται από γρήγορη αποτελεσµατικό-
τητα µετά την εφαρµογή του. 

• Συντελεί στη µείωση του κινδύνου ενανθρά-
κωσης. 

• Είναι κατάλληλο για ελαφρώς υγρά υποστρώ-
µατα. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το PROTESIL-W εφαρµόζεται για την προστασία 
από την επίδραση της βροχής κατακόρυφων ή 
οριζόντιων  επιφανειών και για τη στεγανοποίηση 
αρµών πλακιδίων. Είναι κατάλληλο για τον εµποτι-
σµό φυσικών λίθων, σοβά, εµφανών τοιχοποιιών, 
κεραµιδιών, εµφανούς σκυροδέµατος κλπ. Ακόµη 
µπορεί να εφαρµοσθεί για την προστασία µαρµά-
ρου από το νερό και τους ρύπους. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και σε ελαφρώς υγρά υποστρώ-
µατα. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:    διαφανές, όταν στεγνώσει 
Πυκνότητα:        0,99 kg/lit  
  

 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να εφαρµο-
στεί το PROTESIL-W, πρέπει να έχουν ανοικτούς 
πόρους και να είναι καθαρές. 
 
2. Εφαρµογή 

α) Οριζόντιες επιφάνειες 
Στην περίπτωση οριζόντιων απορροφητικών επι-
φανειών (απορροφητικά πλακίδια, µωσαικό κλπ.) η 
εφαρµογή µπορεί να γίνει µε λάστιχο τζαµιών (λα-
σπιέρα). 
Αφήνουµε το υλικό να δράσει για 5 λεπτά, στη συ-
νέχεια αποµακρύνουµε το πλεονάζον υλικό µε τη 
βοήθεια της λασπιέρας και καθαρίζουµε την επιφά-
νεια µε ένα ελαφρά υγρό πανί. Ο τελικός καθαρι-
σµός της επιφάνειας µπορεί να γίνει µετά από 6 
ώρες.     

β) Κατακόρυφες επιφάνειες  
Σε κατακόρυφες επιφάνειες η εφαρµογή του 
PROTESIL-W γίνεται µε ψεκασµό ή µε επάλειψη 
µε βούρτσα ή ρολό. Συνήθως επαρκούν µία ή δύο 
στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί όσο η 
πρώτη είναι ακόµα υγρή. Καλύτερος εµποτισµός 
επιτυγχάνεται σε στεγνές έως ελαφρά υγρές, 
απορροφητικές επιφάνειες. 

γ) Στεγανοποίηση αρµών πλακιδίων 
Η εφαρµογή του PROTESIL-W για τη στεγάνωση 
αρµών πλακιδίων µπορεί να γίνει µε πινέλο ή µε 
λάστιχο τζαµιών (λασπιέρα). 

δ) Εµποτισµός 
Το PROTESIL-W µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για 
τον εµποτισµό δοµικών υλικών, όπως κεραµίδια, 
τούβλα κλπ., αραιωµένο µε νερό σε αναλογία 1:1 
έως 1:4. 
 

Κατανάλωση 
 
0,2-0,4 lit/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 lit, 5 lit και 20 lit. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερούς χώρους. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

AQUAMAT-F 
Στεγανωτικό πυριτικό διάλυµα 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το AQUAMAT-F είναι ένα έτοιµο προς χρήση υδα-
τικό πυριτικό διάλυµα µε βάση υδρόφοβες πυριτι-
κές ενώσεις. Αυτές αντιδρούν µε το υπάρχον υδρο-
ξείδιο του ασβεστίου του δοµικού στοιχείου, σχη-
µατίζοντας αδιάλυτες ενώσεις (ένυδρο πυριτικό µο-
νασβέστιο), που σταµατούν την τριχοειδή απορρο-
φητικότητα και δηµιουργούν παράλληλα υδροφο-
βία.  
∆εν έχει διαβρωτική επίδραση στον οπλισµό του 
σκυροδέµατος. 
Το AQUAMAT-F δεν είναι κατάλληλο για εφαρµο-
γή σε επιφάνειες εµφανούς σκυροδέµατος, εµφα-
νούς τοιχοποιίας ή σοβά, που δεν πρόκειται να ε-
πιχρισθούν ή να βαφούν. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το AQUAMAT-F εφαρµόζεται κυρίως για την αντι-
µετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας. Με τη χρήση 
του AQUAMAT-F επιδιώκεται η δηµιουργία ενός 
οριζόντιου φραγµού κατά της ανερχόµενης υγρα-
σίας στη βάση των τοίχων. 
Σε περίπτωση ύπαρξης υδροστατικής πίεσης, α-
παιτείται η χρήση του AQUAMAT. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:        διαφανές 
pΗ:                     12,7 
Πυκνότητα:          1,36 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Χωρίς πίεση 
Το AQUAΜΑΤ-F εφαρµόζεται µε τη µέθοδο των 
διατρηµάτων. ∆ιατρήµατα (οπές) διαµέτρου 30 mm 
διανοίγονται στην τοιχοδοµή, στη θέση όπου θα 
κατασκευαστεί ο οριζόντιος φραγµός, σε απόστα-
ση 15 cm έως 20 cm µεταξύ τους και υπό γωνία 
κλίσης µεταξύ 30º και 45º. Το βάθος των διατρη- 
µάτων φτάνει µέχρι 5 cm λιγότερο από το πάχος  
 
 
 
 
 
 
 

της τοιχοδοµής, η δε διάνοιξη γίνεται συνήθως από 
την εξωτερική πλευρά. Τα διατρήµατα είναι δυνατό 
να ανοιχθούν σε δύο επίπεδα (ένα άνω - ένα κά-
τω). Η απόστασή τους εξαρτάται από την απορ-
ροφητικότητα της τοιχοδοµής. Γενικά προτείνεται 
µία αξονική απόσταση 15 cm έως 20 cm. Επάλει-
ψη µε AQUAMAT στις 2 πλευρές του τοίχου, στην 
περιοχή των διατρηµάτων, εµποδίζει τη διαρροή 
του AQUAMAT-F.  
Αφού καθαριστούν τα διατρήµατα, εφαρµόζεται το 
AQUAΜΑΤ-F µε έγχυση µέσα στις οπές, επανα-
λαµβάνοντας τη διαδικασία µέχρι κορεσµού. 
Το AQUAΜΑΤ-F δεν αραιώνεται και χύνεται από το 
δοχείο του µε τη βοήθεια χωνιού. Μετά το πέρας 
της εργασίας και αφού περάσουν τουλάχιστον 24 
ώρες, τα διατρήµατα γεµίζονται και σφραγίζονται µε 
τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST. 
 
2. Με πίεση 
Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για τοιχοποιίες 
που είναι σε µεγάλο βαθµό ή πλήρως εµποτισµέ-
νες µε νερό. Η διάµετρος των διατρηµάτων πρέπει 
να είναι περίπου 12-18 mm και µπορούν να δια-
νοιχτούν οριζόντια ή µε κλίση 30º. Οι αποστάσεις 
µεταξύ τους, αξονικά, πρέπει να είναι 10-20 cm. 
Σε περίπτωση τοιχοποιίας µε πολύ µικρή απορρο-
φητικότητα διανοίγονται οι οπές σε δύο επίπεδα. 
Σε περίπτωση λιθοδοµής µε λίθους πολύ µικρής 
απορροφητικότητας τα διατρήµατα γίνονται στους 
αρµούς. Σε περίπτωση λιθοδοµής µε απορροφητι-
κούς λίθους τα διατρήµατα γίνονται στους λίθους. 
Το AQUAΜΑΤ-F εφαρµόζεται µε πίεση µε τη χρή-
ση κατάλληλης συσκευής ενέσεων. Η εργασία 
θεωρείται ότι έχει τελειώσει, όταν το AQUAΜΑΤ-F 
αρχίσει να διαρρέει από την επιφάνεια του τοίχου, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ζώνες γύρω από τα διατρή-
µατα έχουν κορεστεί µε υλικό. Μετά το πέρας της 
εργασίας και αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώ-
ρες, τα διατρήµατα γεµίζονται και σφραγίζονται µε 
τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

Κατανάλωση 
 
Εξαρτάται από την απορροφητικότητα του τοίχου. 
Ενδεικτική κατανάλωση: περίπου 18 kg/m2 εγκάρ-
σιας τοµής τοιχοποιίας µέσης απορροφητικότητας. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 6 kg και 25 kg. 
•  Βαρέλια 170 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα- 
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα- 
γετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το AQUAMAT-F περιέχει πυριτικές ενώσεις και 
ταξινοµείται ως διαβρωτικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

AQUAMAT 
Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα  
 
 

Ιδιότητες 
 
To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανω-
τικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. 
• Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστα-

τική πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048. 
• Προσφύεται άριστα σε ορυκτά υποστρώµατα, 

όπως σκυρόδεµα, τοιχοποιία, σοβά και µπο-
ρεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις. 

• Είναι κατάλληλο για δεξαµενές πόσιµου νερού 
καθώς και για την εφαρµογή σε επιφάνειες 
που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της W-347, ISO 8467. 

• Εφαρµόζεται απλά και οικονοµικά. 
• ∆ε διαβρώνει το χάλυβα του οπλισµένου σκυ-

ροδέµατος. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέµατος, τοιχοποιίας 
και σοβά. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις από απλή 
υγρασία µέχρι και νερό υπό πίεση. 
Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων, δεξαµενών, 
πισίνων, δεξαµενών βιολογικού καθαρισµού. 
Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγα-
νοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, διότι 
µπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις του νερού 
χωρίς να χρειασθεί αντιστήριξη, λόγω της απόλυ-
της πρόσφυσης που έχει µε το υπόστρωµα. 
Σε περίπτωση που η επιφάνεια που πρόκειται να 
στεγανοποιηθεί παρουσιάζει ή αναµένεται να πα-
ρουσιάσει τριχοειδείς ρωγµές, όπως ταράτσες, 
µπαλκόνια κλπ., συνιστάται η χρήση των επαλει-
φόµενων στεγανωτικών κονιαµάτων 2 συστατικών 
AQUAMAT-FLEX και AQUAMAT-ELASTIC. 
       

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:   τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις:                γκρι, λευκό 
Απαίτηση σε νερό:       8,25 kg/σακί 25 kg  
 
 
 
 
 
 
 

AQUAMAT  Γκρι  
Φαινόµενο βάρος 
ξηρού κονιάµατος: 1,39 ± 0,05 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος 
υγρού κονιάµατος: 1,91 ± 0,07 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 25,00 ± 3,00 N/mm2 

Αντοχή σε κάµψη: 6,50 ± 1,00 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο  
δοχείο: 1 h στους +20ºC 
AQUAMAT  Λευκό 
Φαινόµενο βάρος 
ξηρού κονιάµατος: 1,39 ± 0,05 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος 
υγρού κονιάµατος:  1,89 ± 0,07 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 19,50 ± 3,00 N/mm2 

Αντοχή σε κάµψη:  5,10 ± 1,00 N/mm2 

Χρόνος ζωής στο 
δοχείο: 1 h στους +20ºC 
 
∆υνατότητα καταπόνησης  
• Από βροχή µετά περίπου 3 ώρες. 
• Από κυκλοφορία µετά περίπου 1 ηµέρα. 
• Από νερό υπό πίεση µετά περίπου 7 ηµέρες. 
•  Από υλικά πλήρωσης σκάµµατος µετά περίπου   
   3 ηµέρες. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο α-
πό υπολείµµατα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. 
• Σηµεία διαρροών πρέπει να σφραγίζονται µε το 
υπερταχείας πήξης τσιµέντο AQUAFIX. 
• Φωλιές στο σκυρόδεµα πρέπει να γεµίζονται και 
να εξοµαλύνονται µε DUROCRET ή RAPICRET ή 
τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST, αφού 
πρώτα αποµακρυνθούν τα χαλαρά σκύρα και δια-
βραχεί η επιφάνεια. 
• Τα ξύλινα µορέλα και οι φουρκέτες πρέπει να κό-
βονται σε βάθος περίπου 3 cm µέσα στο σκυρόδε-
µα και οι τρύπες να γεµίζονται µε τον παραπάνω 
τρόπο. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
• Υπάρχοντες αρµοί εργασίας ανοίγονται σε µορ-
φή V, σε όλο το µήκος τους, σε βάθος περίπου          
3 cm και γεµίζονται ως άνω. 
• Γωνίες σε εσοχή, όπως η συµβολή δαπέδου µε 
τοιχίο, πρέπει να στρογγυλεύονται µε DUROCRET 
ή τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST (δια-
µόρφωση «λουκιού» µορφής τριγώνου µε πλευρές 
5-6 cm). 
• Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας πρέπει να έχει 
προηγηθεί προσεκτικό αρµολόγηµα ή µία στρώση 
τσιµεντοκονίας ενισχυµένης µε ΑDIPLAST. 
• Σε περιπτώσεις εκ των υστέρων στεγανοποί-
ησης υπογείων παλιών οικοδοµών, πρέπει να α-
ποµακρυνθεί ο υφιστάµενος σοβάς τουλάχιστον 
50 cm υψηλότερα από τη στάθµη του υπόγειου 
νερού και στη συνέχεια να εφαρµοστούν τα παρα-
πάνω. 
• Όπου απαιτείται η διαµόρφωση επίπεδων επιφα-
νειών (π.χ. εξοµάλυνση), συνιστάται η χρήση 
DUROCRET ή RAPICRET ή τσιµεντοκονίας ενι-
σχυµένης µε ADIPLAST. 
 
2. Εφαρµογή 
Το κονίαµα AQUAMAT προστίθεται προοδευτικά 
στο νερό υπό ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί έ-
νας οµοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη.  
Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι ελαφρά 
υγρή. Το υλικό εφαρµόζεται µε βούρτσα σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε την καταπό-
νηση. Πάχη µεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση 
πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγ-
µάτωσης του υλικού. Κάθε νέα στρώση εφαρµόζε-
ται αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Η φρεσκοεπι-
χρισµένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από 
τις υψηλές θερµοκρασίες, τη βροχή και τον πα-
γετό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, 
µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
ταράτσες, µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη 
η ελαστικοποίηση του AQUAMAT. Αυτό επιτυγ-
χάνεται µε την προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B 
σε 25 kg AQUAMAT και ποσότητας νερού ανά-
λογα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
Ανάλογα µε την επιβάρυνση από το νερό, η ελά-
χιστη απαιτούµενη συνολική κατανάλωση του 
AQUAMAT και το αντίστοιχο συνολικό πάχος 
στρώσης του υλικού είναι: 
 

Επιβάρυνση Ελάχιστη 
κατανάλωση 

Ελάχιστο 
πάχος 

Υγρασία 2,0 kg/m2 Περίπου 
1,5 mm 

Νερό χωρίς 
πίεση 3,0 kg/m2 Περίπου 

2,0 mm 

Νερό υπό πίεση 3,5-4,0 kg/m2 Περίπου 
2,5 mm 

 
 

Συσκευασία 
 
• Σάκοι 5 kg σε γκρι απόχρωση.  
• Σάκοι 25 kg σε γκρι και λευκή απόχρωση. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε µέρος ξηρό και 
δροσερό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση πρέπει να δο-
θεί προσοχή, ώστε η άντληση, που κρατά χαµηλή 
τη στάθµη του νερού, να λειτουργεί συνεχώς (µε 
αυτόµατη διάταξη) κατά τη διάρκεια των εργασιών 
και να συνεχίζεται έως ότου σκληρυνθεί αρκετά το 
AQUAMAT, δηλαδή για περίπου 7 ηµέρες.  
• Ο φορέας της στεγανωτικής στρώσης  (τοίχος, 
δάπεδο κλπ.) πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλ-
ληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική 
πίεση του νερού.  
• Εάν έχει γίνει εκ των υστέρων εσωτερική στεγα-
νοποίηση και το δάπεδο είναι βατό, πρέπει η στε-
γανοποιηµένη µε AQUAMAT επιφάνεια του δαπέ-
δου να προστατευθεί µε µία στρώση τσιµεντοκο-
νίας.   

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5ºC. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευ-
ασία. 
• Το προϊόν είναι υποαλλεργικό σύµφωνα µε 
το γερµανικό κανονισµό TRGS 613.  
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Τεχνικό Φυλλάδιο

AQUAMAT-FLEX 
Εύκαµπτο, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών  
 
 

Ιδιότητες 
 
To ΑQUAMAT-FLEX είναι ένα εύκαµπτο, επαλει-
φόµενο, στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών. Απο-
τελείται από µία τσιµεντοειδούς βάσης κονία (συ-
στατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωµα (συστα-
τικό Β). Μετά την πήξη του σχηµατίζει µία µεµβρά-
νη χωρίς αρµούς και ενώσεις, που προσφέρει τα 
εξής πλεονεκτήµατα: 
• ∆υνατότητα  γεφύρωσης ρωγµών. 
• Πλήρη στεγάνωση ακόµη και σε πίεση έως          

7 αtm κατά DIN 1048. 
• Ατµοπερατότητα. 
• Αντοχή σε γήρανση. 
• Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες χωρίς προη-

γούµενο αστάρωµα. 
• Εύκολη και οικονοµική εφαρµογή. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Χρησιµοποιείται για τη στεγάνωση επιφανειών από 
σκυρόδεµα, σοβά, τούβλο, τσιµεντόλιθο, µωσαϊκό 
κλπ., που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιά-
σουν τριχοειδείς ρωγµές. Είναι ιδανικό για τη στε-
γάνωση ταρατσών, µπαλκονιών και υγρών χώρων 
(µπάνια, κουζίνες κλπ.) που πρόκειται να καλυ-
φθούν µε πλακίδια. Επίσης χρησιµοποιείται για τη 
στεγάνωση ανεστραµµένων δωµάτων, υπόγειων 
δεξαµενών, ζαρντινιερών κλπ. Μπορεί ακόµη να 
εφαρµοσθεί και για τη στεγάνωση υπογείων, 
εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας ή νερού 
υπό πίεση. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
                       Α συστατικό          Β συστατικό 
Βάση:             τσιµεντοειδής       υδατική διασπορά                                                     
                             κονία                   ακρυλικού    
                                                       πολυµερούς                                                                                     
Απόχρωση:         γκρι                        λευκό 
Αναλογία 
ανάµιξης:           3 µέρη                    1 µέρος  
                          βάρους                   βάρους 
Συνδυαζόµενο προïον 
Χρόνος ανάµιξης:            3 min 
Xρόνος ζωής στο 
δοχείο: 60 min στους +20ºC 
Φαινόµενο βάρος:  1,90 kg/lit 

∆υνατότητα καταπόνησης  
•  Από βροχή µετά περίπου 3 ώρες. 
•  Από κυκλοφορία µετά περίπου 1 ηµέρα. 
•  Από εργασία τοποθέτησης πλακιδίων µετά 
    περίπου 1 ηµέρα. 
•  Από νερό υπό πίεση µετά περίπου 7 ηµέρες. 
•  Από υλικά πλήρωσης σκάµµατος µετά περίπου   
    3 ηµέρες. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο α-
πό υπολείµµατα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.  
• Σηµεία διαρροών πρέπει να σφραγίζονται µε το 
υπερταχείας πήξης τσιµέντο AQUAFIX. 
• Φωλιές στο σκυρόδεµα πρέπει να γεµίζονται και 
να εξοµαλύνονται µε DUROCRET ή RAPICRET ή 
τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST, αφού 
πρώτα αποµακρυνθούν τα χαλαρά σκύρα και δια-
βραχεί η επιφάνεια. 
• Τα ξύλινα µορέλα και οι φουρκέτες πρέπει να 
κόβονται σε βάθος περίπου 3 cm µέσα στο σκυ-
ρόδεµα και οι τρύπες να γεµίζονται µε τον παρα-
πάνω τρόπο. 
• Υπάρχοντες αρµοί εργασίας ανοίγονται σε µορ-
φή V, σε όλο το µήκος τους, σε βάθος περίπου         
3 cm και γεµίζονται ως άνω. 
• Γωνίες σε εσοχή, όπως η συµβολή δαπέδου µε 
τοιχίο, πρέπει να στρογγυλεύονται µε DUROCRET 
ή τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST (δια-
µόρφωση «λουκιού» µορφής τριγώνου µε πλευρές 
5-6 cm). 
• Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας πρέπει να έχει προη-
γηθεί προσεκτικό αρµολόγηµα ή µία στρώση τσιµε-
ντοκονίας ενισχυµένης µε ΑDIPLAST. 
• Σε περιπτώσεις εκ των υστέρων στεγανοποίησης 
υπογείων παλιών οικοδοµών, πρέπει να αποµα-
κρυνθεί ο υφιστάµενος σοβάς τουλάχιστον 50 cm 
υψηλότερα από τη στάθµη του υπόγειου νερού και 
στη συνέχεια να εφαρµοστούν τα παραπάνω. 
• Όπου απαιτείται η διαµόρφωση επίπεδων επιφα-
νειών (εξοµάλυνση, δηµιουργία κλίσεων κλπ.), 
συνιστάται η χρήση DUROCRET ή RAPICRET ή 
τσιµεντοκονίας ενισχυµένης µε ADIPLAST. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
2. Εφαρµογή 
Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό 
Α) προστίθεται στα 8 kg του υγρού (συστατικό Β) 
υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας 
οµοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Η 
επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι ελαφρά 
υγρή. Το υλικό εφαρµόζεται µε βούρτσα σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε την καταπό-
νηση. Πάχη µεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση 
πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγ-
µάτωσης του υλικού. Κάθε νέα στρώση εφαρ-
µόζεται αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Η φρε-
σκοεπιχρισµένη επιφάνεια πρέπει να προστα-
τεύεται από τις υψηλές θερµοκρασίες, τη βροχή και 
τον παγετό. 
Στα σηµεία που απαιτείται η τοπική ενίσχυση του 
AQUAMAT-FLEX (εσωτερικές γωνίες στις οποίες 
δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή λουκιού, σηµεία 
συναρµογής κλπ.), συνιστάται η χρήση ταινίας 
πολυεστερικού υφάσµατος (ΤREVIRA 30 g/m2) ή 
υαλοπλέγµατος (50 g/m2) πλάτους 10 cm.  
 

Κατανάλωση 
 
Ανάλογα µε την επιβάρυνση από το νερό, η ελά-
χιστη απαιτούµενη συνολική κατανάλωση του 
AQUAMAT-FLEX και το αντίστοιχο συνολικό πά-
χος στρώσης του υλικού είναι: 
 

Επιβάρυνση Ελάχιστη 
κατανάλωση 

Ελάχιστο 
πάχος 

Υγρασία 2,0 kg/m2 Περίπου 
1,5 mm 

Νερό χωρίς 
πίεση 3,0 kg/m2 Περίπου 

2,0 mm 

Νερό υπό πίεση 3,5-4,0 kg/m2 Περίπου 
2,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συσκευασία 
 
Συσκευασία 33 kg (25 kg κονία + 8 kg γαλάκτωµα). 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από την 
υγρασία και τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση πρέπει να δο-
θεί προσοχή, ώστε η άντληση, που κρατά χαµηλή 
τη στάθµη του νερού, να λειτουργεί συνεχώς (µε 
αυτόµατη διάταξη) κατά τη διάρκεια των εργασιών 
και να συνεχίζεται έως ότου σκληρυνθεί αρκετά το 
AQUAMAT-FLEX, δηλαδή για περίπου 7 ηµέρες.  
• Ο φορέας της στεγανωτικής στρώσης (τοίχος, 
δάπεδο κλπ.) πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλ-
ληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική 
πίεση του νερού.  
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι κυµαίνεται µεταξύ + 5ºC και +30ºC. 
• Το Α-συστατικό του προϊόντος περιέχει τσιµέντο, 
το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξι-
νοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
• Το προϊόν είναι υποαλλεργικό σύµφωνα µε 
το γερµανικό κανονισµό TRGS 613. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

AQUAMAT-ELASTIC 
Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών  
 
 

Ιδιότητες 
 
To ΑQUAMAT-ELASTIC είναι ένα ελαστικό, επα-
λειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών. 
Αποτελείται από µία τσιµεντοειδούς βάσης κονία 
(συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωµα (συ-
στατικό Β). Μετά την πήξη του σχηµατίζει µία µεµ-
βράνη χωρίς αρµούς και ενώσεις, που προσφέρει 
τα εξής πλεονεκτήµατα: 
• ∆υνατότητα  γεφύρωσης ρωγµών. 
• Πλήρη στεγάνωση ακόµη και σε πίεση έως          

7 αtm κατά DIN 1048. 
• Ατµοπερατότητα. 
• Αντοχή σε γήρανση. 
• Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες χωρίς προη-

γούµενο αστάρωµα. 
• Εύκολη και οικονοµική εφαρµογή. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Χρησιµοποιείται για τη στεγάνωση επιφανειών από 
σκυρόδεµα, σοβά, τούβλο, τσιµεντόλιθο, µωσαϊκό, 
γυψοσανίδα, ξύλο, µέταλλο κλπ. Είναι ιδανικό για 
εφαρµογές όπου απαιτείται υψηλή ελαστικότητα 
και καλή πρόσφυση της στεγανωτικής στρώσης. 
Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών που 
υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, δονήσεις, πα-
ρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοει-
δείς ρωγµές, όπως ταράτσες, µπαλκόνια, υπέρ-
γειες δεξαµενές, πισίνες, ανεστραµµένα δώµατα 
κλπ. Μπορεί ακόµη να εφαρµοσθεί και για τη 
στεγάνωση υπογείων, εσωτερικά ή εξωτερικά, 
έναντι υγρασίας ή νερού υπό πίεση. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
                       Α συστατικό          Β συστατικό 
Βάση:             τσιµεντοειδής       υδατική διασπορά                                                     
                             κονία                   ακρυλικού    
                                                       πολυµερούς                                                                                     
Αποχρώσεις:     γκρι, λευκό                λευκό 
Αναλογία 
ανάµιξης:      2,5 µέρη βάρους    1 µέρος βάρους 
Συνδυαζόµενο προïον 
Χρόνος ανάµιξης:            3 min 
Xρόνος ζωής στο 
δοχείο: 60 min στους +20ºC 
Φαινόµενο βάρος:  1,80 kg/lit 
 

∆υνατότητα καταπόνησης  
•  Από βροχή µετά περίπου 3 ώρες. 
•  Από κυκλοφορία µετά περίπου 1 ηµέρα. 
•  Από νερό υπό πίεση µετά περίπου 7 ηµέρες. 
•  Από υλικά πλήρωσης σκάµµατος µετά περίπου   
    3 ηµέρες. 
•  Από εργασία τοποθέτησης πλακιδίων µετά πε- 
   ρίπου 1 ηµέρα. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο α-
πό υπολείµµατα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. 
• Σηµεία διαρροών πρέπει να σφραγίζονται µε το 
υπερταχείας πήξης τσιµέντο AQUAFIX. 
• Φωλιές στο σκυρόδεµα πρέπει να γεµίζονται και 
να εξοµαλύνονται µε DUROCRET ή RAPICRET ή 
τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST, αφού 
πρώτα αποµακρυνθούν τα χαλαρά σκύρα και δια-
βραχεί η επιφάνεια. 
• Τα ξύλινα µορέλα και οι φουρκέτες πρέπει να 
κόβονται σε βάθος περίπου 3 cm µέσα στο σκυ-
ρόδεµα και οι τρύπες να γεµίζονται µε τον παρα-
πάνω τρόπο. 
• Υπάρχοντες αρµοί εργασίας ανοίγονται σε µορ-
φή V, σε όλο το µήκος τους, σε βάθος περίπου 3 
cm και γεµίζονται ως άνω. 
• Γωνίες σε εσοχή, όπως η συµβολή δαπέδου µε 
τοιχίο, πρέπει να στρογγυλεύονται µε DUROCRET 
ή τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST (δια-
µόρφωση «λουκιού» µορφής τριγώνου µε πλευρές 
5-6 cm). 
• Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας πρέπει να έχει προη-
γηθεί προσεκτικό αρµολόγηµα ή µία στρώση τσιµε-
ντοκονίας ενισχυµένης µε ΑDIPLAST. 
• Σε περιπτώσεις εκ των υστέρων στεγανοποίησης 
υπογείων παλιών οικοδοµών, πρέπει να αποµα-
κρυνθεί ο υφιστάµενος σοβάς τουλάχιστον 50 cm 
υψηλότερα από τη στάθµη του υπόγειου νερού και 
στη συνέχεια να εφαρµοστούν τα παραπάνω. 
• Όπου απαιτείται η διαµόρφωση επίπεδων επιφα-
νειών (εξοµάλυνση, δηµιουργία κλίσεων κλπ.), 
συνιστάται η χρήση DUROCRET ή RAPICRET ή 
τσιµεντοκονίας ενισχυµένης µε ADIPLAST. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
2. Εφαρµογή 
Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό 
Α) προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) 
υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας 
οµοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Η 
επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι ελαφρά 
υγρή. Το υλικό εφαρµόζεται µε βούρτσα σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε την καταπό-
νηση. Πάχη µεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση 
πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγ-
µάτωσης του υλικού. Κάθε νέα στρώση εφαρ-
µόζεται αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Η φρε-
σκοεπιχρισµένη επιφάνεια πρέπει να προστα-
τεύεται από τις υψηλές θερµοκρασίες, τη βροχή και 
τον παγετό. 
Στα σηµεία που απαιτείται η τοπική ενίσχυση του 
AQUAMAT-ELASTIC (εσωτερικές γωνίες στις οποίες 
δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή λουκιού, σηµεία 
συναρµογής κλπ.), συνιστάται η χρήση ταινίας 
πολυεστερικού υφάσµατος (ΤREVIRA 30 g/m2) ή 
υαλοπλέγµατος (50 g/m2) πλάτους 10 cm. 
 

Κατανάλωση 
 
Ανάλογα µε την επιβάρυνση από το νερό, η ελά-
χιστη απαιτούµενη συνολική κατανάλωση του 
AQUAMAT-ELASTIC και το αντίστοιχο συνολικό 
πάχος στρώσης του υλικού είναι: 
 

Επιβάρυνση Ελάχιστη 
κατανάλωση 

Ελάχιστο 
πάχος 

Υγρασία 2,0 kg/m2 Περίπου 
1,5 mm 

Νερό χωρίς 
πίεση 3,0 kg/m2 Περίπου 

2,0 mm 

Νερό υπό πίεση 3,5-4,0 kg/m2 Περίπου 
2,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συσκευασία 
 
• Συσκευασία 35 kg                                                  

(25 kg κονία + 10 kg γαλάκτωµα). 
• Συσκευασία 7 kg                                                  

(5 kg κονία + 2 kg γαλάκτωµα). 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από την 
υγρασία και τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση πρέπει να δοθεί 
προσοχή, ώστε η άντληση, που κρατά χαµηλή τη 
στάθµη του νερού, να λειτουργεί συνεχώς (µε 
αυτόµατη διάταξη) κατά τη διάρκεια των εργασιών και 
να συνεχίζεται έως ότου σκληρυνθεί αρκετά το 
AQUAMAT-ELASTIC, δηλαδή για περίπου 7 ηµέρες.  
• Ο φορέας της στεγανωτικής στρώσης (τοίχος, 
δάπεδο κλπ.) πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλ-
ληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική 
πίεση του νερού.  
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι κυµαίνεται µεταξύ + 5ºC και +30ºC. 
• Το Α-συστατικό του προϊόντος περιέχει τσιµέντο, 
το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξι-
νοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
• Το προϊόν είναι υποαλλεργικό σύµφωνα µε 
το γερµανικό κανονισµό TRGS 613. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

AQUAFIX 
Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιµέντο 
 
 

Ιδιότητες 
 
Τσιµέντο υπερταχείας πήξης. Η αντίδραση της πή-
ξης αρχίζει αµέσως µετά την προσθήκη του νερού.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το AQUAFIX χρησιµοποιείται για ακαριαίο σφρά-
γισµα σηµειακών ή επιφανειακών διαρροών νερού 
και για γρήγορες στερεώσεις ή επισκευές. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:   τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση:  γκρι 
Απαίτηση σε νερό:        30% επί του βάρους                      

του  AQUAFIX    
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,24 ± 0,05 kg/lit 
Aντοχή σε θλίψη:   22,00 ± 2,00 N/mm2 

Aντοχή σε κάµψη:   6,10 ± 0,50 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο  
δοχείο:  1-2 min στους +20ºC 

Αρχή πήξης: αµέσως µετά την     
                                      προσθήκη νερού 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό 
και να διαβρέχεται καλά, αν είναι στεγνό. Χρώµα-
τα, χαλαροί σοβάδες κλπ. πρέπει να αφαιρούνται, 
ώστε να αποκαλυφθεί το σταθερό υπόστρωµα 
(σκυρόδεµα ή τοιχοποιία).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 

α) Σφραγίσεις σηµειακών διαρροών  
Το σηµείο διαρροής (ρωγµή, οπή κλπ.) διευρύνε-
ται κωνικά, περίπου 2-3 cm, µε αντίθετη φορά ως 
προς την κατεύθυνση του νερού. Το AQUAFIX 
προστίθεται προοδευτικά στο νερό και ανακατεύε-
ται γρήγορα. Το µίγµα πρέπει να γίνεται σφικτό 
σαν πηλός και να πιέζεται στο σηµείο εφαρµογής 
για περίπου 1 λεπτό, µέχρι να αποκτήσει την α-
παιτούµενη σκληρότητα. 
β) Σφραγίσεις επιφανειακών διαρροών 
Στην υγρή και σταθερή επιφάνεια κατ’ αρχήν εφαρ-
µόζεται µε βούρτσα το AQUAΜΑΤ-F (κατανάλωση 
0,2-0,3 kg/m2) και στη συνέχεια επαλείφεται άµεσα 
το στεγανωτικό κονίαµα AQUAΜΑΤ (κατανάλωση 
περίπου 1,5 kg/m2). Η νωπή ακόµη στρώση του 
στεγανωτικού κονιάµατος τρίβεται µε σκόνη 
AQUAFIX (κατανάλωση 1,0-1,5 kg/m2) µέχρι η 
επιφάνεια να στεγνώσει. Κατόπιν η επιφάνεια 
επαλείφεται ξανά µε AQUAΜΑΤ-F και ακολουθούν 
τουλάχιστον 2 στρώσεις µε AQUAΜΑΤ µέχρι να 
επιτευχθεί ένα συνολικό πάχος στρώσεων 2-4 mm. 
Εάν στο υπόστρωµα υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας 
ρωγµών, οι 2 τελευταίες στρώσεις συνιστάται να γί-
νονται µε AQUAMAT-FLEX ή AQUAMAT-ELASTIC.  
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 1,6 kg AQUAFIX για την παρασκευή 1 lit 
σκληρυµένου µίγµατος. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

Αποθήκευση 
 
∆ιάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον 6 µήνες από 
την ηµεροµηνία παραγωγής, σε χώρους ξηρούς 
και σε κλειστή, αεροστεγή συσκευασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι πάνω από +5ºC.  
• Σε περιπτώσεις εκτεταµένων εργασιών ή εφαρ-
µογών σε µεγάλα πάχη, το AQUAFIX µπορεί να 
αναµιχθεί µε 1-3 µέρη όγκου άµµου, πριν από την 
προσθήκη του νερού. Στην περίπτωση αυτή, πα-
ρατηρείται µία ελαφρά επιµήκυνση του χρόνου πή-
ξης. Επίσης προσθήκη κοινού τσιµεντου επιβραδύ-
νει κατά βούληση το χρόνο πήξης του υλικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής συνιστάται η 
χρήση γαντιών. 
• Υλικό που έπηξε ή άρχισε να πήζει, δεν πρέπει 
να µαλακώνεται ξανά µε νερό. 
• Μετά το πέρας των εργασιών τα εργαλεία θα 
πρέπει να καθαρίζονται µε νερό. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.   
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® SL 17 

 

Ελαστοµερές υλικό για στεγάνωση πίσω από πλακίδια 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το Isomat® SL 17  είναι ένα έτοιµο προς χρήση, 
επαλειφόµενο, ελαστοµερές στεγανωτικό υλικό, 
χωρίς διαλύτες. Μετά το στέγνωµά του παρέχει 
υψηλή ελαστικότητα, στεγανότητα και υδρατµοπε-
ρατότητα. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το Isomat® SL 17 χρησιµοποιείται για τη χωρίς αρ-
µούς και ενώσεις στεγάνωση επιφανειών που πρό-
κειται να επιστρωθούν µε κεραµικά πλακίδια, σε υ-
γρούς χώρους, όπως µπάνια, ντουζιέρες κλπ. 
Κατάλληλο για επιφάνειες κατασκευασµένες από 
σκυρόδεµα, σοβά, γυψοσανίδα, µοριοσανίδα κλπ.  
∆εν είναι κατάλληλο για χώρους που βρίσκονται υ-
πό µόνιµη υδροστατική πίεση. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:         γκρι  
Πυκνότητα:   1,41 kg/lit 
Ιξώδες:   41.000 mPa.s  
 στους +230C 
Ελάχιστη θερµοκρασία 
εφαρµογής:        +50C 
Χρόνος στεγνώµατος:    6 h στους +20ºC 
Βατότητα: µετά από  6 h  
 στους +20ºC 
∆υνατότητα κόλλησης 
πλακιδίων:                µετά από  περίπου 6 h    
                                   στους +20ºC 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλ-
λαγµένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ. Τυ-
χόν ανωµαλίες πρέπει να στοκάρονται µε 
PLANFIX. Ακολουθεί προεπάλειψη της επιφάνειας 
µε το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER, µε κατανάλω-
ση 100-200 gr/m2, ανάλογα µε την απορροφητικό-
τητα του υποστρώµατος.  
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
Το Isomat® SL 17 επαλείφεται µε βούρτσα ή ρολό 
σε δύο στρώσεις, µετά το στέγνωµα του ασταριού. 
H δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει 
πλήρως η πρώτη. 
Μπορεί να εφαρµοσθεί και σπατουλαριστά σε ένα 
βήµα εργασίας µε οδοντωτή σπάτουλα των 3 ή 4 
mm. Ακολουθεί η εξοµάλυνση της χτενισµένης επί-
στρωσης µε λεία σπάτουλα. Έτσι εξασφαλίζεται έ-
να οµοιόµορφο πάχος της στρώσης. 
Κατά µήκος αρµών και  συµβολών τοίχου-δαπέδου 
συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής 
µεµβράνης µε ταινία υαλοπλέγµατος ή πολυεστερι-
κού υφάσµατος.  
Τα εργαλεία καθαρίζονται µε νερό, όσο το Isomat® 
SL 17 είναι ακόµα νωπό. 
Η επικόλληση των κεραµικών πλακιδίων συνιστά-
ται να γίνεται µε κόλλες ελαστικοποιηµένες µε την 
προσθήκη ADIFLEX-B. 
 

Κατανάλωση 
 
1,0-1,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 5 kg και 15 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους ξηρούς και προστατευµένους α-
πό τον παγετό. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MARMOCRET Fine 
Έτοιµος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, 
για διαµόρφωση λείας επιφάνειας 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το MARMOCRET Fine είναι ένας έτοιµος σοβάς 
(µαρµαροκονίαµα) µε λεπτόκοκκο αδρανές        
(έως και 1,3 mm), που απαιτεί µόνο την προσθήκη 
νερού. 
• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 

DIN 18550. 
• Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµι-

κού στοιχείου. 
• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. 
• Βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες. 
• Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρή-

ση. 
• ∆ε ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς. 
• Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την 

προσθήκη νερού. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρω-
µων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε λεία µορ-
φή. Συνήθως αντικαθιστά το τελικό ("τριφτό" ή "ψι-
λό") χέρι του σοβά.   
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Κοκκοµετρία: έως και 1,3 mm  
Απαίτηση σε νερό:   5,00 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος: 1,61 ± 0,05 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,87 ± 0,05 kg/lit  
Αντοχή σε θλίψη:  3,60 ± 1,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  1,25 ± 0,20 N/mm2 

Χρόνος κατεργασίας:  3 h στους +20ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αποχρώσεις 
 
Το MARMOCRET Fine διατίθεται στις εξής απο-
χρώσεις: λευκό (No 100), κοχύλι (No 207), σωµόν 
απαλό (No 227), ανοιχτή ώχρα (No 228), αµµόλο-
φος (No 230), κέρκυρα (No 308), αµφορέας (No 325) 
και ουρανός (No 403). 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχε-
ται καλά πριν την εφαρµογή του MARMOCRET 
Fine. 
Εάν προηγηθεί χοντρό χέρι σοβά, αυτό πρέπει να 
έχει αντοχή µεγαλύτερη ή ίση µε το MARMOCRET 
Fine, σύµφωνα µε τη γενική αρχή, κάθε προηγού-
µενη στρώση να είναι ισχυρότερη από την ε-
πόµενη. 
Σε περίπτωση εφαρµογής MARMOCRET Fine  
χρώµατος διαφορετικού του λευκού, συνιστάται α-
στάρωµα µε PL-PRIMER, το οποίο µειώνει την α-
πορροφητικότητα του υποστρώµατος, εξασφαλίζο-
ντας έτσι οµοιόµορφο χρώµα σε όλη την επιφά-
νεια. Το υπόστρωµα µπορεί να είναι επιχρισµένη 
επιφάνεια ("χοντρό χέρι") ή και επιφάνεια σκυροδέ-
µατος ή τοιχοποιίας. 
 
2. Εφαρµογή 
Το MARMOCRET Fine προστίθεται σε καθαρό νε-
ρό υπό ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα κο-
νίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµικτή-
ρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει 
να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλ-
λοίωση του χρώµατος του σοβά. 
Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή 
φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευσης 
σοβά. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε σπογ-
γώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος 
κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλ-
λοντος και την εργασιµότητα του µίγµατος. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 7,5 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσµατος. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.  
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MARMOCRET Decor 
Έτοιµος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, 
 για διαµόρφωση αδρής επιφάνειας 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το MARMOCRET Decor είναι ένας έτοιµος σοβάς 
(µαρµαροκονίαµα) µε χονδρόκοκκο αδρανές        
(έως και 3 mm), που απαιτεί µόνο την προσθήκη 
νερού. 
• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 

DIN 18550. 
• Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµι-

κού στοιχείου. 
• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. 
• Βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες. 
• Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρή-

ση. 
• ∆ε ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς. 
• Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την 

προσθήκη νερού. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρω-
µων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε αδρή µορ-
φή. Συνήθως αντικαθιστά το τελικό ("τριφτό" ή "ψι-
λό") χέρι του σοβά.   
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Κοκκοµετρία: έως και 3 mm  
Απαίτηση σε νερό:   5,00 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος: 1,64 ± 0,05 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,98 ± 0,05 kg/lit  
Αντοχή σε θλίψη:  3,50 ± 1,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  1,25 ± 0,50 N/mm2 

Χρόνος κατεργασίας:  4 h στους +20ºC 

 
 
 
 
 
 
 

Αποχρώσεις 
 
Το MARMOCRET Decor διατίθεται στις εξής απο-
χρώσεις: λευκό (No 100), κοχύλι (No 207), σωµόν 
απαλό (No 227), ανοιχτή ώχρα (No 228), αµµόλο-
φος (No 230), κέρκυρα (No 308), αµφορέας (No 325) 
και ουρανός (No 403). 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχε-
ται καλά πριν την εφαρµογή του MARMOCRET 
Decor. 
Εάν προηγηθεί χοντρό χέρι σοβά, αυτό πρέπει να 
έχει αντοχή µεγαλύτερη ή ίση µε το MARMOCRET 
Decor, σύµφωνα µε τη γενική αρχή, κάθε προη-
γούµενη στρώση να είναι ισχυρότερη από την ε-
πόµενη. 
Σε περίπτωση εφαρµογής MARMOCRET Decor 
χρώµατος διαφορετικού του λευκού, συνιστάται α-
στάρωµα µε PL-PRIMER, το οποίο µειώνει την α-
πορροφητικότητα του υποστρώµατος, εξασφαλίζο-
ντας έτσι οµοιόµορφο χρώµα σε όλη την επι-
φάνεια. Το υπόστρωµα µπορεί να είναι επιχρισµέ-
νη επιφάνεια ("χοντρό χέρι") ή και επιφάνεια σκυ-
ροδέµατος ή τοιχοποιίας. 
 
2. Εφαρµογή 
Το MARMOCRET Decor προστίθεται σε καθαρό 
νερό υπό ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα 
κονίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµι-
κτήρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, 
πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθα-
νή αλλοίωση του χρώµατος του σοβά. 
Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή 
φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευ-
σης σοβά.  Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε το 
ειδικό ακιδωτό τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς, 
ώστε τα κοµµατάκια του σοβά που αφαιρούνται µε 
το τρίψιµο να µην κολλάνε στο τριβίδι. Ο χρόνος 
κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλ-
λοντος και την εργασιµότητα του µίγµατος. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 10 kg/m2/5 mm τελικό πάχος επιχρίσµα-
τος µετά το τρίψιµο του σοβά. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.  
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 
www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 



         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

MARMOCRET PLUS Fine  
Ρητινούχος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς,        
για διαµόρφωση λείας επιφάνειας 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το MARMOCRET PLUS Fine είναι ένας έτοιµος 
σοβάς (µαρµαροκονίαµα) µε λεπτόκοκκο αδρανές 
(έως και 1,3 mm), ενισχυµένος µε ρητίνες. 
• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 

DIN 18550. 
• Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµι-

κού στοιχείου. 
• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. 
• Βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες. 
• Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρή-

ση. 
• ∆ε ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς. 
• Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την 

προσθήκη νερού. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρω-
µων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε λεία µορ-
φή, σε υποστρώµατα µε  ιδιαίτερες απαιτήσεις ελα-
στικότητας και πρόσφυσης. Συνήθως αντικαθιστά 
το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά.   
Σε συνδυασµό µε την ινοπλισµένη κόλλα Isomat® 
AK-THERMO χρησιµοποιείται ως σύστηµα για την 
εξωτερική θερµοµόνωση κατασκευών. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Κοκκοµετρία: έως και 1,3 mm  
Απαίτηση σε νερό:   5,00 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος: 1,60 ± 0,05 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
νωπού κονιάµατος:  1,76 ± 0,05 kg/lit  
Αντοχή σε θλίψη:  5,25 ± 1,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  1,60 ± 0,50 N/mm2 

Χρόνος κατεργασίας:  3 h στους +20ºC 

 
 
 
 
 

Αποχρώσεις 
 
Το MARMOCRET PLUS Fine διατίθεται στις εξής 
αποχρώσεις: λευκό (No 100), κοχύλι (No 207), 
σωµόν απαλό (No 227), ανοιχτή ώχρα (No 228), 
αµµόλοφος (No 230), κέρκυρα (No 308), αµφορέας 
(No 325) και ουρανός (No 403). 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ.  
Όπου κρίνεται απαραίτητο, πριν την εφαρµογή του 
MARMOCRET PLUS Fine το υπόστρωµα διαβρέ-
χεται καλά ή ασταρώνεται µε PL-PRIMER, το 
οποίο µειώνει την απορροφητικότητα του υπο-
στρώµατος, εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφο χρώ-
µα σε όλη την επιφάνεια. 
 
2. Εφαρµογή 
Το MARMOCRET PLUS Fine προστίθεται σε κα-
θαρό νερό υπό ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί 
ένα κονίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο 
αναµικτήρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, 
πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή 
αλλοίωση του χρώµατος του σοβά. 
Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή 
φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευ-
σης σοβά. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε 
σπογγώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο 
χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφη-
τικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος και την εργασιµότητα του µίγµατος. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 4 kg/m2/ 3 mm πάχος επιχρίσµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.  
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MARMOCRET PLUS Decor 
Ρητινούχος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς,                
για διαµόρφωση αδρής επιφάνειας 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το MARMOCRET PLUS Decor είναι ένας έτοιµος 
σοβάς (µαρµαροκονίαµα) µε χονδρόκοκκο αδρα-
νές (έως και 2 mm), ενισχυµένος µε ρητίνες. 
• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 

DIN 18550. 
• Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµι-

κού στοιχείου. 
• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. 
• Βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες. 
• Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρή-

ση. 
• ∆ε ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς. 
• Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την 

προσθήκη νερού. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρω-
µων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε αδρή µορ-
φή, σε υποστρώµατα µε  ιδιαίτερες απαιτήσεις ελα-
στικότητας και πρόσφυσης. Συνήθως αντικαθιστά 
το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά.  
Σε συνδυασµό µε την ινοπλισµένη κόλλα Isomat® 
AK-THERMO χρησιµοποιείται ως σύστηµα για την 
εξωτερική θερµοµόνωση κατασκευών. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Κοκκοµετρία: έως και 2 mm  
Απαίτηση σε νερό:   5,00 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος: 1,60 ± 0,05 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,75 ± 0,05 kg/lit  
Αντοχή σε θλίψη:  5,75 ± 1,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  1,75 ± 0,50 N/mm2 

Χρόνος κατεργασίας:  4 h στους +20ºC 

 
 
 
 
 

Αποχρώσεις 
 
Το MARMOCRET PLUS Decor διατίθεται στις εξής 
αποχρώσεις: λευκό (No 100), κοχύλι (No 207), 
σωµόν απαλό (No 227), ανοιχτή ώχρα (No 228), 
αµµόλοφος (No 230), κέρκυρα (No 308), αµφορέας 
(No 325) και ουρανός (No 403). 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ.  
Όπου κρίνεται απαραίτητο, πριν την εφαρµογή του 
MARMOCRET PLUS Decor το υπόστρωµα δια-
βρέχεται καλά ή ασταρώνεται µε PL-PRIMER, το 
οποίο µειώνει την απορροφητικότητα του υπο-
στρώµατος, εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφο χρώ-
µα σε όλη την επιφάνεια. 
 
2. Εφαρµογή 
Το MARMOCRET PLUS Decor προστίθεται σε κα-
θαρό νερό υπό ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί 
ένα κονίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο 
αναµικτήρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, 
πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή 
αλλοίωση του χρώµατος του σοβά. 
Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή 
φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευ-
σης σοβά. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε 
σπογγώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο 
χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφη-
τικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος και την εργασιµότητα του µίγµατος. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 4,5 kg/m2/3 mm πάχος επιχρίσµατος. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.  
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MARMOCRET-S 
Κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών 
υδαταπωθητικών µαρµαροκονιαµάτων 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Το MARMOCRET-S είναι µία κονία που αντικα-
θιστά το τσιµέντο και τον ασβέστη (δηλ. το συνδε-
τικό υλικό) στα µαρµαροκονιάµατα. Αναµιγνύεται 
µε µαρµαρόσκονη και νερό και το προκύπτον µαρ-
µαροκονίαµα προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχε-
ται καλά πριν την εφαρµογή του επιχρίσµατος. 
Εάν προηγηθεί χοντρό χέρι σοβά, αυτό πρέπει να 
έχει αντοχή µεγαλύτερη ή ίση µε το MARMOCRET-
S, σύµφωνα µε τη γενική αρχή, κάθε προηγούµενη 
στρώση να είναι ισχυρότερη από την επόµενη. 

• Πλήρη υδαταπωθητικότητα. 
• Οµοιόµορφο λευκό χρώµα χωρίς την ανάγκη 

βαφής.  
• Σταθερές ιδιότητες.  2. Εφαρµογή 
• Απλοποίηση της εργασίας (λόγω αντικατάστα-

σης του τσιµέντου και του ασβεστοπολτού). 
Ένα σακί 15 kg MARMOCRET-S αναµιγνύεται µε 
περίπου 70 kg µαρµαρόσκονη και το ανάλογο νε-
ρό. Ο αναµικτήρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµο-
ποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί 
πιθανή αλλοίωση του χρώµατος του σοβά. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί, 
φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευσης 
σοβά. Το τρίψιµο της επιφάνειας γίνεται, αφού τρα-
βήξει το κονίαµα, µετά από χρονικό διάστηµα ανά-
λογο µε τις καιρικές συνθήκες και την εργασιµότητα 
του µίγµατος. 

Αντικαθιστά τον ασβέστη και το τσιµέντο στα µαρ-
µαροκονιάµατα. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:    τσιµεντοειδής κονία  

 
Απόχρωση:  λευκό Κατανάλωση 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρής κονίας Ένα σακί 15 kg MARMOCRET-S, αναµιγµένο µε 

µαρµαρόσκονη, όπως ανωτέρω, καλύπτει 10 m2 ε-
πιφάνειας σε πάχος 5 mm. 

(χωρίς µαρµαρόσκονη): 0,83 ± 0,05 kg/lit 
Απαίτηση σε 

 µαρµαρόσκονη:  περίπου 70 kg/15 kg   
Συσκευασία                                          MARMOCRET-S 

 Απαίτηση σε νερό:  περίπου 18 kg για 15    
Σάκοι 15 kg.                                        kg MARMOCRET-S +           
  70 kg µαρµαρόσκονη   

Αποθήκευση Φαινόµενο βάρος  
 υγρού κονιάµατος:   1,83 ± 0,05 kg/lit * 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 

Αντοχή σε θλίψη:  3,30 ± 0,50 N/mm2 * 
Aντοχή σε κάµψη:  1,20 ± 0,50 N/mm2  * 

 Χρόνος κατεργασίας:  2 h στους +20ºC *  
  
 * Εκτός από το φαινόµενο βάρος ξηρού, όλες οι 

άλλες µετρήσεις έγιναν σε µίγµα αποτελούµενο α-
πό 18% MARMOCRET-S + 82% µαρµαρόσκονη 

 
 

κοκκοµετρίας 0-1,3 mm κατά βάρος.  
  
  
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το κονίαµα µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

UNICRET 

 

Κονίαµα για σοβάντισµα και κτίσιµο 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το UNICRET είναι ένα κονίαµα, το οποίο προ-
σφέρει : 

Σταθερή ποιότητα. • 
• 
• 
• 

Απλοποίηση των εργασιών. 
Πολύ καλή εργασιµότητα. 
Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το UNICRET είναι κατάλληλο για σοβάντισµα και 
κτίσιµο. Ιδανικό για µερεµέτια. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία 
Αποχρώσεις:  γκρι, λευκό  
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,65 ± 0,10 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,81 ± 0,10 kg/lit 
Χρόνος ζωής στο  
δοχείο:                          2 h στους +20οC 

UNICRET Γκρι 
Απαίτηση σε νερό:  4,60 kg/σακί 25 kg  
Αντοχή σε θλίψη:  3,30 ± 1,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  1,15 ± 0,50 N/mm2 

UNICRET Λευκό 
Απαίτηση σε νερό:  4,40 kg/σακί 25 kg  
Αντοχή σε θλίψη:  2,60 ± 0,40 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  0,90 ± 0,30 N/mm2 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πριν την εφαρµο-
γή του UNICRET προηγείται διαβροχή του υπο-
στρώµατος. 
 

 

 

Σε δύσκολα ή πολύ λεία υποστρώµατα µπορεί να 
προηγηθεί πεταχτό µε UNICRET ενισχυµένο µε 
την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, σε αναλογία 
ADIPLAST : νερό = 1 : 3. 

 
2. Εφαρµογή 
Το UNICRET προστίθεται στο νερό υπό ανάδευ-
ση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα µίγµα µε την επιθυ-
µητή εργασιµότητα. 
Εφαρµόζεται όπως ο κοινός σοβάς ή η κοινή λά-
σπη για κτίσιµο. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 15,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το UNICRET µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υ-
ψηλών θερµοκρασιών. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

UNICRET-FAST 

 

Tαχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το UNICRET-FAST είναι ένα λευκό, ταχύπηκτο κο-
νίαµα, το οποίο προσφέρει : 

Σταθερή ποιότητα. • 
• 
• 
• 
• 

Απλοποίηση των εργασιών. 
Ταχύτητα εργασιών. 
Πολύ καλή εργασιµότητα. 
Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το UNICRET-FAST είναι κατάλληλο για γρήγορες 
επισκευές σοβάδων. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση:  λευκό 
Απαίτηση σε νερό:  4,60 kg/σακί 25 kg  
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,65 ± 0,10 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,80 ± 0,10 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη:  2,40 ± 0,40 N/mm2 
Aντοχή σε κάµψη:  0,70 ± 0,10 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  2 h στους +20ºC 
∆υνατότητα βαφής:   µετά 3 h στους  
                                    +20ºC       
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πριν την εφαρµο-
γή του UNICRET-FAST προηγείται διαβροχή του 
υποστρώµατος.  
Σε δύσκολα ή πολύ λεία υποστρώµατα µπορεί να 
προηγηθεί πεταχτό µε UNICRET-FAST ενισχυµέ-
νο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, σε ανα-
λογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3. 

 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
Το UNICRET-FAST προστίθεται στο νερό υπό α-
νάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα µίγµα µε την 
επιθυµητή εργασιµότητα. 
Εφαρµόζεται όπως ο κοινός σοβάς και τρίβεται µε 
σπογγώδες τριβίδι µετά από περίπου 45 λεπτά. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 14,7 kg/m2/cm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 5 kg και 25 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Η προσθήκη της οικοδοµικής ρητίνης ΑDIPLAST 
επιφέρει ελαφρά επιβράδυνση στο χρόνο πήξης 
του UNICRET-FAST. 
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το UNICRET-FAST µετά την εφαρµο-
γή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση 
λόγω υψηλών θερµοκρασιών. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

PL-PRIMER 

 

Αστάρι σοβάδων - Φράγµα αφυδάτωσης 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το PL-PRIMER είναι ένα υγρό αστάρι σοβάδων, 
που εφαρµόζεται αραιωµένο µε νερό επάνω στις 
επιφάνειες που θα δεχθούν το σοβά. Προσδίδει υ-
δροφοβία σε αυτές τις επιφάνειες, µε αποτέλεσµα 
να µην υπάρχει ο κίνδυνος µείωσης των αντοχών 
του σοβά λόγω αφυδάτωσής του. Το PL-PRIMER 
δε σχηµατίζει µεµβράνη, εποµένως δεν επηρεάζει 
την πρόσφυση του σοβά στο υπόστρωµα, ούτε 
περιορίζει την υδρατµοπερατότητα του δοµικού 
στοιχείου. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το PL-PRIMER εφαρµόζεται σε έντονα απορρο-
φητικά υποστρώµατα που πρόκειται να επιχρι-
σθούν, όπως σε τοιχοποιίες από τούβλο, ασβεστό-
λιθο, κυψελωτό σκυρόδεµα κλπ., προκειµένου να 
εµποδίσει την αφυδάτωση του σοβά. 
Ειδικά στην περίπτωση εφαρµογής έγχρωµων σο-
βάδων τύπου MARMOCRET, η χρήση του PL-
PRIMER κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη ο-
µοιόµορφου χρώµατος σε όλη την επιφάνεια.  Στην 
περίπτωση αυτή το PL-PLIMER εφαρµόζεται στο 
υπόστρωµα του έγχρωµου σοβά (χοντρό χέρι 
σοβά, σκυρόδεµα κλπ.) 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση: κόκκινο 
Πυκνότητα:                 1,03 kg/lit 
pH:                                  11,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το PL-PRIMER αραιώνεται µε νερό σε αναλογίες  
από 1:3 έως 1:4, ανάλογα µε την απορροφητικό-
τητα του φορέα του σοβά, και εφαρµόζεται επάνω 
στο καθαρό υπόστρωµα µε επάλειψη ή ψεκασµό. 
Το αστάρι πρέπει να στεγνώσει πριν το σοβάντι-
σµα. 

Κατανάλωση 
 
40-100 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 5 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια 150 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευµέ-
νους από τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για επάλειψη 
ή ψεκασµό πρέπει να καθαρίζονται, αµέσως µετά 
τη χρήση τους, µε νερό.   
• Γυαλί, µέταλλα και κουφώµατα προσβάλλονται 
από το PL-PRIMER.  
• Πριν από τη χρήση του πρέπει να αναδεύεται κα-
λά. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

PL-BOND 

 

Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ρητίνες και 
χαλαζιακή άµµο. Χρησιµοποιείται σε λείες ή µη 
απορροφητικές επιφάνειες (αντί του “πεταχτoύ”) 
για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα 
ακολουθήσει. Μετά την εφαρµογή του δηµιουργεί 
µία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περι-
βάλλον.  
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το PL-BOND χρησιµοποιείται ως ετοιµόχρηστο 
αστάρι για την εξασφάλιση αδρότητας στο υπό-
στρωµα, ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση του σοβά 
που θα ακολουθήσει. Η επιφάνεια που δηµιουρ-
γείται έχει υψηλή αντοχή σε αλκάλια και αποτελεί 
εποµένως ιδανικό υπόστρωµα για γυψοσοβάδες. 
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους.  
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:             παστώδης 
Απόχρωση:      ανοιχτό κόκκινο 
Πυκνότητα:          1,48 kg/lit 
pH:                      7-9 
Χρόνος στεγνώµατος:  1-2 h 
Χρόνος επικάλυψης:    4-6 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι 
στεγνή και τελείως απαλλαγµένη από σκόνες, λί-
πη, ρύπους κλπ. 
 
2. Εφαρµογή 
Πριν τη χρήση, το περιεχόµενο του δοχείου ανα-
δεύεται καλά µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές 
µίγµα. Το PL-BOND επαλείφεται στην επιφάνεια µε 
ρολό ή βούρτσα σε µία στρώση.  Μετά το στέγνω-
µά του ακολουθεί η στρώση του σοβά. 
 

Κατανάλωση 
 
300-350 g/m2, ανάλογα µε το πάχος της στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 5 kg και 20 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευµέ-
νους από τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
• Στην περίπτωση εφαρµογής του PL-BOND σε εξω-
τερικούς χώρους, συνιστάται η προσθήκη τσιµέντου 
σε ποσοστό 20% κατά βάρος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

FERROSEAL  
Τσιµεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισµού 
Γέφυρα πρόσφυσης 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το FERROSEAL είναι έτοιµο τσιµεντοκονίαµα που 
προστατεύει τον οπλισµό από τη διάβρωση και 
λειτουργεί ως συγκολλητική στρώση µεταξύ πα-
λαιού και νέου  κονιάµατος ή σκυροδέµατος σε επι-
σκευαστικές εργασίες. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το FERROSEAL χρησιµοποιείται : 
•  Για την προστασία του σιδηρού οπλισµού σε  α-
ποκαταστάσεις οπλισµένου σκυροδέµατος, το ο-
ποίο έχει υποστεί βλάβες π.χ. λόγω σεισµού, εναν-
θράκωσης ή κακής εφαρµογής.   
•  Για προληπτική προστασία των οπλισµών σε λε-
πτά δοµικά στοιχεία ή σε περιπτώσεις που προ-
βλέπεται το δοµικό στοιχείο να λειτουργήσει σε υ-
γρό περιβάλλον.  
•  Ως συγκολλητική στρώση µεταξύ παλαιού και  
νέου σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                         τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση:                   καφεκόκκινο 
Απαίτηση σε νερό:        27% κατά βάρος 
Φαινόµενο βάρος 
ξηρού κονιάµατος: 1,40 ± 0,10 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος 
υγρού κονιάµατος: 1,90 ± 0,10 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 32,00 ± 5,00 N/mm2 

Αντοχή σε κάµψη:  7,00 ± 2,00 N/mm2 

Χρόνος ζωής στο  
δοχείο: 1 h στους +20ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
• Ο οπλισµός πρέπει να είναι καθαρός  από σκου-
ριές (βαθµός καθαρισµού SA 2 ½ κατά DIN 55928-
4), σκόνες, λάδια κλπ.   
• Το προς συγκόλληση σκυρόδεµα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια 
κλπ. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε το FERROSEAL στο νερό υπό ανά-
δευση, σε αναλογία FERROSEAL : νερό = 2,65 : 1 
κατ’ όγκο, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοιογενής 
µάζα χωρίς σβώλους.              
•  Ως αντιδιαβρωτική επίστρωση το υλικό εφαρ-
µόζεται µε βούρτσα µεσαίας σκληρότητας σε δύο 
στρώσεις. Πάχη µεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώ-
ση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου 
ρηγµάτωσης του υλικού. Κάθε νέα στρώση εφαρ-
µόζεται αφού στεγνώσει η προηγούµενη. 
•  Ως συγκολλητική στρώση µεταξύ παλαιού και 
νέου σκυροδέµατος ή κονιάµατος, εφαρµόζεται σε 
µία στρώση και σε πάχος περίπου 2 mm. Η ε-
φαρµογή του νέου σκυροδέµατος γίνεται όσο είναι 
νωπή η συνδετική στρώση. 
 

Κατανάλωση 
 
•  Αντιδιαβρωτική  προστασία οπλισµού:    
    0,07-0,13 kg/m οπλισµού. 
•  Συνδετική στρώση: περίπου 2 kg/m2. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευ-
µένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλαχιστον +5ºC.   
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

DUROCRET 

 

Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το DUROCRET είναι ένα προπαρασκευασµένο 
ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα, χωρίς διαβρωτικά συ-
στατικά, για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. 
Παρέχει: 
• Αντοχή σε τριβές. 
• Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 
• Στεγανότητα. 
• Απλοποίηση των εργασιών. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το DUROCRET χρησιµοποιείται για επισκευαστι-
κές εργασίες σε σκυρόδεµα, τοιχοποιία, για την 
κατασκευή λουκιών κλπ. Η έκδοσή του σε κεραµιδί 
χρώµα χρησιµοποιείται για τη στερέωση κορφιά-
δων στις στέγες. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό, κεραµιδί  
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,55 ± 0,05 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,78 ± 0,05 kg/lit 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  4 h στους +20ºC 

DUROCRET Γκρι & Κεραµιδί 
Απαίτηση σε νερό:  4,60 kg/σακί 25 kg 
Αντοχή σε θλίψη:  13,00 ± 2,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  3,95 ± 0,30 N/mm2 

DUROCRET Λευκό 
Απαίτηση σε νερό:  4,25 kg/σακί 25 kg 
Αντοχή σε θλίψη:  15,00 ± 2,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  4,30 ± 0,30 N/mm2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πριν την εφαρ-
µογή του DUROCRET προηγείται διαβροχή του 
υποστρώµατος. 
 
2. Εφαρµογή 
Το DUROCRET προστίθεται στο νερό υπό ανά-
δευση, µέχρι να επιτευχθεί ένα µίγµα µε την επιθυ-
µητή εργασιµότητα. Το υλικό εφαρµόζεται µε µυ-
στρί κατά τα γνωστά. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 15 kg/m2/cm πάχος στρώσης.  
Κατασκευή λουκιού πλευράς 5-6 cm: 1,9-2,7 kg/m. 
 

Συσκευασία 
 
• Σάκοι 5 kg σε γκρι απόχρωση. 
• Σάκοι 25 kg σε γκρι, λευκή και κεραµιδί απόχρωση. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το DUROCRET µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λό-
γω υψηλών θερµοκρασιών.  
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

RAPICRET 
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
 
 

 

Ιδιότητες 
 
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα. Παρέ-
χει: 
• Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 
• Άριστη εργασιµότητα. 
• Μειωµένη υδατοπερατότητα. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το RAPICRET είναι κατάλληλο για γρήγορες επι-
σκευές στοιχείων σκυροδέµατος, στερεώσεις, α-
γκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δηµιουργία λουκιών 
κλπ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και 
ταχύτητα εργασιών. Το RAPICRET µπορεί να ε-
φαρµοστεί εξίσου σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση:                γκρι  
Απαίτηση σε νερό:  4,60 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,46 ± 0,10 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  2,10 ± 0,10 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 
•  24 ωρών:  8,80 ± 1,00 N/mm2 
•  7 ηµερών:  24,80 ± 2,00 N/mm2 
•  28 ηµερών:  33,00 ± 2,00 N/mm2 
Αντοχή σε κάµψη:  7,70 ± 1,00 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  15 ± 2 min στους +20ºC 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ. Πριν από την ε-
φαρµογή του RAPICRET η επιφάνεια του υπο-
στρώµατος πρέπει να διαβρέχται καλά. 
 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε το RAPICRET στο νερό υπό ανά-
δευση, σε αναλογία RAPICRET : νερό = 3,6 : 1 
κατ’ όγκο, µέχρι να δηµιουργηθεί µία οµοιογενής 
σφικτή µάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρ-
θωσης ή στερέωσης. Ο χρόνος ανάµιξης δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει το 1 λεπτό.  Συνιστάται η ανά-
µιξη µικρών ποσοτήτων κάθε φορά, λόγω του µι-
κρού χρόνου εργασιµότητας του υλικού (περίπου 
15 λεπτά στους +20ºC). To RAPICRET εφαρµό-
ζεται σε στρώσεις πάχους έως 3 cm.   
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 5 kg και 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να 
µαλακώνεται ξανά µε νερό.   
• Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας συνιστάται η 
ανάµιξη του υλικού µε κρύο νερό, ώστε να µην πή-
ξει πολύ γρήγορα. 
• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας συνιστάται η 
ανάµιξη του υλικού µε χλιαρό νερό, ώστε να επι-
ταχύνουµε την πήξη του.  
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.  
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 
www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

MEGACRET-40  
Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, 
ινοπλισµένο. Παρέχει: 

1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες. Πριν από την 
εφαρµογή του MEGACRET-40 η επιφάνεια του 
υποστρώµατος πρέπει να διαβρέχεται καλά. 

• Υψηλές αντοχές. 
• Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 
• Άριστη εργασιµότητα.  
• Μειωµένη υδατοπερατότητα. 2. Εφαρµογή 
• Σταθερότητα όγκου. Ένα σακί 25 kg MEGACRET-40 προστίθεται σε 

4,60 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου 
δηµιουργηθεί µία οµοιογενής σφικτή µάζα, κατάλ-
ληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Για την ανάµιξη 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί δράπανο χαµηλών 
στροφών ή µπετονιέρα. Το υλικό εφαρµόζεται πα-
τητά µε µυστρί ή εκτόξευση στο επιθυµητό πάχος 
και µέχρι 4 cm σε κάθε στρώση.  

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το MEGACRET-40 είναι κατάλληλο για υψηλών 
απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος. 
Eφαρµόζεται µε µυστρί ή εκτόξευση σε δάπεδα, 
τοίχους ή οροφές. 
                                                                Όταν είναι απαραίτητη η εφαρµογή δεύτερης 

στρώσης, η επιφάνεια της πρώτης πρέπει να 
αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρό-
σφυση της στρώσης που ακολουθεί. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία 

Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται 
επιµελώς από αφυδάτωση καλυπτόµενη µε υγρές 
λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή µε περιοδική 
διαβροχή για 48 ώρες. 

Απόχρωση:                    γκρι  
Απαίτηση σε νερό:         4,60 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  

  ξηρού κονιάµατος:  1,47 ± 0,20 kg/lit 
Κατανάλωση Φαινόµενο βάρος  

 υγρού κονιάµατος:  2,00 ± 0,20 kg/lit 
Περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης. 

Αντοχή σε θλίψη:  
• 24 ωρών:  22,00 ± 5,00 N/mm2 Συσκευασία 
• 7 ηµερών:  40,00 ± 5,00 N/mm2  • 28 ηµερών:  55,00 ± 5,00 N/mm2 Σάκοι 25 kg. 
Αντοχή σε κάµψη:          8,00 ± 1,00 N/mm2  
Χρόνος ζωής στο Αποθήκευση 
δοχείο:  2 h στους +20ºC                          

Τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 

Μέγιστο πάχος  
εφαρµογής   
σε 1 στρώση:                40 mm 

  
   

  
  

  
  
   

  
  
  

 

 



 

 

 
 
 
 

 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και απαί-
τησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, συνι-
στάται η ανάµιξη του υλικού µε χλιαρό νερό. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.   
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MEGACRET-10  
Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, 
για λεπτές στρώσεις 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψη-
λών αντοχών. Παρέχει: 

• Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 
• Άριστη εργασιµότητα. 
• Μειωµένη υδατοπερατότητα. 
• Σταθερότητα όγκου. 
• Υψηλές αντοχές. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το MEGACRET-10 είναι κατάλληλο για υψηλών 
απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος. 
Eφαρµόζεται µε µυστρί ή εκτόξευση σε δάπεδα, τοί-
χους ή οροφές, σε πάχος έως και 10 mm ανά στρώση. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία 
Απόχρωση:                    γκρι  
Απαίτηση σε νερό:         4,75 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,47 ± 0,20 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  2,00 ± 0,20 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 
• 24 ωρών:  20,00 ± 3,00 N/mm2 
• 7 ηµερών:  37,00 ± 4,00 N/mm2 
• 28 ηµερών:  50,00 ± 1,50 N/mm2 
Αντοχή σε κάµψη:          8,50 ± 1,50 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  2 h στους +20ºC                         
Μέγιστο πάχος  
εφαρµογής   
σε 1 στρώση:                10 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες. Πριν από την 
εφαρµογή του MEGACRET-10 η επιφάνεια του 
υποστρώµατος πρέπει να διαβρέχεται καλά. 
 
2. Εφαρµογή 
Ένα σακί 25 kg MEGACRET-10 προστίθεται σε 
4,75 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου 
δηµιουργηθεί µία οµοιογενής σφικτή µάζα, κατάλ-
ληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Για την ανάµιξη 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί δράπανο χαµηλών 
στροφών ή µπετονιέρα. Το υλικό εφαρµόζεται πα-
τητά µε µυστρί ή εκτόξευση στο επιθυµητό πάχος 
και µέχρι 1 cm σε κάθε στρώση.  
Όταν είναι απαραίτητη η εφαρµογή δεύτερης 
στρώσης, η επιφάνεια της πρώτης πρέπει να 
αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρό-
σφυση της στρώσης που ακολουθεί. 
Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται 
επιµελώς από αφυδάτωση καλυπτόµενη µε υγρές 
λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή µε περιοδική 
διαβροχή για 48 ώρες. 
  

Κατανάλωση 
 
Περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και απαί-
τησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, συνιστά-
ται η ανάµιξη του υλικού µε χλιαρό νερό. 
• Σε περίπτωση που το απαιτούµενο πάχος απο-
κατάστασης είναι µεγαλύτερο του 1 cm, προτεί-
νεται η χρήση του ινοπλισµένου επισκευαστικού 
κονιάµατος MEGACRET-40.   
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.   
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MEGAGROUT-100 
Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών,   
για επισκευές και ενισχύσεις 
 
 

Ιδιότητες 
 
Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών 
αντοχών µε ειδικά πρόσµικτα. Παρέχει: 
• Πολύ καλή ρευστότητα χωρίς διαχωρισµό. 
• Υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές. 
• Καλή πρόσφυση µε το χάλυβα και το σκυρό-

δεµα. 
• Ανθεκτικότητα σε κρούσεις και δονήσεις. 
• Μειωµένη υδατοπερατότητα. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου Β κατά ASTM C 
1107-99. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το MEGAGROUT-100 είναι κατάλληλο για:  
• Επισκευή βλαφθέντων στοιχείων σκυροδέµατος. 
• Κατασκευή µανδυών σε στοιχεία σκυροδέµατος. 
• Πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέµατος. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Aπόχρωση:                    γκρι 
Απαίτηση σε νερό:          3,50 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος: 1,75 ± 0,20 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  2,35 ± 0,20 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 
• 24 ωρών:   55,00 ± 5,00 N/mm2 
• 7 ηµερών:  78,00 ± 8,00 N/mm2 
• 28 ηµερών:  90,00 ± 10,00 N/mm2 
Αντοχή σε κάµψη:  11,00 ± 2,00 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  1 h στους +20ºC                         
Μέγιστο πάχος εφαρµογής   
σε 1 στρώση:                10 cm 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες. Ακόµη θα πρέ-
πει να εκτραχύνεται για να εξασφαλισθεί η σωστή 
πρόσφυση του υλικού σε αυτό. Πριν από την εφαρ-
µογή του MEGAGROUT-100 η επιφάνεια του υπο-
στρώµατος πρέπει να διαβρέχεται καλά. 
 
2. Εφαρµογή 
Το MEGAGROUT-100 είναι, µετά την ενυδάτωσή 
του, υλικό ρευστό και λεπτόκοκκο και µέρος του 
µπορεί να διαφύγει από τους αρµούς µεταξύ των 
επιµέρους στοιχείων του ξυλοτύπου. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει οι αρµοί των ξυλοτύπων να σφρα-
γίζονται µε το υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσι-
µέντο AQUAFIX ή µε το ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET. 
Ένα σακί 25 kg MEGAGROUT-100 προστίθεται σε 
3 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, µε δράπανο χα-
µηλών στροφών, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοι-
ογενής ρευστή µάζα. 
Στο µίγµα προστίθεται ποσότητα νερού έως 0,5 kg 
υπό ανάδευση, προκειµένου να επιτευχθεί η επι-
θυµητή ρευστότητα.  
Κατόπιν το κονίαµα εκχύεται, λαµβάνοντας µέρι-
µνα ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το 
τσιµεντοκονίαµα έχει γεµίσει όλο το χώρο ανάµεσα 
στο καλούπι και την υπάρχουσα κατασκευή.  
Εκτεθειµένες στην ατµόσφαιρα επιφάνειες πρέπει 
να κρατούνται υγρές για τουλάχιστον 24 ώρες, κα-
λυπτόµενες µε υγρές λινάτσες ή φύλλα πολυαιθυ-
λενίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 21,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης ή 2,1 kg 
για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να 
µαλακώνεται ξανά µε νερό.   
• Το προϊόν διατηρεί τη ρευστότητά του για περί-
που 60 min σε θερµοκρασίες µεταξύ +15ºC και 
+25ºC. 
• Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας συνιστάται η 
αποθήκευση των σάκων σε ψυχρό µέρος και η 
ανάµιξη του υλικού µε κρύο νερό, ώστε να έχουµε 
την επιθυµητή ρευστότητα για αρκετό χρονικό διά-
στηµα (περίπου 60 min).   
• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και απαί-
τησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, συνι-
στάται η ανάµιξη του υλικού µε χλιαρό νερό και η 
προστασία του από το κρύο µε θερµοµονωτικά 
καλύµατα στους ξυλότυπους.  
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.   
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MEGAGROUT-101 
Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών,   
για πακτώσεις µηχανηµάτων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών 
αντοχών µε ειδικά πρόσµικτα. Παρέχει: 
• Πολύ καλή ρευστότητα χωρίς διαχωρισµό. 
• Υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές. 
• Καλή πρόσφυση µε το χάλυβα και το σκυρό-

δεµα. 
• Ανθεκτικότητα σε κρούσεις και δονήσεις. 
• Μειωµένη υδατοπερατότητα. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου C κατά ASTM C 
1107-99. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το MEGAGROUT-101 είναι κατάλληλο για:  
• Eδράσεις και πακτώσεις µηχανηµάτων. 
• Αγκυρώσεις. 
• Βάσεις στήριξης για µηχανήµατα ακριβείας. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: τσιµεντοειδής κονία  
Aπόχρωση:                           γκρι 
Απαίτηση σε νερό:                3,50 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,75 ± 0,20 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  2,35 ± 0,20 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 
• 24 ωρών:  55,00 ± 5,00 N/mm2 
• 7 ηµερών:  75,00 ± 8,00 N/mm2 
• 28 ηµερών:  85,00 ± 10,00 N/mm2 
Αντοχή σε κάµψη:  11,00 ± 2,00 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  1 h στους +20ºC                         
Μέγιστο πάχος εφαρµογής   
σε 1 στρώση:                        10 cm 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες. Ακόµη θα πρέ-
πει να εκτραχύνεται για να εξασφαλισθεί η σωστή 
πρόσφυση του υλικού σε αυτό. Πριν από την εφαρ-
µογή του MEGAGROUT-101 η επιφάνεια του υπο-
στρώµατος πρέπει να διαβρέχεται καλά. 
 
2. Εφαρµογή 
Το MEGAGROUT-101 είναι, µετά την ενυδάτωσή 
του, υλικό ρευστό και λεπτόκοκκο και µέρος του 
µπορεί να διαφύγει από τους αρµούς µεταξύ των 
επιµέρους στοιχείων του ξυλοτύπου. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει οι αρµοί των ξυλοτύπων να σφρα-
γίζονται µε το υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσι-
µέντο AQUAFIX ή µε το ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET. 
Ένα σακί 25 kg MEGAGROUT-101 προστίθεται σε 
3 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, µε δράπανο χα-
µηλών στροφών, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοι-
ογενής ρευστή µάζα. 
Στο µίγµα προστίθεται ποσότητα νερού έως 0,5 kg 
υπό ανάδευση, προκειµένου να επιτευχθεί η ε-
πιθυµητή ρευστότητα.  
Κατόπιν το κονίαµα εκχύεται, λαµβάνοντας µέρι-
µνα ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το 
τσιµεντοκονίαµα έχει γεµίσει όλο το χώρο ανάµεσα 
στο καλούπι και την υπάρχουσα κατασκευή.  
Εκτεθειµένες στην ατµόσφαιρα επιφάνειες πρέπει 
να κρατούνται υγρές για τουλάχιστον 24 ώρες, κα-
λυπτόµενες µε υγρές λινάτσες ή φύλλα πολυαιθυ-
λενίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 21,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης ή 2,1 kg 
για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να 
µαλακώνεται ξανά µε νερό.   
• Το προϊόν διατηρεί τη ρευστότητά του για περί-
που 60 min σε θερµοκρασίες µεταξύ +15ºC και 
+25ºC. 
• Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας συνιστάται η 
αποθήκευση των σάκων σε ψυχρό µέρος και η 
ανάµιξη του υλικού µε κρύο νερό, ώστε να έχουµε 
την επιθυµητή ρευστότητα για αρκετό χρονικό διά-
στηµα (περίπου 60 min).   
• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και απαί-
τησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, συνι-
στάται η ανάµιξη του υλικού µε χλιαρό νερό και η 
προστασία του από το κρύο µε θερµοµονωτικά 
καλύµατα στους ξυλότυπους.  
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.   
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOMAX-EK  
Εποξειδική πάστα 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το EPOMAX-EK είναι ένα εποξειδικό σύστηµα 2 
συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά τη σκλήρυνσή 
του αποκτά ισχυρή πρόσφυση µε το υπόστρωµα, 
υψηλή σκληρότητα και µεγάλη αντοχή σε κάµψη 
και θλίψη. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, στα 
αλκάλια, σε απορρυπαντικά, στο θαλασσινό νερό 
και στις θερµοκρασιακές µεταβολές. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOMAX-EK χρησιµοποιείται για την αποκα-
τάσταση βλαβών στο σκυρόδεµα και στις τσιµε-
ντοκονίες, για αγκυρώσεις οπλισµών καθώς και για 
το σφράγισµα ρωγµών, που πρόκειται να συ-
γκολληθούν µε τις ενέσιµες εποξειδικές ρητίνες 
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND. 
Συγκολλά το σκυρόδεµα, το σίδερο, την πέτρα, το 
ξύλο κλπ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  
Απόχρωση συστατικού Α: λευκό  
Απόχρωση συστατικού Β: µαύρο  
Απόχρωση (Α+Β):  γκρι  
Μορφή:                         παστώδης   
Πυκνότητα συστατικού Α:  1,85 kg/lit 
Πυκνότητα συστατικού Β:  1,79 kg/lit 
Πυκνότητα (Α+Β):  1,83 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:22 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 25 min 
 στους +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 
Βατότητα:                    µετά από 16 h 
                                       στους+23ºC 
Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC  
 
 
 
 
 

Αντοχή σε θλίψη:  96 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε κάµψη:  46 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1) 
Mέτρο ελαστικότητας:  12.600 Ν/mm2  
(DIN 1048) 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του   
                                  σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε νερό ή µε το 
διαλυτικό SM-12. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
•  Να είναι στεγνές και µε αντοχή. 
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 
 
2. Ανάµιξη του EPOMAX-EK 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε κάποιο 
εργαλείο χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.). Είναι ση-
µαντικό το µίγµα να αναδεύεται και στα τοιχώµατα 
και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο 
σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Η εφαρµογή του EPOMAX-EK επάνω στην καθαρή 
και στεγνή επιφάνεια γίνεται µε µυστρί ή σπάτου-
λα. 
Κατανάλωση: περίπου  1,85 kg/m2/mm πάχος 
στρώσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOMAX-EK διατίθεται σε συσκευασίες (A+B) 
των 1 kg, 2 kg και 4 kg. Τα συστατικά Α και Β βρί-
σκονται σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης 
κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό 
χώρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Μετά την παρέλευση περίπου 24 ωρών από την 
εφαρµογή του EPOMAX-EK και αφού έχει σκλη-
ρυνθεί επαρκώς, είναι δυνατή η εφαρµογή ρητι-
νενέσεων µε τις ενέσιµες εποξειδικές ρητίνες 
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND. 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Το EPOMAX-EK, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 
www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOMAX-L20 
Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, 
για ρωγµές εύρους 0,1-1,0 mm 
 
 

Αντοχή σε θλίψη:      71 Ν/mm2 Ιδιότητες 
(DIN EN 196-1)    
Αντοχή σε κάµψη:     > 35 Ν/mm2 Το EPOMAX-L20 είναι ένα διαφανές εποξειδικό 

σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρέχει υ-
ψηλή πρόσφυση µε το σκυρόδεµα και το χάλυβα 
καθώς και υψηλές αντοχές σε θλίψη και κάµψη.  

(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση  
 του σκυροδέµατος) 

Το EPOMAX-L20 προσφέρει άριστα αποτελέσµατα 
ακόµη και σε υγρά υποστρώµατα. Καθαρισµός των εργαλείων:  
 Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-

µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOMAX-L20 χρησιµοποιείται για την εφαρ-
µογή ρητινενέσεων σε ρηγµατώσεις του σκυροδέ-
µατος, εύρους 0,1-1,0 mm, µε σκοπό τη συγκόλ-
ληση και αποκατάσταση της αρχικής µονολιθικό-
τητας του δοµικού στοιχείου.  

 
Τρόπος χρήσης 

 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκό-
νες, λίπη κλπ. και χωρίς λιµνάζοντα νερά. 

Αποτελεί επίσης πολύτιµο βοήθηµα για εµφυτεύ-
σεις και αγκυρώσεις οπλισµών σε υφιστάµενα δο-
µικά στοιχεία.                                                                  2. Ανάµιξη του EPOMAX-L20 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε κάποιο 
εργαλείο χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.) Είναι ση-
µαντικό το µίγµα να αναδεύεται και στα τοιχώµατα 
και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο 
σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  
Απόχρωση συστατικού Α:  διαφανές  
Απόχρωση συστατικού Β:  υποκίτρινο διαφανές 
Απόχρωση (Α+Β):  υποκίτρινο διαφανές 
Ιξώδες:  140 mPa.s  

  στους +23ºC 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής Πυκνότητα συστατικού Α: 1,13 kg/lit   
Α) Ρητινενέσεις Πυκνότητα συστατικού Β: 1,00 kg/lit 
1. Αφαιρείται ο τυχόν προυπάρχων σοβάς εκατέ-

ρωθεν της ρωγµής και καθαρίζεται καλά η επι-
φάνεια του σκυροδέµατος. 

Πυκνότητα (Α+Β): 1,10 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β):  100:26,7 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 30 min στους  
 +20ºC 

2. Σφραγίζεται η ρωγµή µε την εποξειδική πάστα 
EPOMAX-EK (µε σπάτουλα) και ταυτόχρονα 
τοποθετούνται-στερεώνονται τα ακροφύσια κα-
τά µήκος της ρωγµής, σε αποστάσεις περίπου 
20 cm, µε το ίδιο υλικό. 

Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 

 Tελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
  στους +23ºC 
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

 

 
 
 
 
3. Μετά τη σκλήρυνση του ΕΡΟΜΑΧ-EK, διενερ-

γείται η διαδικασία της ρητινένεσης µε           
EPOMAX-L20, µε πρεσάρισµα του υλικού στις 
ρωγµές µέσω των ακροφυσίων, κατά τον ακό-
λουθο τρόπο: 

 

  α) Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητί-
νης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύ-
σιο. Εάν η ρωγµή είναι οριζόντια, ξεκινάµε από 
το ένα άκρο της. Εάν είναι κατακόρυφη, ξεκινά-
µε από το χαµηλότερο ακροφύσιο. 
  β) Με χειρισµό της βάνας εξαγωγής της ρη-
τίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη 
στο ακροφύσιο µέχρις ότου αρχίσει να εξέρ-
χεται από το επόµενο ακροφύσιο ή µέχρις ότου 
καταστεί αδύνατη η άσκηση περαιτέρω πίεσης. 
  γ) Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο µε την  ει-
δική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο αµέσως 
επόµενο ακροφύσιο, µέχρι να εξέλθει από το 
µεθεπόµενο κ.ο.κ. 
  δ) Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για 
όλα τα ακροφύσια. Την επόµενη ηµέρα οι προ-
εξοχές των ακροφυσίων µπορούν να αφαιρε-
θούν (µε σπάσιµο) και στη συνέχεια µπορεί να 
απoκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς. 

 
Β) Εµφύτευση/αγκύρωση οπλισµού 
Στην επιθυµητή θέση εµφύτευσης/αγκύρωσης του 
οπλισµού διανοίγονται οπές µεγαλύτερης διαµέ-
τρου από τον οπλισµό και σε όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερο βάθος. Σε κατακόρυφες επιφάνειες η διά-
νοιξη των οπών δε γίνεται οριζόντια, αλλά µε κλίση 
προς τα κάτω. Ακολουθεί καλός καθαρισµός των 
οπών από σκόνες κλπ. µε πεπιεσµένο αέρα. Το 
EPOMAX-L20 εφαρµόζεται µε έγχυση στις ανοιγό-
µενες οπές, γεµίζοντάς τις τόσο, ώστε µετά την το-
ποθέτηση του οπλισµού να υπερχειλίζει ελαφρώς 
το υλικό.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Κατανάλωση 
 
Για την πλήρωση κενού χώρου 1 lit απαιτούνται 
περίπου 1,10 kg EPOMAX-L20. 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOMAX-L20 διατίθεται σε συσκευασία (Α+Β) 
του 1 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε κα-
θορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το EPOMAX-L20, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι τελείως ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
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Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOMAX-L10 
Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, 
για ρωγµές εύρους 0,5-3,0 mm 
 
 

Tελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες Ιδιότητες 
 στους +23ºC  
Αντοχή σε θλίψη:               70 Ν/mm2 Το EPOMAX-L10 είναι ένα διαφανές εποξειδικό 

σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρέχει υ-
ψηλή πρόσφυση µε το σκυρόδεµα και το χάλυβα 
καθώς και υψηλές αντοχές σε θλίψη και κάµψη.  

(DIN EN 196-1)   
Αντοχή σε κάµψη:            63 Ν/mm2 

(DIN EN 196-1) 
Το EPOMAX-L10 προσφέρει άριστα αποτελέσµατα 
ακόµη και σε υγρά υποστρώµατα. Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση  

 του σκυροδέµατος) Πληρεί τις απαιτήσεις της ASTM C 881-90, Type I, 
Grade 1, Class B+C. Αντοχή σε εφελκυσµό:       25,7 Ν/mm2 
 (ASTM D 638) 

Πεδία εφαρµογής Επιµήκυνση θραύσης:       2,2% 
 (ASTM D 638) 
Το EPOMAX-L10 χρησιµοποιείται για την εφαρ-
µογή ρητινενέσεων σε ρηγµατώσεις του σκυρο-
δέµατος, εύρους 0,5-3,0 mm, µε σκοπό τη συ-
γκόλληση και αποκατάσταση της αρχικής µονολιθι-
κότητας του δοµικού στοιχείου.  

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 
 Αποτελεί επίσης πολύτιµο βοήθηµα για εµφυτεύ-

σεις και αγκυρώσεις οπλισµών σε υφιστάµενα δο-
µικά στοιχεία.  

Τρόπος χρήσης 
 

 1. Υπόστρωµα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 

υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκό-
νες, λίπη κλπ. και χωρίς λιµνάζοντα νερά. 

 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  

  2 συστατικών  
2. Ανάµιξη του EPOMAX-L10 Απόχρωση συστατικού Α:  διαφανές  
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε κάποιο 
εργαλείο χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.) Είναι ση-
µαντικό το µίγµα να αναδεύεται και στα τοιχώµατα 
και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο 
σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

Απόχρωση συστατικού Β:  υποκίτρινο διαφανές 
Απόχρωση (Α+Β):  υποκίτρινο διαφανές 
Ιξώδες:  230 mPa.s  
 στους +23ºC 
Πυκνότητα συστατικού Α: 1,08 kg/lit   
Πυκνότητα συστατικού Β: 1,00 kg/lit 
Πυκνότητα (Α+Β): 1,05 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β):  100:25 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 45 min στους  
 +20ºC 

Σε περίπτωση που πρέπει να αναµιχθεί ποσότητα 
µικρότερη από αυτήν που περιέχουν οι συσκευασί-
ες, µεταφέρονται 4 µέρη βάρους του συστατικού Α 
και 1 µέρος βάρους του συστατικού Β σε ένα κα-
θαρό δοχείο και αναδεύονται καλά όπως περιγρά-
φεται παραπάνω. Απορρόφηση νερού:        0,62% κ.β. (7 ηµέρες) 

(ASTM D 570)  
Ελάχιστη θερµοκρασία   
σκλήρυνσης:  +8ºC  
  
  
  
  
  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής 

 

Α) Ρητινενέσεις 
1. Αφαιρείται ο τυχόν προυπάρχων σοβάς εκατέ-

ρωθεν της ρωγµής και καθαρίζεται καλά η επι-
φάνεια του σκυροδέµατος. 

2. Σφραγίζεται η ρωγµή µε την εποξειδική πάστα           
EPOMAX-EK (µε σπάτουλα) και ταυτόχρονα 
τοποθετούνται-στερεώνονται τα ακροφύσια κα-
τά µήκος της ρωγµής, σε αποστάσεις περίπου 
20 cm, µε το ίδιο υλικό. 

3. Μετά τη σκλήρυνση του ΕΡΟΜΑΧ-EK, διενερ-
γείται η διαδικασία της ρητινένεσης µε 
EPOMAX-L10, µε πρεσάρισµα του υλικού στις 
ρωγµές µέσω των ακροφυσίων, κατά τον ακό-
λουθο τρόπο: 
  α) Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητί-
νης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύ-
σιο. Εάν η ρωγµή είναι οριζόντια, ξεκινάµε από 
το ένα άκρο της. Εάν είναι κατακόρυφη, ξεκινά-
µε από το χαµηλότερο ακροφύσιο. 
  β) Με χειρισµό της βάνας εξαγωγής της ρη-
τίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη 
στο ακροφύσιο µέχρις ότου αρχίσει να εξέρ-
χεται από το επόµενο ακροφύσιο ή µέχρις ότου 
καταστεί αδύνατη η άσκηση περαιτέρω πίεσης. 
  γ) Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο µε την  ει-
δική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο αµέσως 
επόµενο ακροφύσιο, µέχρι να εξέλθει από το 
µεθεπόµενο κ.ο.κ. 
  δ) Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για 
όλα τα ακροφύσια. Την επόµενη ηµέρα οι προ-
εξοχές των ακροφυσίων µπορούν να αφαιρε-
θούν (µε σπάσιµο) και στη συνέχεια µπορεί να 
απoκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς. 

 
Β) Εµφύτευση/αγκύρωση οπλισµού 
Στην επιθυµητή θέση εµφύτευσης/αγκύρωσης του 
οπλισµού διανοίγονται οπές µεγαλύτερης διαµέ-
τρου από τον οπλισµό και σε όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερο βάθος. Σε κατακόρυφες επιφάνειες η διά-
νοιξη των οπών δε γίνεται οριζόντια, αλλά µε κλίση 
προς τα κάτω. Ακολουθεί καλός καθαρισµός των 
οπών από σκόνες κλπ. µε πεπιεσµένο αέρα. Το 
EPOMAX-L10 εφαρµόζεται µε έγχυση στις ανοιγό-
µενες οπές, γεµίζοντάς τις τόσο, ώστε µετά την το-
ποθέτηση του οπλισµού να υπερχειλίζει ελαφρώς 
το υλικό.    
 
 

 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Για την πλήρωση κενού χώρου 1 lit απαιτούνται 
περίπου 1,10 kg EPOMAX-L10. 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOMAX-L10 διατίθεται σε συσκευασίες (Α+Β) 
των 1 kg και 3 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το EPOMAX-L10, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι τελείως ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

DUREBOND 
Γέφυρα πρόσφυσης 
Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, 
για ρωγµές εύρους >3 mm 
 
 

Ελάχιστη θερµοκρασία  Ιδιότητες 
σκλήρυνσης:  +8ºC  
Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες Το DUREBOND είναι ένα εποξειδικό σύστηµα 2 

συστατικών, χωρίς διαλύτες.  Παρουσιάζει εξαιρε-
τική πρόσφυση µε το σκυρόδεµα και το χάλυβα 
καθώς και υψηλές αντοχές σε θλίψη και κάµψη. Το 
DUREBOND προσφέρει άριστα αποτελέσµατα α-
κόµη και σε υγρά υποστρώµατα. 

 στους +23ºC 
Αντοχή σε θλίψη:  101 Ν/mm2 

(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε κάµψη: 87 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1) Πληρεί τις απαιτήσεις της ASTM C 881-90, Type II, 

Grade 2, Class B+C. Αντοχή σε εφελκυσµό:       29,9 Ν/mm2  
 (ASTM D 638) 

Μέτρο ελαστικότητας:      3.500 Ν/mm2 Πεδία εφαρµογής 
(DIN 1048)  

Το DUREBOND χρησιµοποιείται ως γέφυρα πρό-
σφυσης, για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέ-
µατος ή κονιάµατος επάνω σε παλιό σκληρυµένο 
σκυρόδεµα ή κονίαµα ή σε µεταλλική επιφάνεια 
(Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, 
14.3).  

Υδαταπορροφητικότητα:   0,29% κ.β.                 
(ASTM D 570)                 µετά από 24 h 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση     
                                      του σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 

Χρησιµοποιείται επίσης για την εφαρµογή ρητινε-
νέσεων σε ρηγµατώσεις του σκυροδέµατος, εύ-
ρους µεγαλύτερου από 3 mm, µε σκοπό τη συ-
γκόλληση και απόκατάσταση της αρχικής µονο-
λιθικότητας του δοµικού στοιχείου.  

 
Τρόπος χρήσης 

Αποτελεί επίσης πολύτιµο βοήθηµα για εµφυτεύ-
σεις και αγκυρώσεις οπλισµών σε υφιστάµενα δο-
µικά στοιχεία. 

 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκό-
νες, λίπη, σαθρά υλικά και χωρίς λιµνάζοντα νερά. 

       
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

  
2. Ανάµιξη του DUREBOND  Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο 
συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε κάποιο 
εργαλείο χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.) ή µε δρά-
πανο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι 
σηµαντικό το µίγµα να αναδεύεται και στα τοιχώ-
µατα και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου 
ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

 2 συστατικών  
Απόχρωση συστατικού Α: γκρι 
Απόχρωση συστατικού Β: καφεπράσινο 
Απόχρωση (Α+Β): γκρι  
Ιξώδες:  3.400 mPa.s  
 στους +230C 
Πυκνότητα συστατικού Α: 1,57 kg/lit 
Πυκνότητα συστατικού Β: 1,04 kg/lit 

Σε περίπτωση που πρέπει να αναµιχθεί ποσότητα 
µικρότερη από αυτήν που περιέχουν οι συσκευα-
σίες, µεταφέρονται 5 µέρη βάρους του συστατικού 
Α και 1 µέρος βάρους του συστατικού Β σε ένα 
καθαρό δοχείο και αναδεύονται καλά όπως περι-
γράφεται παραπάνω.   

Πυκνότητα (Α+Β):  1,47 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β):  100:20 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 40 min   
                                        στους +20ºC 
    



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα  

 
 
 
 
3.  ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 

Α) Συγκόλληση νωπού σκυροδέµατος σε σκληρυ-
µένο σκυρόδεµα 
Το DUREBOND εφαρµόζεται πλούσια µε ρολό ή 
βούρτσα σε µία στρώση.  
Κατανάλωση: περίπου 0,6 kg/m2. 
Ακολουθεί η διάστρωση του σκυροδέµατος ή του 
κονιάµατος, όσο είναι ακόµα νωπό το υλικό (µέσα 
σε 90 λεπτά από την εφαρµογή του, στους +200C). 

Β) Ρητινενέσεις 
1. Αφαιρείται ο τυχόν προυπάρχων σοβάς εκατέ-

ρωθεν της ρωγµής και καθαρίζεται καλά η επι-
φάνεια του σκυροδέµατος. 

2. Σφραγίζεται η ρωγµή µε την εποξειδική πάστα           
EPOMAX-EK (µε σπάτουλα) και ταυτόχρονα 
τοποθετούνται-στερεώνονται τα ακροφύσια κα-
τά µήκος της ρωγµής, σε αποστάσεις περίπου 
20 cm, µε το ίδιο υλικό. 

3. Μετά τη σκλήρυνση του ΕΡΟΜΑΧ-EK, διενερ-
γείται η διαδικασία της ρητινένεσης µε 
DUREBOND, µε πρεσάρισµα του υλικού στις 
ρωγµές µέσω των ακροφυσίων, κατά τον ακό-
λουθο τρόπο: 
  α) Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητί-
νης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύ-
σιο. Εάν η ρωγµή είναι οριζόντια, ξεκινάµε από 
το ένα άκρο της. Εάν είναι κατακόρυφη, ξεκινά-
µε από το χαµηλότερο ακροφύσιο. 
  β) Με χειρισµό της βάνας εξαγωγής της ρη-
τίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη 
στο ακροφύσιο µέχρις ότου αρχίσει να εξέρ-
χεται από το επόµενο ακροφύσιο ή µέχρις ότου 
καταστεί αδύνατη η άσκηση περαιτέρω πίεσης. 
  γ) Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο µε την  ει-
δική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο αµέσως 
επόµενο ακροφύσιο, µέχρι να εξέλθει από το 
µεθεπόµενο κ.ο.κ. 
  δ) Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για 
όλα τα ακροφύσια. Την επόµενη ηµέρα οι προ-
εξοχές των ακροφυσίων µπορούν να αφαιρε-
θούν (µε σπάσιµο) και στη συνέχεια µπορεί να 
απoκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς. 

Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg για την πλήρωση κε-
νού χώρου 1 lit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Γ) Εµφύτευση/αγκύρωση οπλισµού 
Στην επιθυµητή θέση εµφύτευσης/αγκύρωσης του 
οπλισµού διανοίγονται οπές µεγαλύτερης διαµέ-
τρου από τον οπλισµό και σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο βάθος. Σε κατακόρυφες επιφάνειες η 
διάνοιξη των οπών δε γίνεται οριζόντια, αλλά µε 
κλίση προς τα κάτω. Ακολουθεί καλός καθαρισµός 
των οπών από σκόνες κλπ. µε πεπιεσµένο αέρα. 
Το DUREBOND εφαρµόζεται µε έγχυση στις ανοι-
γόµενες οπές, γεµίζοντάς τις τόσο, ώστε µετά την 
τοποθέτηση του οπλισµού να υπερχειλίζει ελα-
φρώς το υλικό.  
Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg για την πλήρωση κε-
νού χώρου 1 lit. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUREBOND διατίθεται σε συσκευασίες (Α+Β) 
των 1 kg και 4 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκο-
νται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά 
βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
•  Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
•  Το DUREBOND, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι τελείως ακίνδυνο για την υγεία. 
•  Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOMAX-LD 
Εποξειδική ρητίνη εµποτισµού 2 συστατικών  
 
 

Αντοχή σε θλίψη: 90 ΜPa  Ιδιότητες 
(ASTM D 695)  

Το EPOMAX-LD είναι ένα εποξειδικό σύστηµα 2 
συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά τη σκλήρυνσή 
του αποκτά ισχυρή πρόσφυση µε το υπόστρωµα, 
υψηλή σκληρότητα και µεγάλη αντοχή σε κάµψη 
και θλίψη. 

Αντοχή σε κάµψη:  70 ΜPa  
(ASTM D 790) 
Μέτρο ελαστικότητας  
σε κάµψη:                     2.500 MPa 
(ASTM D 790)  
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 4 Ν/mm2 (θραύση του   Πεδία εφαρµογής 
                                    σκυροδέµατος)  

Το EPOMAX-LD είναι κατάλληλο για τον εµπο-
τισµό υφασµάτων από συνθετικές ίνες που χρησι-
µοποιούνται για τη στατική ενίσχυση ή την επι-
σκευή των δοµικών στοιχείων από σκυροδέµα, 
τοιχοποιία, ξύλο κλπ. Είναι εξίσου κατάλληλο για 
τον εµποτισµό υαλοϋφασµάτων και ανθρακοϋφα-
σµάτων. 

 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε νερό ή µε το 
διαλυτικό SM-12. 
 

Τρόπος χρήσης 
                                                                 1. Υπόστρωµα Τεχνικά χαρακτηριστικά Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 

 • Να είναι στεγνές και µε αντοχή. Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  • Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 

 2 συστατικών  
Απόχρωση συστατικού Α: λευκό  

• Συνιστάται ο µηχανικός καθαρισµός του υπο-
στρώµατος µε αµµοβολή ή φρεζάρισµα και το 
σκούπισµά του µε σκούπα υψηλής απορροφητικό-
τητας.  

Απόχρωση συστατικού Β: µαύρο  
Απόχρωση (Α+Β):  γκρι  
Μορφή:                       παστώδης   

• Αν υπάρχουν ρηγµατώσεις στο σκυρόδεµα, 
αυτές πρέπει να αποκατασταθούν µε τη διαδικα-
σία ρητινενέσεων χρησιµοποιώντας τα υλικά 
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 ή DUREBOND. 

Πυκνότητα συστατικού Α: 1,10 kg/lit 
Πυκνότητα συστατικού Β: 1,00 kg/lit 
Πυκνότητα (Α+Β): 1,08 kg/lit 

• Η επιφάνεια που θα γίνει η επικόλληση πρέπει 
να είναι επίπεδη. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπε-
δότητα του υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια 
του ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος MEGACRET-
40 ή της εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 

Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:19,4 κατά βάρος 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:            45 min στους +20ºC 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 35 min στους +20ºC 

• Οι γωνίες των δοµικών στοιχείων που θα επι-
καλυφθούν µε ύφασµα πρέπει να διαµορφώνονται 
κυκλικές, µε ακτίνα 10-30 mm, για να πετύχουµε 
αποτελεσµατικότερη περίσφιγξη. 

Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης: +8ºC 
Θερµοκρασία  
παραµόρφωσης   
κατά την κάµψη (HDT):  +54ºC    

 Τελικές αντοχές:        µετά από 7 ηµέρες    
                                   στους +20ºC 
 

Αντοχή σε εφελκυσµό: 44,6 ΜPa   
(ASTM D 638)    

 Eπιµήκυνση θραύσης:  1,7%  
    

 

 



 

 

 
 
 
2. Ανάµιξη του EPOMAX-LD 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε αναµι-
κτήρα χαµηλών στροφών ή µε κάποιο εργαλείο 
χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.) µέχρι να προκύψει 
ένα οµοιόχρωµο µίγµα. Είναι σηµαντικό το µίγµα 
να αναδεύεται και στα τοιχώµατα και στον πυθµένα 
του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανε-
µηθεί οµοιόµορφα. 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Το EPOMAX-LD επαλείφεται στο στεγνό και καθα-
ρό υπόστρωµα µε βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα και 
µε κατανάλωση περίπου 0,7 kg/m2.  
Στη συνέχεια επικολλάται το ύφασµα πιεζόµενο µε 
πλαστικό ρολό, έτσι ώστε να εµποτιστεί πλήρως 
από τη ρητίνη. Ακολουθεί δεύτερη στρώση, αν 
αυτό απαιτείται. 
Αφού στεγνώσει η τελευταία στρώση, το ύφασµα 
επαλείφεται  εξωτερικά µε EPOMAX-LD και µε κα-
τανάλωση περίπου 0,3 kg/m2 και  στη νωπή ακόµα 
στρώση γίνεται επίπαση χαλαζιακής άµµου προ-
κειµένου να ακολουθήσει προστατευτική τσιµεντο-
ειδής επικάλυψη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOMAX-LD διατίθεται σε συσκευασία (A+B) 
των 5 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε προ-
καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό 
χώρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Το EPOMAX-LD, µετά τη σκλήρυνσή του, είναι 
ακίνδυνο για την υγεία. 
• Μετά την εφαρµογή συνιστάται η προστασία της 
στρώσης από άµεση ηλιακή επίδραση. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MEGAWRAP-200 
Ύφασµα από ίνες άνθρακα σε µία διεύθυνση  
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  

1. Υπόστρωµα Το MEGAWRAP-200 είναι ύφασµα από συνεχείς 
ίνες άνθρακα, προσανατολισµένες σε µία διεύθυν-
ση. Σε συνδυασµό µε την εποξειδική ρητίνη 
EPOMAX-LD, το MEGAWRAP-200 σχηµατίζει επι-
φάνειες µεγάλης αντοχής και χρησιµοποιείται στην 
ενίσχυση δοµικών στοιχείων. 

 

• Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλα-
ρά τµήµατα, σοβάδες, χρώµατα, λίπη κλπ. και στη 
συνέχεια τρίβεται καλά µε σκληρή βούρτσα. 
• Υφιστάµενες ρηγµατώσεις αποκαθίστανται µε τη 
βοήθεια ρητινενέσεων.   
• Οι εξωτερικές γωνίες στρογγυλεύονται σε ακτίνα 
10-30 mm.  Πεδία εφαρµογής 

 • Οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι επί-
πεδες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του 
υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια του ινοπλι-
σµένου τσιµεντοκονιάµατος  MEGACRET-40 ή της 
εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 

Τα ανθρακοϋφάσµατα MEGAWRAP-200, σε συν-
δυασµό µε την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD, 
χρησιµοποιούνται για την αύξηση της καµπτικής 
και διατµητικής αντοχής, καθώς και της πλαστιµό-
τητας υποστυλωµάτων, δοκών, πλακών, τοιχίων, 
κόµβων κλπ., σε περιπτώσεις όπως: 

 
2. Εφαρµογή 

• Προσεισµική ενίσχυση κατασκευών και προσαρ-
µογή σε αλλαγή κανονισµών. 

• Η σωστά προετοιµασµένη επιφάνεια επαλείφεται 
µε την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD. Το ύφασµα 
MEGAWRAP-200 κόβεται µε ψαλίδι στις απαιτού-
µενες διαστάσεις, τοποθετείται προσεκτικά, καλά 
τεντωµένο στη νωπή επίστρωση και πατιέται σχο-
λαστικά µε πλαστικό ρολό, για καλύτερη επαφή µε 
το υπόστρωµα, πλήρη εµποτισµό του και απο-
µάκρυνση των φυσαλίδων αέρα. Κατά την περιτύ-
λιξη υποστηλωµάτων  απαιτείται  επικάλυψη των 
δύο άκρων της λωρίδας κατά 15-20 cm.  

• Γήρανση των δοµικών υλικών, διάβρωση του 
οπλισµού ή/και κατασκευαστικών ελαττωµάτων. 
• Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του 
χώρου. 
• Επισκευή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος 
µετά από σεισµό. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Επανάληψη της διαδικασίας εφαρµογής, εφόσον 
η µελέτη προβλέπει περισσότερες από µία στρώ-
σεις υφάσµατος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέ-
πει η προηγούµενη επίστρωση µε EPOMAX-LD να 
µην έχει στεγνώσει εντελώς, ειδάλλως απαιτείται 
καλό τρίψιµο της επιφάνειας πριν τη νέα εφαρµο-
γή. 

 
Βάρος υφάσµατος: 225 g/m2 
Πλάτος υφάσµατος: 60 cm 
Μήκος ρολού: 50 m  
Υπολογιστικό πάχος: 0,11 mm 
Εφελκυστική αντοχή: 3.800 MPa 

• Η τελευταία στρώση υφάσµατος επαλείφεται  
εξωτερικά µε EPOMAX-LD και στη νώπη ακόµα 
τελική επάλειψη γίνεται επίπαση χαλαζιακής άµµου 
προκειµένου να ακολουθήσει αργότερα προστα-
τευτική τσιµεντοειδής επικάλυψη. 

Μέτρο ελαστικότητας: 235 GPa 
Παραµόρφωση θραύσης: 1,5% 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 



 

 

 
 
 
 

Πλεονεκτήµατα εφαρµογής 
 
• Ευκολία και ταχύτητα εφαρµογής. 
• Αύξηση της αντοχής και της πλαστιµότητας δο-

µικών στοιχείων, χωρίς µεταβολή της γεωµε-
τρίας ή αύξηση της δυσκαµψίας τους. 

• Ανθεκτικότητα στο χρόνο, την υγρασία, το αλ-
καλικό και όξινο περιβάλλον, καθώς και την κό-
πωση.  

• Πολύ µεγάλη εφελκυστική αντοχή και µέτρο 
ελαστικότητας. 

• Προστασία του οπλισµού από τη διάβρωση. 
 

Συσκευασία 
 
Το MEGAWRAP-200 διατίθεται σε ρολά µήκους  
50 m και πλάτους 60 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Εάν απαιτείται έλεγχος αντοχής του υποστρώ-
µατος, αυτός γίνεται µε τη συσκευή Pulloff. 
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την 
κοπή του υφάσµατος ώστε να µη δηµιουργηθούν 
διπλώσεις και τσακίσεις στο ύφασµα. 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Κατά την περιτύλιξη των λωρίδων του υφά-
σµατος, δεν απαιτείται αλληλοεπικάλυψή τους εφ’ 
όσον η απόσταση µεταξύ τους δεν υπερβαίνει τα   
10 mm.  
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Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOMAX-PL  
Εποξειδική πάστα επικόλλησης 2 συστατικών 
 
 

Μέτρο ελαστικότητας  Ιδιότητες 
σε κάµψη:                     6.400  MPa  
(ASTM D 790) Το EPOMAX-PL είναι ένα εποξειδικό σύστηµα 2 

συστατικών σε παστώδη µορφή. Μετά τη σκλή-
ρυνσή του αποκτά ισχυρή πρόσφυση µε το υπό-
στρωµα, υψηλή σκληρότητα και µεγάλη αντοχή σε 
κάµψη και θλίψη. 

 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 4 Ν/mm2 (θραύση του   
                                    σκυροδέµατος) 
Καθαρισµός των εργαλείων:  

 Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε νερό ή µε το 
διαλυτικό SM-12. 

Πεδία εφαρµογής 
 

 Το EPOMAX-PL χρησιµοποιείται για την επικόλλη-
ση ελασµάτων στις ενισχύσεις των δοµικών στοι-
χείων µε τα συστήµατα ινοπλισµένων πολυµερών 
(F.R.P.).  

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 

 Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
Τεχνικά χαρακτηριστικά •  Να είναι στεγνές και µε αντοχή. 

 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  

• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 
• Συνιστάται ο µηχανικός καθαρισµός του υπο-
στρώµατος µε αµµοβολή ή φρεζάρισµα και το 
σκούπισµά του µε σκούπα υψηλής απορροφητικό-
τητας.  

Απόχρωση συστατικού Α: λευκό  
Απόχρωση συστατικού Β: µαύρο  
Απόχρωση (Α+Β):  ανοιχτό γκρι  

• Αν υπάρχουν ρηγµατώσεις στο σκυρόδεµα, 
αυτές πρέπει να αποκατασταθούν µε τη διαδικα-
σία ρητινενέσεων χρησιµοποιώντας τα υλικά 
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 ή DUREBOND. 

Μορφή:                         παστώδης   
Πυκνότητα συστατικού Α:  1,65 kg/lit 
Πυκνότητα συστατικού Β:  1,72 kg/lit 

•  Η επιφάνεια που θα γίνει η επικόλληση πρέπει 
να είναι επίπεδη. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπε-
δότητα του υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια 
του ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος MEGACRET- 
40 ή της εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 

Πυκνότητα (Α+Β):  1,71 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:20 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 45 min 
 στους +20ºC 

 
Ελάχιστη θερµοκρασία  2. Ανάµιξη του EPOMAX-PL 
σκλήρυνσης:  +8ºC Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 

συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε κάποιο 
εργαλείο χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.), µέχρι να 
προκύψει ένα οµοιόχρωµο µίγµα. Είναι σηµαντικό 
το µίγµα να αναδεύεται και στα τοιχώµατα και στον 
πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής 
να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

Θερµοκρασία  
παραµόρφωσης  
κατά την κάµψη (HDT):  +51ºC   
Τελικές αντοχές:         µετά από 7 ηµέρες    
                                   στους +20ºC 
Αντοχή σε εφελκυσµό:  20,6 ΜPa  
(ASTM D 638)   
Αντοχή σε θλίψη:  70 ΜPa  

 (ASTM D 695) 
 

Αντοχή σε κάµψη:   41 ΜPa   
(ASTM D 790)  

  
  
  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Αφού αφαιρεθεί η αυτοκόλλητη ταινία του ελάσµα-
τος, τo EPOMAX-PL επαλείφεται επάνω σ’ αυτό µε 
σπάτουλα. Στη συνέχεια τα ελάσµατα τοποθετού-
νται στη στεγνή και καθαρή επιφάνεια και πιέζονται 
σταθερά µε πλαστικό ρολό, έτσι ώστε να υπερχει-
λίσει η πάστα από τις άκρες και να µη µείνει 
εγκλωβισµένος αέρας µεταξύ της πάστας και του 
σκυροδέµατος. Το συνολικό πάχος του EPOMAX-
PL µετά την άσκηση πίεσης πρέπει να είναι        
0,5-2 mm. 
Κατανάλωση: 1,6-1,7  kg/m2/mm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOMAX-PL διατίθεται σε συσκευασίες (A+B) 
των 5 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε προ-
καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό 
χώρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Το EPOMAX-PL, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MEGAPLATE  
Ελάσµατα από ίνες άνθρακα 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το MEGAPLATE είναι έλασµα ανθρακονηµάτων 
µεγάλης αντοχής που χρησιµοποιείται για την 
ενίσχυση δοκών και άλλων δοµικών στοιχείων. 
Κατασκευάζεται βιοµηχανικά από εποξειδικές ρη-
τίνες και ανθρακονήµατα προσανατολισµένα σε µία 
διεύθυνση. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Τα ανθρακοελάσµατα MEGAPLATE επικολλούµε-
να µε την εποξειδική πάστα EPOMAX-PL, χρησι-
µοποιούνται για την αύξηση της καµπτικής αντοχής 
δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα ή ξύλο, τοιχίων, 
πλακών κλπ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
STANDARD ΤΥΠΟΣ (MEGAPLATE-THR 3000) 

Ποσοστό ανθρακονηµάτων: 68% 
Εφελκυστική αντοχή: 3.100 MPa 
Μέτρο ελαστικότητας: 170 GPa 
Παραµόρφωση θραύσης: 2% 
Ειδικό βάρος: 1,61 g/cm3 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα ελάσµατα MEGAPLATE έχουν επικολληµένη 
ειδική ταινία και στις δύο επιφάνειές τους, που 
αφαιρείται λίγο πριν την εφαρµογή και διασφαλίζει 
πάντα, χωρίς καθάρισµα και τρίψιµο, µία αδρή και 
απόλυτα καθαρή επιφάνεια, για καλύτερη πρόσφυ-
ση τόσο της ρητίνης, όσο και της τελικής τσιµεντο-
ειδούς επικάλυψης. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
• Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλα-
ρά τµήµατα, σοβάδες, χρώµατα, λίπη κλπ. και στη 
συνέχεια τρίβεται καλά µε σκληρή βούρτσα. 
• Αν υπάρχουν ρηγµατώσεις στο σκυρόδεµα, αυ-
τές πρέπει να αποκατασταθούν µε τη διαδικασία 
ρητινενέσεων χρησιµοποιώντας τα υλικά 
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 ή DUREBOND. 
 
 
 
 

• Η επιφάνεια που θα γίνει η επικόλληση πρέπει να 
είναι επίπεδη. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδό-
τητα του υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια του 
ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος MEGACRET-40 
ή της εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 
• Κατόπιν αφαιρείται η επικολληµένη ταινία από τη 
µία επιφάνεια του MEGAPLATE και στην επιφά-
νεια αυτή εφαρµόζεται µε σπάτουλα η εποξειδική 
πάστα ΕPOMAX-PL. Στη συνέχεια το έλασµα το-
ποθετείται στη στεγνή και καθαρή επιφάνεια και 
πιέζεται σταθερά µε πλαστικό ρολό, έτσι ώστε να 
υπερχειλίσει η πάστα από τις άκρες και να µη 
µείνει εγκλωβισµένος αέρας µεταξύ της πάστας και 
του σκυροδέµατος. Το συνολικό πάχος του 
EPOMAX-PL µετά την άσκηση πίεσης πρέπει να 
είναι 0,5-2 mm. 
 

Πλεονεκτήµατα εφαρµογής 
 
• Η βιοµηχανική παραγωγή του προϊόντος  δια-
σφαλίζει σταθερή πάντα ποιότητα και χαρακτηρι-
στικά. 
• Τα MEGAPLATE έχουν µικρό βάρος, διατίθενται 
σε ρολά και κόβονται επιτόπου στο επιθυµητό µή-
κος. Γενικά, η εφαρµογή τους είναι εύκολη, γρήγο-
ρη και οικονοµική. 
• Έχουν πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή και 
µέτρο ελαστικότητας. 
• Αντέχουν στο χρόνο, την κόπωση, την υγρασία, 
καθώς και το αλκαλικό και όξινο περιβάλλον. 
• Έχουν µικρό πάχος και καλύπτονται πολύ εύκο-
λα. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Εάν απαιτείται έλεγχος αντοχής του υποστρώµα-
τος, αυτός γίνεται µε τη µέθοδο Pulloff. 
• Η επάλειψη της πάστας στο έλασµα θα πρέπει 
να γίνεται έτσι ώστε περίσσεια υλικού να συγκε-
ντρώνεται  στον άξονα του ελάσµατος και όχι  στις 
άκρες.  
• Μετά την τοποθέτηση του ελάσµατος στην επιφά-
νεια εφαρµογής, γίνεται έλεγχος εντοπισµού τυχόν 
εγκλωβισµένου αέρα µε ελαφριά χτυπήµατα πάνω 
στο έλασµα (ηχητικός έλεγχος). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

 
 

• Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της 
εφαρµογής θα µπορούσαν να τοποθετηθούν 1-2 
επιπλέον της στατικής µελέτης ελάσµατα, τα οποία 
θα ελεγχθούν µε τη µέθοδο Pulloff αµέσως µετά τη 
σκλήρυνση του συστήµατος ή περιοδικά στη διάρ-
κεια ζωής της ενίσχυσης. 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 

∆ιαθέσιµοι Τύποι  
 
• ∆ιαστάσεις ελασµάτων: 5, 8 και 10 cm (σε πάχη 
1,2 και 1,4 mm), 12 και 15 cm (σε πάχος 1,4 mm). 
• Εκτός από τον standard τύπο THR (άµεσα δια-
θέσιµος από αποθήκη), τα MEGAPLATE διατίθε-
νται και σε άλλους τύπους, µε µέτρο ελαστικότη-
τας έως 450 GPa και εφελκυστική αντοχή έως      
3.300 MPa. 
• Οι διαθέσιµοι τύποι των ελασµάτων MEGA-
PLATE φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Τύποι ελασµάτων MEGAPLATE
 

 
 
(*) Οι µηχανικές ιδιότητες αφορούν τις µέσες πειραµατικές τιµές και προέρχονται από πειράµατα εφελκυσµού, σύµφωνα 
µε την EN 2561.
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  HR 
2000 

HR 
2500 

THR 
3000 

HM 
200 

HM 
250 

THM 
300 

THM 
400 

Πυκνότητα g/cm3 1,54 1,61 1,61 1,56 1,61 1,8 1,82 

Εφελκυστική Αντοχή MPa 2000 2500 3100 3300 2500 1500 1500 

Μέτρο Ελαστικότητας GPa 155 165 170 200 260 310 450 

Παραµόρφωση 
Θραύσης % 1,3 1,5 1,9 1,65 0,95 0,48 0,34 

∆ιαστρωµατική 
∆ιατµητική Αντοχή MPa 81 77 77 79 79 65 65 

Θερµική ∆ιαστολή m/m/°C 0,6x10-6 0,6x10-6 0,6x10-6 -0,4x10-6 -0,4x10-6 -0,4x10-6 -0,4x10-6 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

FLOWCRET 1-10 
Ρητινούχο αυτοεπιπεδούµενο 
τσιµεντοκονίαµα δαπέδων 
 
 

2. Εφαρµογή Ιδιότητες 
Ένα σακί 25 kg FLOWCRET 1-10 προστίθεται σε 
6,50 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να δη-
µιουργηθεί µία οµοιόµορφη ρευστή µάζα χωρίς 
σβώλους. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρο-
φών/λεπτό). Η µάζα του FLOWCRET 1-10 δια-
στρώνεται σε µία στρώση µε τη βοήθεια µεγάλης 
σπάτουλας, σε πάχος µέχρι 10 mm. Για τη διευ-
κόλυνση διαφυγής τυχόν εγκλωβισµένου αέρα 
στην εφαρµοζόµενη αυτοεπιπεδούµενη επίστρω-
ση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί µε ειδικό 
ακιδωτό ρολό. Έτσι εµποδίζεται η δηµιουργία φυ-
σαλίδων. Για εφαρµογές πάχους από 10 mm έως 
30 mm προστίθεται άµµος κοκκοµετρίας 0-4 mm 
σε ποσοστό 30-50% κατά βάρος. 

 
Αυτοεπιπεδούµενη επίστρωση δαπέδου µε βάση 
το τσιµέντο, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά 
(ρητίνες). ∆ίνει λεία και ανθεκτική επιφάνεια. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
• Επιπέδωση και εξοµάλυνση επιφανειών από 
σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία, µωσαϊκό κλπ., που πρό-
κειται να επιστρωθούν µε πλακάκια, µοκέτα, πλα-
στικό δάπεδο κλπ. 
• Τελική επίστρωση για δάπεδα υπογείων, πατα-
ριών, οικιακών αποθηκών κλπ. 
                                                                

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κατανάλωση  

Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Περίπου 1,65 kg/m2/mm πάχος στρώσης. Απόχρωση: γκρι  
 Απαίτηση σε νερό:  6,50 kg/σακί 25 kg 

Συσκευασία 
Φαινόµενο βάρος   
ξηρού κονιάµατος:  1,40 ± 0,10 kg/lit Σάκοι 25 kg. 
Φαινόµενο βάρος   
υγρού κονιάµατος:  2,10 ± 0,20 kg/lit Αποθήκευση 

 Αντοχή σε θλίψη:  33,50 ± 3,50 N/mm2  
Τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 

Aντοχή σε κάµψη:  3,50 ± 1,00 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:    60 min στους +20ºC 

  
 Τρόπος χρήσης    

1. Υπότρωµα  
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι γερό και στατικά ε-
παρκές. Ακόµη πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Η επιφάνεια α-
σταρώνεται µε ADIPLAST αραιωµένο 1:1 µε νερό 
ή µε το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER και ακολου-
θεί χρόνος αναµονής περίπου 2 ωρών µέχρι να 
στεγνώσει.   

 
 
 
 
 
 
 
 Κατανάλωση ασταριού: 200-300 g/m2. 
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να δια-
βρέχεται το FLOWCRET 1-10 µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών.  
• Μάζα που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται.   
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
•Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

SCREED-100 

 

Επιπεδωτικό τσιµεντοκονίαµα δαπέδων 
 
 

Ιδιότητες 
 
To SCREED-100 είναι έτοιµο τσιµεντοκονίαµα που 
προσφέρει : 
•  Μικρό βάρος. 
•  Ικανοποιητική αντοχή. 
•  Άριστη εργασιµότητα. 
•  Λεία επιφάνεια. 
Αντικαθιστά το άοπλο σκυρόδεµα ή το ελαφροµπε-
τόν σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Πάχος 
εφαρµογής έως 10 cm ανά στρώση. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
• Γέµισµα  και  επιπέδωση δαπέδων που πρόκειται 
να επιστρωθούν µε πλακίδια, µάρµαρα, κολλητά 
δάπεδα κλπ. 
• Τσιµεντοκονία κλίσεων για δώµατα και εξωτερι-
κούς χώρους. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                    τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση: γκρι  
Απαίτηση σε νερό:  3,75 kg/σακί 25 kg 
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:        1,74 ± 0,10 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος :       1,60 ± 0,20 kg/lit  
Αντοχή σε θλίψη: 8,00 ± 2,00 N/mm2  
Αντοχή σε κάµψη: 1,80 ± 0,30 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  4 h στους +20ºC   
                       

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι ανθεκτικό, απαλ-
λαγµένο από  σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη ή άλλες 
ξένες ουσίες. 
Πριν την εφαρµογή του SCREED-100 πρέπει η 
επιφάνεια του υποστρώµατος να διαβρέχεται καλά. 

 
 
 

2. Εφαρµογή 
Ένα σακί 25 kg SCREED-100 προστίθεται σε 3,75 
kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου σχηµατι-
σθεί µία οµοιόµορφη µάζα. Για την ανάµιξη µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί δράπανο χαµηλών στροφών ή 
µπετονιέρα. Η διάστρωσή του γίνεται όπως αυτή 
του σκυροδέµατος. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 14 kg/m2/cm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλαχιστον +5ºC.   
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

EXTRA-TOP 
Σκληρυντικό επιφανείας βιοµηχανικών δαπέδων 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Έτοιµο τσιµεντοειδές κονίαµα µε χαλαζιακά αδρα-
νή και ειδικά πρόσµικτα για τη σκλήρυνση της επι-
φάνειας των νέων βιοµηχανικών δαπέδων. Προ-
σφέρει υψηλή αντοχή σε τριβή και κρούση. 

1. Υπόστρωµα  
Το υπόστρωµα εφαρµογής µπορεί να είναι : 
• Το οπλισµένο σκυρόδεµα του φορέα. 
• Επιπεδωτική τσιµεντοκονία πάχους τουλάχιστον 
3 cm, πριν από την οποία πρέπει να προηγηθεί 
µία συγκολλητική στρώση µε ADIPLAST ή 
FERROSEAL ή DURΕBOND για καλύτερη πρό-
σφυση της τσιµεντοκονίας στο υφιστάµενο σκυρό-
δεµα. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το EXTRA -TOP χρησιµοποιείται  σε δάπεδα µε υ-
ψηλές απαιτήσεις σε µηχανικές  αντοχές.  Εφαρµό-
ζεται επάνω σε τσιµεντοειδούς  βάσης υποστρώ-
µατα, όπως σκυρόδεµα και τσιµεντοκονίες.  Είναι 
κατάλληλο για δάπεδα  βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, 
υπογείων, αποθηκευτικών χώρων, συνεργείων, 
µηχανουργείων, χώρων στάθµευσης, χώρων 
φόρτωσης-εκφόρτωσης κλπ. 

 
2. Εφαρµογή 
Το υλικό εφαρµόζεται ξηρό, µε επίπαση επάνω 
στο φρέσκο σκυρόδεµα ή την τσιµεντοκονία και µό-
λις αυτά αρχίσουν να πήζουν. Εάν χρειάζεται, η 
επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος ή της τσιµε-
ντοκονίας διαβρέχεται µετά την επίπαση. Κατόπιν 
το υλικό δουλεύεται µε ειδική µηχανή λείανσης 
(«ελικόπτερο»). 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

  Μορφή:                          τσιµεντοειδής κονία  Κατανάλωση 
Αποχρώσεις: γκρι, κεραµιδί, ώχρα   

3-5 kg/m2 επιφάνειας. Φαινόµενο βάρος 
 ξηρού κονιάµατος:       1,60 ± 0,20 kg/lit 

Συσκευασία  
EXTRA-TOP  Γκρι  

Σάκοι 25 kg. Αντοχή σε θλίψη:         72,00 ± 5,00 N/mm2  
 Αντοχή σε κάµψη: 8,00 ± 1,50 N/mm2 

Αποθήκευση  
 EXTRA-TOP  Κεραµιδί 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 

Αντοχή σε θλίψη:              83,00 ± 5,00 N/mm2  
Αντοχή σε κάµψη: 9,50 ± 1,50 N/mm2 
  EXTRA-TOP  Ώχρα  
Αντοχή σε θλίψη:              83,00 ± 5,00 N/mm2   
Αντοχή σε κάµψη: 9,50 ± 1,50 N/mm2  
  

  
  
  
  
     

  
  
  
  



 

 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλαχιστον +5ºC.   
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

DUROFLOOR 
Αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών 
 
 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 40 min στους Ιδιότητες 
 +20ºC  

Το DUROFLOOR είναι ένα αυτοεπιπεδούµενο, έγ-
χρωµο εποξειδικό σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. Προσφέρει υψηλή σκληρότητα και αντο-
χή στις τριβές. Είναι ανθεκτικό στα οργανικά και α-
νόργανα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, στα 
απόβλητα, στο νερό, στο θαλασσινό νερό και σε 
µεγάλο αριθµό διαλυτών. Αντέχει σε θερµοκρασίες 
από -30ºC έως +100ºC σε ξηρή φόρτιση και έως 
+60ºC σε υγρή φόρτιση. 

Απορρόφηση νερού:   0,25% κ.β. (24 h) 
(ASTM D 570) 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 
Σκληρότητα 
κατά SHORE D: 80 
Βατότητα:                 µετά από 24 h στους  
                              +23ºC 

   ∆έχεται επικάλυψη:     µέσα σε 24 h στους  
Πεδία εφαρµογής  +23ºC  

 Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
Το DUROFLOOR χρησιµοποιείται ως χυτή αυτό-
επιπεδούµενη επίστρωση σε δάπεδα τσιµεντο-
ειδούς βάσης, µε υψηλές απαιτήσεις σε µηχανικές 
ή χηµικές αντοχές. Είναι κατάλληλο για βιοµηχανι-
κούς χώρους, βιοτεχνίες, αποθήκες, µεγάλα κατα-
στήµατα, ξενοδοχεία, γκαράζ, χώρους µεγάλης 
κυκλοφορίας, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτο-
κινήτων κλπ. 

 στους +23ºC 
Αντοχή σε τριβή: 80,5 mg (µε προσθήκη 
(ASTM D 4060,           χαλαζιακής άµµου Q35 
TABER TEST,              σε αναλογία 1:2 κατά   
CS 10/1000/1000)        βάρος) 
Αντοχή σε θλίψη:  100,1 N/mm2 (A + B) 
(ASTM D 695)                 

102,3 Ν/mm2 (µε προ-
σθήκη χαλαζιακής άµ-
µου Q35 σε αναλογία 
1:2 κατά βάρος) 

Είναι κατάλληλο για επιστρώσεις σε επιφάνειες 
που πρόκειται να έρθουν σε άµεση επαφή µε τρό-
φιµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της W-347, ISO 
8467. 
       Αντοχή σε κάµψη:    60,9 N/mm2 (A + B) 

(DIN 1164) Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 Αντοχή σε πρόσφυση:   > 3 Ν/mm2 (θραύση του  

  σκυροδέµατος) Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  Καθαρισµός των εργαλείων:  

  Αποχρώσεις:   RAL 7032 (γκρι άµµου) Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό     
SM-12. 

  RAL 7035 (ανοιχτό γκρι)  
 RAL 7040 (γκρι)  
          RAL 3009 (καφεκόκκινο)   
  RAL 1015 (µπεζ) Τρόπος χρήσης   RAL 1013 (λευκό-µπεζ)    RAL 6021 (πράσινο  

1. Υπόστρωµα   απαλό) 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει:   RAL 5024 (µπλε παστέλ) 
• Να είναι στεγνές και σταθερές.  άλλες αποχρώσεις κατά       
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 

                                  παραγγελία   
Ιξώδες:  περίπου 500 mPa.s  
 στους +23ºC • Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-

σθεν  προσβολή της υγρασίας.    Πυκνότητα (Α+Β):       1,11 kg/lit 
 Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:48 κατά βάρος 
    
  

  



 

  
  
  
Υγρό υπόστρωµα Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-

διαγραφές: Όταν πρόκειται για υγρό (υγρασία µεγαλύτερη από 
4%)  ή νέο δάπεδο σκυροδέµατος (3-28 ηµερών), 
η επιφάνεια πρέπει να ασταρώνεται µε το επο-
ξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών 
DUROPRIMER-W. 

Ποιότητα σκυροδέµατος:  τουλάχιστον C20/25 
Ποιότητα τσιµεντοκονίας  
δαπέδου:    περιεκτικότητα σε   
                                         τσιµέντο 350 kg/m3 

Ηλικία:                              τουλάχιστον 28 ηµέρες  
Υγρασία:                          λιγότερη από 4% 3. Ανάµιξη του ρητινοκονιάµατος   

    DUROFLOOR Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος 
πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
βούρτσισµα, τρίψιµο, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισµα, 
αµµοβολή, υδροβολή κλπ.  

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης.Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµα-
ντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκλη-
ρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. Ακολούθως 
προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση χαλαζιακή άµ-
µος κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή η άµµος Q35), σε 
αναλογία ανάµιξης εποξειδικής ρητίνης προς χα-
λαζιακή άµµο 1:2 κατά βάρος και αναδεύουµε τό-
σο έως ότου το ρητινοκονίαµα αποκτήσει οµοιογέ-
νεια. 

Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισµός της ε-
πιφάνειας από τη σκόνη µε σκούπα υψηλής απόρ-
ροφητικότητας. 
 
2. Αστάρωµα 
Το αστάρωµα της επιφάνειας γίνεται µε το εποξει-
δικό αστάρι DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER. 
Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 
Αφού στεγνώσει το αστάρι, πρέπει τυχόν υφιστά-
µενες ατέλειες του υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) 
να στοκαριστούν µε DUROFLOOR (A+B), αναµιγ-
µένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή 
µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά 
βάρος ή µε DUROFLOOR-PSF αναµιγµένο µε 
χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την 
άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος. 

 
4. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Ανάλογα µε την επιθυµητή µορφή της τελικής επι-
φάνειας, διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις 
εφαρµογής: Η εφαρµογή του DUROFLOOR πρέπει να γίνει ε-

ντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού. α) Λεία επιφάνεια 
Το ρητινοκονίαµα εφαρµόζεται τραβηχτά µε οδο-
ντωτή σπάτουλα σε πάχος 2-3 mm. 

Σε περίπτωση που το DUROFLOOR πρόκειται να 
εφαρµοσθεί πέραν των 24 ωρών από την επάλει-
ψη του ασταριού πρέπει, για διασφάλιση καλής 
πρόσφυσης, πριν τη σκλήρυνση του ασταριού, να 
γίνει επίπαση της επιφάνειας µε χαλαζιακή άµµο 
κοκκοµετρίας 0,4-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του 
ασταριού οι µη επικολληµένοι κόκκοι της χαλα-
ζιακής άµµου αποµακρύνονται µε σκούπα υψη-
λής απορροφητικότητας. 

Κατανάλωση DUROFLOOR (Α+Β): 0,6 kg/m2/mm. 
Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: 1,2 kg/m2/mm.  
Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισµένου αέρα 
στην εφαρµοζόµενη αυτοεπιπεδούµενη επίστρω-
ση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί µε ειδικό ακι-
δωτό ρολό. Έτσι εµποδίζεται ο σχηµατισµός φυ-
σαλίδων. 

  
Ταχύτητα εργασιών β) Αντιολισθηρή επιφάνεια 
Όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το αστάρωµα 
µπορεί να γίνει µε το ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι 
DUROFLOOR-FC.Τυχόν υφιστάµενες ατέλειες του 
υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) µπορούν να στο-
καριστούν µε DUROFLOOR-FC, αναµιγµένο µε 
χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την 
άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.   

Κατ΄αρχήν εφαρµόζεται το ρητινοκονίαµα όπως 
στην περίπτωση της λείας επιφάνειας. 
Ακολουθεί επίπαση της ακόµα νωπής επίστρωσης 
µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0,1-0,4 mm ή  
0,4-0,8 mm, ανάλογα µε την επιθυµητή αντιολι-
σθηρότητα. 
Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: περίπου 3 kg/m2.  

 Μετά τη σκλήρυνση του DUROFLOOR οι µη επι-
κολληµένοι κόκκοι αποµακρύνονται µε σκούπα υ-
ψηλής απορροφητικότητας.  

 
 

  



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

  
  
  
  

Ακολουθεί σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας 
µε DUROFLOOR (Α+Β) ή DUROFLOOR-R σε µία 
στρώση. Kατανάλωση: 400-600 g/m2. 

• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Απόχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέ-
ου.   

 
Συσκευασία 

 
Το DUROFLOOR διατίθεται σε συσκευασία (Α+Β) 
των 9 kg.Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε προ-
καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
Η χαλαζιακή άµµος Q35 διατίθεται σε σάκους των 
18 kg. 

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση. 

  
Αποθήκευση 

 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα- 
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις • Σε περίπτωση χρησιµοποίησης του DURO-
FLOOR σε κατακόρυφες ή κεκλιµένες επιφάνειες  
πρέπει να γίνει προσθήκη ρυθµιστή ροής εποξει-
δικών σε ποσοστό 0,5% κ.β.  

 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. • Το DUROFLOOR, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 

του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. • Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 

• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος.                                    ISOMAT A.B.E.E.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

 Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
 Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 

Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα   
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644  
www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net  



 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

DUROFLOOR-R 
Επαλειφόµενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το DUROFLOOR-R είναι ένα έγχρωµο εποξειδικό 
σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Προσφέ-
ρει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. 
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οργανικά και ανόργα-
να οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε ορι-
σµένους διαλύτες, στα απόβλητα, στο νερό, στο 
θαλασσινό νερό και στις καιρικές επιδράσεις. 
Αντέχει σε θερµοκρασίες από -30ºC έως +100ºC 
σε ξηρή φόρτιση και έως +60ºC σε υγρή φόρτιση. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το DUROFLOOR-R χρησιµοποιείται ως επαλει-
φόµενη επίστρωση σε δάπεδα µε υψηλές απαι-
τήσεις σε µηχανικές ή χηµικές αντοχές.  Εφαρµό-
ζεται πάνω σε τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµα-
τα, όπως σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες, αµιαντοτσι-
µέντο καθώς και σε σιδηρές ή χαλύβδινες επιφά-
νειες. Είναι κατάλληλο για  βιοτεχνίες, αποθήκες, 
εργαστήρια, σφαγεία, νοσοκοµεία, οινοποιίες, κον-
σερβοποιίες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. 
Είναι κατάλληλο για επιστρώσεις σε επιφάνειες 
που πρόκειται να έρθουν σε άµεση επαφή µε τρό-
φιµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της W-347, ISO 
8467. 
       

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  

  Αποχρώσεις:  RAL 7032 (γκρι άµµου) 
 RAL 7035 (ανοιχτό γκρι)  
 RAL 7040 (γκρι)  
         RAL 3009 (καφεκόκκινο)  
 RAL 1015 (µπεζ) 
 RAL 1013 (λευκό-µπεζ) 
 RAL 6021 (πράσινο 
 απαλό) 
 RAL 5024 (µπλε παστέλ) 

 άλλες αποχρώσεις κατά   
                                  παραγγελία 
Ιξώδες:  περίπου 1.900 mPa.s  
 στους +23ºC 
Πυκνότητα:  1,46 kg/lit 
 
 
 

Αναλογία ανάµιξης  
(Α:Β):  100:25 κατά βάρος 
 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 40 min στους  
 +20ºC 
Απορρόφηση νερού:   0,29% κ.β. (24 h) 
(ASTM D 570) 
Ελάχιστη θερµοκρασία 
σκλήρυνσης:  +8ºC 
Σκληρότητα κατά  
SHORE D: 80 
Βατότητα:  µετά από 24 h στους      
                                    +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 16 h στους   
                                     +23ºC  
Τελικές αντοχές: µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC 
Αντοχή σε τριβή: 76,6 mg  
(ASTM D 4060,                   
TABER TEST,                     
CS 10/1000/1000)              
Αντοχή σε θλίψη:  51 Ν/mm2 
(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε κάµψη:  32 Ν/mm2 

(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του 
 σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1.  Υπόστρωµα 
Οι προς κατεργασία επιφάνειες πρέπει: 
•   Να είναι στεγνές και σταθερές. 
•  Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 
•  Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: 

α) Τσιµεντοειδή υποστρώµατα: 
      Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25 
      Ποιότητα τσιµεντοκονίας  
      δαπέδου:   περιεκτικότητα σε   
                                           τσιµέντο 350 kg/m3 
      Ηλικία:                            τουλάχιστον 28 ηµέρες 
      Υγρασία:                         λιγότερη από 4% 

β) Σιδηρές και χαλύβδινες επιφάνειες: 
Να είναι απαλλαγµένες από σκουριά ή κάθε είδους 
διάβρωση που εµποδίζει την πρόσφυση. 

Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος, 
πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
βούρτσισµα, τρίψιµο, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισµα, 
αµµοβολή, υδροβολή κλπ.  
Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισµός της ε-
πιφάνειας από τη σκόνη µε σκούπα υψηλής απορ-
ροφητικότητας.   
 
2. Αστάρωµα 
Το αστάρωµα της επιφάνειας γίνεται µε το εποξει-
δικό αστάρι DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER. 
Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 
Αφού στεγνώσει το αστάρι, πρέπει τυχόν υφιστά-
µενες ατέλειες του υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) 
να σπατουλαριστούν µε DUROFLOOR-R, αναµι-
γµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm 
(ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:1,5 έως 1:2 
κατά βάρος ή µε DUROFLOOR-PSF αναµιγµένο 
µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε 
την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά 
βάρος. 
Μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται µε την αντι-
σκωριακή εποξειδική επίστρωση EPOXYCOAT-
AC. 
Η εφαρµογή του DUROFLOOR-R πρέπει να γίνει 
εντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού. 
Σε περίπτωση που το DUROFLOOR-R πρόκειται 
να εφαρµοσθεί πέραν των 24 ωρών από την επά-
λειψη του ασταριού πρέπει, για διασφάλιση καλής 
πρόσφυσης, πριν τη σκλήρυνση του ασταριού, να 
γίνει επίπαση της επιφάνειας µε χαλαζιακή άµµο 
κοκκοµετρίας 0,4-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του 
ασταριού οι µη επικολληµένοι κόκκοι της χα-
λαζιακής άµµου αποµακρύνονται µε σκούπα υψη-
λής απορροφητικότητας. 
 
 
 
 

 
 
 
Ταχύτητα εργασιών 
Όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το αστάρωµα 
µπορεί να γίνει µε το ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι 
DUROFLOOR-FC.Τυχόν υφιστάµενες ατέλειες του 
υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) µπορούν να στο-
καριστούν µε DUROFLOOR-FC, αναµιγµένο µε 
χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την 
άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.   
 
Υγρό υπόστρωµα 
Όταν πρόκειται για υγρό (υγρασία µεγαλύτερη από 
4%)  ή νέο δάπεδο σκυροδέµατος (3-28 ηµερών), 
η επιφάνεια πρέπει να ασταρώνεται µε το επο-
ξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών 
DUROPRIMER-W. 
 
3. Ανάµιξη του  DUROFLOOR-R 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο 
συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπα-
νο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι ση-
µαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα 
και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο 
σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
4. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Ανάλογα µε την επιθυµητή µορφή της τελικής επι-
φάνειας, διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις 
εφαρµογής: 

α) Λεία επιφάνεια 
Το DUROFLOOR-R εφαρµόζεται µε ρολό σε δύο 
στρώσεις. 
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. 
Κατανάλωση: 250-300 g/m2/στρώση. 
 
β) Αντιολισθηρή επιφάνεια 
Το DURΟFLOOR-R εφαρµόζεται κατ’αρχήν µε ρο-
λό σε µία στρώση. 
Κατανάλωση: 250-300 g/m2. 
Ακολουθεί επίπαση της ακόµα νωπής επίστρωσης 
µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0,1-0,4 mm ή 
0,4-0,8 mm, ανάλογα µε την επιθυµητή αντιολι-
σθηρότητα. 
Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: περίπου 3 kg/m2. 
Μετά τη σκλήρυνση του DUROFLOOR-R οι µη ε-
πικολληµένοι κόκκοι αποµακρύνονται µε σκούπα 
υψηλής απορροφητικότητας.  
 
 



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 
Ακολουθεί σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας 
µε DUROFLOOR-R σε µία στρώση. 
Κατανάλωση: 400-600 g/m2. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUROFLOOR-R διατίθεται σε συσκευασία 
(A+B) των 10 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βά-
ρος. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Απόχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέ-
ου.   

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση. 
• Σε περίπτωση χρησιµοποίησης του DURO-
FLOOR-R σε κατακόρυφες ή κεκλιµένες επιφάνει-
ες πρέπει να γίνει προσθήκη ρυθµιστή  ροής επο-
ξειδικών σε ποσοστό 2,0% κ.β. 
• Το DUROFLOOR-R, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

DUROFLOOR-BI 
∆ιαφανής εποξειδικός εµποτισµός 2 συστατικών 
 
 

Τελικές αντοχές:          µετά από 7 ηµέρες Ιδιότητες 
                    στους +23ºC  
Αντοχή σε πρόσφυση:     > 3 Ν/mm2 (θραύση του   Το DUROFLOOR-BI είναι ένα διαφανές εποξειδικό 

σύστηµα 2 συστατικών µε διαλύτες. Λόγω της µε-
γάλης ρευστότητας και του πολύ χαµηλού ιξώδους 
που διαθέτει, έχει την ικανότητα να διεισδύει βαθιά 
µέσα στο υπόστρωµα και να γεµίζει όλους τους 
πόρους και τα τριχοειδή. 

                                    σκυροδέµατος) 
Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12.  

Οι εµποτισµένες επιφάνειες σταθεροποιούνται και 
αποκτούν σηµαντική αντοχή στις τριβές, στις χηµι-
κές επιδράσεις και τον παγετό. Επίσης καθίστανται 
ιδιαίτερα ανθεκτικές στα απόβλητα, σε πετρελαιο-
ειδή και σε ορυκτέλαια. 

 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 

 Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
Πεδία εφαρµογής •   Να είναι στεγνές και σταθερές. 

 •  Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 

Το DUROFLOOR-BI χρησιµοποιείται για τον εµπο-
τισµό τσιµεντοειδούς βάσης υποστρωµάτων, όπως 
παλιό και νέο σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες, σοβάς 
κλπ. Είναι κατάλληλο για δάπεδα χώρων στάθµευ-
σης, αποθηκών, εργαστηρίων, βιοµηχανιών, πρα-
τηρίων βενζίνης, συνεργείων αυτοκινήτων κλπ. 

•  Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 
Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: Χρησιµοποιείται επίσης ως αστάρι των εποξειδι-

κών βαφών EPOXYCOAT και EPOXYCOAT-S. Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25 

Ποιότητα τσιµεντοκονίας   δαπέδου:                      περιεκτικότητα σε      
Τεχνικά χαρακτηριστικά                                     τσιµέντο 350 kg/m3 

 Ηλικία:  τουλάχιστον 28 ηµέρες 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  Υγρασία:  λιγότερη από 4% 
 2 συστατικών   

Ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος πρέπει να 
γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως καθάρισµα 
µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας, τρίψιµο µε 
βούρτσα, τρίψιµο µε µηχανή µωσαϊκού κλπ. 

Απόχρωση:  διαφανές  
Ιξώδες:     45 mPa.s στους  
  +23ºC 
Πυκνότητα:  0,92 kg/lit  

2. Ανάµιξη του  DUROFLOOR-BI Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:29 κατά βάρος 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντι-
κό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυ-
ντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 10 h στους  
 +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:                  +8ºC 
Βατότητα:                    µετά από 24 h στους        
                                  +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:      µετά από 10-24 h               
                                    στους +23ºC      

  
  
  
  

  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Το DUROFLOOR-BI εφαρµόζεται µε ρολό, βούρ-
τσα ή ψεκασµό σε 1-2 στρώσεις, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα του υποστρώµατος. Η δεύτερη 
στρώση ακολουθεί µετά από περίπου 15 λεπτά α-
πό την εφαρµογή της πρώτης. 
Κατανάλωση: 150-250 g/m2/στρώση. 
 
Το DUROFLOOR-BI µπορεί να εφαρµοσθεί και σε 
νέο σκυρόδεµα (περίπου 3 ηµερών) διότι δεν επη-
ρεάζει τη διαδικασία σκλήρυνσής του. Εκτός αυτού 
µπορεί να εφαρµοσθεί και σε ελαφρώς υγρά υπο-
στρώµατα (υγρασία έως 6%). Και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις όµως επιτυγχάνεται µικρή σε βάθος 
διείσδυση του εµποτισµού. 
Εάν είναι επιθυµητό ένα βάθος εµποτισµού περί-
που 5 mm µέσα στο σκυρόδεµα, τότε θα πρέπει 
αυτό να έχει υγρασία µικρότερη από 3%. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUROFLOOR-BI διατίθεται σε συσκευασία 
(Α+Β) των 4 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το DUROFLOOR-BI έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε διαλύτες. Κατά την εφαρµογή του σε κλειστούς 
χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για 
τον καλό αερισµό τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Συχνά, η επιφάνεια που έχει επαλειφθεί µε 
DUROFLOOR-BI, είναι δυνατό να µην εµφανίζει 
µία οµοιόµορφη όψη, γεγονός που οφείλεται στη 
διαφορετική απορροφητική ικανότητα του υπο-
στρώµατος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.   
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το DUROFLOOR-BI, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

DUROFLOOR-C 
Αγώγιµη, αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική 
επίστρωση 2 συστατικών 
 
 

Βατότητα:                     µετά από 24 h Ιδιότητες 
                                      στους +23ºC  
∆έχεται επικάλυψη:      µετά από 24 h                      Το DUROFLOOR-C είναι ένα αυτοεπιπεδούµενο, 

έγχρωµο εποξειδικό σύστηµα 2 συστατικών, χω-
ρίς διαλύτες. Παρέχει διαρκή ικανότητα αγωγιµό-
τητας, που εµποδίζει την εµφάνιση ηλεκτροστατι-
κών φορτίων. Η αντίσταση αγωγιµότητάς του βρί-
σκεται στο διάστηµα από 104 έως 106 Ohm. Χαρα-
κτηρίζεται από µεγάλη σκληρότητα και αντοχή στις 
τριβές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οργανικά και 
ανόργανα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε 
ορισµένους διαλύτες, στα απόβλητα, στο νερό, στο 
θαλασσινό νερό και στις καιρικές επιδράσεις. 

                                    στους +23ºC  
Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC  
Αντοχή σε θλίψη:  43,2 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε κάµψη:  25,3 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του 
 σκυροδέµατος) 

 
Καθαρισµός των εργαλείων:  Πεδία εφαρµογής Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 

 
Το DUROFLOOR-C χρησιµοποιείται ως χυτή αυ-
τοεπιπεδούµενη επίστρωση σε δάπεδα τσιµεντο-
ειδούς βάσης, σε χώρους όπου ο στατικός ηλεκ-
τρισµός δηµιουργεί προβλήµατα. Είναι κατάλληλο 
για αίθουσες υπολογιστών, τυπογραφεία, υφαντή-
ρια, νοσοκοµεία, πρατήρια καυσίµων, ηλεκτρικούς 
σταθµούς, αποθήκες πυροµαχικών κλπ. 

 
Τρόπος χρήσης 

 
1. Υπόστρωµα 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
• Να είναι στεγνές και σταθερές.        
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  • Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-

σθεν προσβολή της υγρασίας.  2 συστατικών  
Αποχρώσεις:  RAL 7040 (γκρι)  Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-

διαγραφές:  RAL 1015 (µπεζ) 
 άλλες αποχρώσεις Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25 

 κατά παραγγελία Ποιότητα τσιµεντοκονίας  
Ιξώδες:  περίπου 3.700 mPa.s  δαπέδου:                          περιεκτικότητα σε      

                                    τσιµέντο 350 kg/m3  στους +23ºC 
Ηλικία:  τουλάχιστον 28 ηµέρες Πυκνότητα:  1,45 kg/lit 
Υγρασία:  λιγότερη από 4% 

Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:25 κατά βάρος 
Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος, 
πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
βούρτσισµα, τρίψιµο, φρεζάρισµα, αµµοβολή, υ-
δροβολή, σφαιριδιοβολή κλπ. 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 40 min 
 στους +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  

Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισµός της ε-
πιφάνειας από τη σκόνη µε σκούπα υψηλής απορ-
ροφητικότητας. 

σκλήρυνσης:  +8ºC 
Σκληρότητα κατά 
SHORE D:                 80  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
3. Αγώγιµη στρώση 2. Αστάρωµα 
Μετά τη σκλήρυνση του ασταριού τοποθετούνται 
οι ειδικές αυτοκόλλητες χαλκοταινίες (αγωγοί) σε 
κάνναβο όχι αραιώτερο από 5m x 5m και συνδέο-
νται µέσω περιµετρικού καλωδίου στη γείωση του 
χώρου. 

Το αστάρωµα της επιφάνειας γίνεται µε το εποξει-
δικό αστάρι DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER. 
Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 
Αφού στεγνώσει το αστάρι, πρέπει τυχόν υφιστά-
µενες ατέλειες του υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) 
να σπατουλαριστούν µε DUROFLOOR-PSF, ανα-
µιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 
mm (ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 
κατά βάρος. 

Ακολούθως επαλείφεται µε ρολλό η επιφάνεια µε 
το αγώγιµο βερνίκι DUROFLOOR-CV σε µία λε-
πτή στρώση. 
Κατανάλωση: περίπου 200 g/m2. 

Η διαδικασία εφαρµογής του αγώγιµου δαπέδου 
ακολουθεί εντός 24 ωρών από την επάλειψη του 
ασταριού. 

Η διάστρωση του DUROFLOOR-C ακολουθεί ε-
ντός 24 ωρών από την επάλειψη του αγώγιµου ε-
ποξειδικού βερνικιού DUROFLOOR-CV και αφού 
αυτό έχει στεγνώσει. Σε περίπτωση που το αγώγιµο δάπεδο πρόκειται 

να εφαρµοσθεί πέραν των 24 ωρών από την επά-
λειψη του ασταριού πρέπει, για διασφάλιση καλής 
πρόσφυσης, πριν τη σκλήρυνση του ασταριού, να 
γίνει επίπαση της επιφάνειας µε χαλαζιακή άµµο 
κοκκοµετρίας 0,4-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του 
ασταριού οι µη επικολληµένοι κόκκοι της χαλα-
ζιακής άµµου αποµακρύνονται µε σκούπα υψηλής 
απορροφητικότητας. 

 
4. Εφαρµογή της αυτοεπιπεδούµενης στρώ-       
    σης του DUROFLOOR-C 
α) Ανάµιξη του DUROFLOOR-C 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµα-
ντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκλη-
ρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

 
Ταχύτητα εργασιών 
Όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το αστάρωµα 
µπορεί να γίνει µε το ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι 
DUROFLOOR-FC.Τυχόν υφιστάµενες ατέλειες του 
υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) µπορούν να στο-
καριστούν µε DUROFLOOR-FC, αναµιγµένο µε 
χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την 
άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.   

β) ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Το DUROFLOOR-C εφαρµόζεται τραβηχτά µε λεία 
σπάτουλα σε πάχος περίπου 2 mm. 

 Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m2/mm.  
Υγρό υπόστρωµα Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισµένου αέρα 

στην εφαρµοζόµενη αυτοεπιπεδούµενη επίστρω-
ση πρέπει η επιφάνεια να περαστεί µε ειδικό ακι-
δωτό ρολλό. Έτσι εµποδίζεται  ο σχηµατισµός φυ-
σαλίδων.  

Όταν πρόκειται για υγρό (υγρασία µεγαλύτερη από 
4%)  ή νέο δάπεδο σκυροδέµατος (3-28 ηµερών), 
η επιφάνεια πρέπει να ασταρώνεται µε το επο-
ξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών 
DUROPRIMER-W.  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

  
  
  
  
  

Συσκευασία • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Απόχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέ-
ου.   

 
Το DUROFLOOR-C διατίθεται σε συσκευασία 
(A+B) των 10 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βά-
ρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. • Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 

στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση. 

 
Παρατηρήσεις 

 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 

• Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η παρουσία των 
αγώγιµων ινών που περιέχει το DUROFLOOR-C 
διαφοροποεί ελαφρώς την απόχρωσή του σε σχέ-
ση µε το αντίστοιχο RAL.  
• Το DUROFLOOR-C, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.  

 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

DUROFLOOR-CV  
Αγώγιµο εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Το DUROFLOOR-CV είναι ένα εποξειδικό σύστη-
µα 2 συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει ισχυρή 
πρόσφυση µε το υπόστρωµα και µεγάλη αγωγι-
µότητα, που εµποδίζει τη συσσώρευση ηλεκτρο-
στατικών φορτίων. Η αντίσταση αγωγιµότητάς του 
βρίσκεται κάτω των 104 Ohm. 

1. Ανάµιξη του  DUROFLOOR-CV 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµα-
ντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκλη-
ρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.   

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Το DUROFLOOR-CV χρησιµοποιείται ως ενδιάµε-
ση στρώση, κάτω από την επίστρωση του 
DUROFLOOR-C, ώστε να εξασφαλίζει οµοιόµορφη 
αγωγιµότητα σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου. 

 
2. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Αρχικά η επιφάνεια επαλείφεται µε το εποξειδικό α-
στάρι DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER.  
Η  εφαρµογή του DUROFLOOR-CV  γίνεται εντός 
24 ωρών από την επάλειψη του εποξειδικού α-
σταριού και αφού αυτό έχει στεγνώσει. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  Πρώτα τοποθετούµε τις ειδικές αυτοκόλλητες χαλ-

κοταινίες (αγωγούς) σε κάνναβο όχι αραιώτερο α-
πό 5m x 5m και τις συνδέουµε µέσω περιµετρικού 
καλωδίου στη γείωση του χώρου.  

 2 συστατικών  
Απόχρωση:  µαύρο  
Ιξώδες:  2.000 mPa.s  

Ακολούθως το DUROFLOOR-CV επαλείφεται µε 
ρολό σε µία λεπτή στρώση, µε κατανάλωση περί-
που 200 g/m2. 

 στους +23ºC 
Πυκνότητα:  1,23 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:18,2 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 8 h στους  
 +20ºC 

Εντός του εποµένου 24ώρου και αφού το DURO-
FLOOR-CV έχει στεγνώσει, γίνεται η εφαρµογή του 
DUROFLOOR-C. 
 Ελάχιστη θερµοκρασία  

Συσκευασία σκλήρυνσης:  +8ºC 
 Βατότητα:  µετά από 24 h στους     Το DUROFLOOR-CV διατίθεται σε συσκευασία 
(A+B) των 8 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βά-
ρος. 

                                    +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 8 έως 24 h  
                                     στους +23ºC  

 Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
Αποθήκευση  στους +23ºC 

 Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του    
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 

                                      σκυροδέµατος) 
Αντίσταση αγωγιµότητας: < 104 Ohm  

 Καθαρισµός των εργαλείων:  
 Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-

µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 

 
 
  
 

  
  

  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους.  
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το DUROFLOOR-CV, µετά την πλήρη σκλή-
ρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

DUROFLOOR-PSF 
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
 
 

Αντοχή σε κάµψη:  > 35 Ν/mm2 Ιδιότητες 
(DIN EN 196-1)  
Αντοχή σε πρόσφυση:   > 3 Ν/mm2 (θραύση του

 σκυροδέµατος) 
Το DUROFLOOR-PSF είναι ένα διαφανές, εποξει-
δικό σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Πα-
ρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τρι-
βές. Είναι ανθεκτικό στο νερό, σε οξέα, αλκάλια, 
πετρελαιοειδή προϊόντα και διαλύµατα αλάτων. 

 
Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 

 
Πεδία εφαρµογής 

  
Τρόπος χρήσης • Αστάρωµα τσιµεντοειδών επιφανειών που θα ε-

πικαλυφθούν µε τα προϊόντα DUROFLOOR.  
1. Υπόστρωµα • Σφραγιστική επικάλυψη τσιµεντοειδών επιφανει-

ών δαπέδων, όπως σε βιοµηχανικούς χώρους πα-
ραγωγής, αποθήκες κλπ. 

Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
• Να είναι στεγνές και σταθερές. 
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 

• Παρασκευή ρητινοκονιαµάτων για επικάλυψη δα-
πέδων. 
• Παρασκευή υλικού στοκαρίσµατος ρωγµών και 
εξοµάλυνσης υποστρωµάτων για την προετοιµα-
σία της επίστρωσης των δαπέδων. 

• Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 

       Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ποιότητα σκυροδέµατος:     τουλάχιστον C20/25  
Ποιότητα τσιµεντοκονίας  Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
δαπέδου:                            περιεκτικότητα σε       2 συστατικών  

                                       τσιµέντο 350 kg/m3 Απόχρωση:  διαφανές Ηλικία:     τουλάχιστον 28 ηµέρες 
Ιξώδες:  490 mPa.s  Υγρασία:                    λιγότερη από 4% 
 στους +23ºC 

Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος, 
πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
βούρτσισµα, τρίψιµο, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισµα, 
αµµοβολή, υδροβολή κλπ. 

Πυκνότητα:  1,07 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β):  100:55 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 40 min στους 
 +20ºC Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισµός της ε-

πιφάνειας από τη σκόνη µε σκούπα υψηλής απορ-
ροφητικότητας. Ελάχιστη θερµοκρασία  

σκλήρυνσης:  +8ºC   
2. Ανάµιξη του DUROFLOOR-PSF Σκληρότητα κατά 

SHORE D: 76 
Βατότητα:  µετά από 20 h στους  
 +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 20 h στους  
 +23ºC  

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης.Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο 
συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπα-
νο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι ση-
µαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα 
και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο 
σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC 
Αντοχή σε θλίψη:  55 Ν/mm2  (DIN EN 196-1)       



 
  
  
  
  
Η ανάµιξη γίνεται µε αναµικτήρα βίαιης ανάµιξης.   
Στην αρχή προστίθεται η χαλαζιακή άµµος και στη 
συνέχεια το DUROFLOOR-PSF, αφού έχουν προ-
αναµιχθεί καλά τα 2 συστατικά του (Α+Β). Είναι 
σηµαντικό η άµµος και η ρητίνη να αναµιγνύονται 
καλά. 

3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Ανάλογα µε τη χρήση του DUROFLOOR-PSF, δια-
κρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρµογής 
του: 

α) Αστάρωµα 
Το DUROFLOOR-PSF εφαρµόζεται µε βούρτσα ή 
ρολό σε µία στρώση.  Το ρητινοκονίαµα εφαρµόζεται στην επιφάνεια µε 

ελάχιστο πάχος 8 mm, µασταρώνεται µε τη βοή-
θεια οδηγών και συµπυκνώνεται µε µηχάνηµα λεί-
ανσης. 

Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 
Η εφαρµογή του επιλεγµένου συστήµατος 
DUROFLOOR πρέπει να γίνει µετά από χρονικό 
διάστηµα 20-24 ωρών. Κατανάλωση ρητινοκονιάµατος:  

περίπου 2,0 kg/m2/mm. Σε περίπτωση που το επιλεγµένο σύστηµα 
DUROFLOOR πρόκειται να εφαρµοσθεί πέραν 
των 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού 
πρέπει, για διασφάλιση καλής πρόσφυσης, πριν τη 
σκλήρυνση του ασταριού, να γίνει επίπαση της 
επιφάνειας µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας         
0-0,4 mm ή 0,4-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του 
ασταριού οι µη επικολληµένοι κόκκοι της χαλα-
ζιακής άµµου αποµακρύνονται µε σκούπα υψη-
λής απορροφητικότητας. 

δ) Στοκάρισµα - Εξοµάλυνση 
Η επιφάνεια ασταρώνεται κατ΄αρχήν µε DURO-
FLOOR-PSF. 
Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 
Παρασκευάζεται το υλικό στοκαρίσµατος µε τις ε-
ξής αναλογίες ανάµιξης: 
DUROFLOOR-PSF:     1 µέρος βάρους 
Χαλαζιακή άµµος:      2-3 µέρη βάρους 
Η χαλαζιακή άµµος θα πρέπει να είναι κοκκοµε-
τρίας 0-0,4 mm (ή άµµος Q35) ή 0-0,8 mm, ανάλο-
γα µε το πάχος της στρώσης, και να προστίθεται 
στην ήδη αναµεµιγµένη ρητίνη (Α+Β). 

β) Σφράγιση τσιµεντοειδών επιφανειών 
Το DUROFLOOR-PSF επαλείφεται στην προετοι-
µασµένη επιφάνεια σε 2 στρώσεις. Είναι σηµαντικό η άµµος και η ρητίνη να αναµιγνύ-

ονται καλά. Κατανάλωση: 200-250 g/m2/στρώση.  
Σε περίπτωση που είναι επιθυµητή η επίτευξη α-
ντιολισθηρής επιφάνειας, παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις 2 στρώσεις του DUROFLOOR-PSF επίπαση 
χαλαζιακής άµµου κοκκοµετρίας 0,6-1,2 mm ή  
0,4-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση της πρώτης 
στρώσης του υλικού, οι µη επικολληµένοι κόκκοι 
αποµακρύνονται µε σκούπα υψηλής απορροφητι-
κότητας και στη συνέχεια ακολουθεί η δεύτερη 
στρώση.  

Το υλικό στοκαρίσµατος εφαρµόζεται στην επιφά-
νεια σε µία στρώση. 
Κατανάλωση υλικού στοκαρίσµατος:  
περίπου 1,8 kg/m2/mm. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUROFLOOR-PSF διατίθεται σε συσκευασίες 
(A+B) των 5 kg και 10 kg.Τα συστατικά Α και Β 
βρίσκονται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης 
κατά βάρος. 

Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: 2-3 kg/m2. 

γ) Παρασκευή ρητινοκονιαµάτων  
Η επιφάνεια ασταρώνεται κατ’ αρχήν µε DURO-
FLOOR-PSF. 

 
Αποθήκευση 

Κατανάλωση: 200-300 g/m2.  
Παρασκευάζεται το ρητινοκονίαµα µε τις εξής ανα-
λογίες ανάµιξης: 

Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. DUROFLOOR-PSF:   1 µέρος βάρους 

Χαλαζιακή άµµος:      8-15 µέρη βάρους  
Η χαλαζιακή άµµος θα πρέπει να είναι κοκκοµε-
τρίας 0-0,4 mm (ή άµµος Q35) ή 0-0,8 mm, ανάλο-
γα µε το πάχος της στρώσης. 

 
 
 

  
  
  
  
 



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

  
  
  
  

Παρατηρήσεις • Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση. 

 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. • Το DUROFLOOR-PSF, µετά την πλήρη σκλή-

ρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Απόχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέ-
ου.   

• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

DUROPRIMER  
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Το DUROPRIMER είναι ένα διαφανές εποξειδικό 
σύστηµα 2 συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει 
µεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα.  
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στα οξέα, στα 
αλκάλια, στα πετρελαιοειδή κλπ. 

1. Υπόστρωµα 
Οι προς κατεργασία επιφάνειες πρέπει: 
•   Να είναι στεγνές και σταθερές. 
•  Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά 
κλπ.  

Πεδία εφαρµογής •  Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας.  

Το DUROPRIMER χρησιµοποιείται ως αστάρι σε 
τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµατα, όπως σκυ-
ρόδεµα, τσιµεντοκονίες κλπ., που πρόκειται να ε-
πιστρωθούν µε εποξειδικές ρητίνες του συστήµα-
τος DUROFLOOR. 

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: 
Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25  

Ποιότητα τσιµεντοκονίας  
δαπέδου:                       περιεκτικότητα σε          

τσιµέντο 350 kg/m3  
Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλικία:                        τουλάχιστον 28 ηµέρες 

 Υγρασία:                     λιγότερη από 4% 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη   
 2 συστατικών  Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος, 

πρέπει να γίνεται η κατάλληλη προεργασία, όπως 
βούρτσισµα, τρίψιµο, φρεζάρισµα, αµµοβολή, υ-
δροβολή, σφαιριδιοβολή κλπ. Στη συνέχεια απαι-
τείται ο καλός καθαρισµός της επιφάνειας από τη 
σκόνη µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. 

Απόχρωση:  διαφανές  
Ιξώδες:  120 mPa.s  
 στους +23ºC 
Πυκνότητα:  0,98 kg/lit 

 Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:33,3 κατά βάρος 
2. Ανάµιξη του  DUROPRIMER Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 7 h στους 

 +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 
Βατότητα:  µετά από 24 h στους  
 +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 10-24 h στους 
 +23ºC  

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµα-
ντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκλη-
ρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.   

Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες  
 στους +23ºC  
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του    
                                    σκυροδέµατος)  

 Καθαρισµός των εργαλείων:  
 Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-

µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 

 
 

  
  
  
 

  
  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Το DUROPRIMER εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα 
ή ψεκασµό σε µία στρώση.  
Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 
Η εφαρµογή του επιλεγµένου συστήµατος DURO-
FLOOR ακολουθεί εντός 24 ωρών από την επά-
λειψη του ασταριού. 
Σε περίπτωση που το επιλεγµένο σύστηµα 
DUROFLOOR πρόκειται να εφαρµοσθεί πέραν 
των 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού 
πρέπει, ενώ το αστάρι είναι ακόµη νωπό, να γίνει 
επίπαση της επιφάνειας µε χαλαζιακή άµµο κοκ-
κοµετρίας 0,4–0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του 
ασταριού οι µη επικολληµένοι κόκκοι της χαλαζια-
κής άµµου αποµακρύνονται µε σκούπα υψηλής α-
πορροφητικότητας. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUROPRIMER διατίθεται σε συσκευασία (A+B) 
των 3 kg και 9 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το DUROPRIMER περιέχει διαλύτες. Κατά την 
εφαρµογή του σε κλειστους χώρους πρέπει να δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή για καλό αερισµό. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους.  
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου. 
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος από 
τον προβλεπόµενο χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, µετά από µα-
κρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέ-
πει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να 
τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια 
επίστρωση.  
• Το DUROPRIMER, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
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www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

DUROPRIMER-W  
Eποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών 
 
 

Καθαρισµός των εργαλείων:  Ιδιότητες 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από την χρήση τους, µε νερό ή µε το 
διαλυτικό SM-12. 

 
Το DUROPRIMER-W είναι ένα εποξειδικό υδατο-
διαλυτό σύστηµα 3 συστατικών. 

 Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε υγρά δάπεδα. 
 Τρόπος χρήσης 

Πεδία εφαρµογής  
 1. Υπόστρωµα 
Χρησιµοποιείται ως αστάρι σε υγρά ή νέα δάπεδα 
σκυροδέµατος (ηλικίας µικρότερης των 28 ηµε-
ρών), που πρόκειται να επικαλυφθούν µε εποξει-
δικές επιστρώσεις του συστήµατος DUROFLOOR. 

Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
• Να είναι χωρίς λιµνάζοντα νερά και σταθερές. 
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές:  

Χηµική βάση: εποξειδική ρητίνη  Ποιότητα σκυροδέµατος:   τουλάχιστον C20/25  

 2 συστατικών, αδρανή Ποιότητα τσιµεντοκονίας  
Απόχρωση: υποκίτρινο δαπέδου:                           περιεκτικότητα σε           

 τσιµέντο 350 kg/m3 Ιξώδες συστατικού A: 21.500 mPa.s 
 

Ιξώδες συστατικού B: 19.500 mPa.s Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος 
πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
τρίψιµο, φρεζάρισµα, σφαιριδιοβολή κλπ. Στη συ-
νέχεια απαιτείται καλός καθαρισµός της επιφάνει-
ας µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. 

Ιξώδες (A+B+C): 75.000 mPa.s 
Πυκνότητα συστατικού A: 1,05 kg/lit 
Πυκνότητα συστατικού B: 1,01 kg/lit 

 Φαινόµενο 
βάρος συστατικού C: 1,05 kg/lit 2. Ανάµιξη του  DUROPRIMER-W 

Τα συστατικά Α (ρητίνη), Β (σκληρυντής) και C (α-
δρανή) είναι συσκευασµένα µε προκαθορισµένη 
αναλογία ανάµιξης. 

Πυκνότητα (Α+B+C): 1,24 kg/lit 
Aναλογία ανάµιξης 
(Α:Β:C): 60:40:50 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 90 min στους 
 +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης: +8ºC 
Βατότητα: µετά από 18 h στους 
 +23ºC 

Αρχικά το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα 
στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών 
γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο χαµηλών 
στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανά-
δευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον πυθ-
µένα του δοχείου, προκειµένου το µίγµα να έχει 
πλήρη οµοιογένεια. 
Στη συνέχεια το µίγµα (Α+Β) µεταφέρεται σε ένα 
καθαρό δοχείο και προστίθεται υπό συνεχή ανά-
δευση το C συστατικό. Η ανάµιξη γίνεται µε δρά-
πανο χαµηλών στροφών και διαρκεί µέχρι το µίγ-
µα να αποκτήσει πλήρη οµοιογένεια. 

∆έχεται επικάλυψη: µετά από 24 h στους 
+23ºC  

Τελικές αντοχές: µετά από 7 ηµέρες   
                                   στους +23ºC 

 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του                                       σκυροδέµατος)  
  
  

  
  
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Αρχικά τυχόν ρωγµές και ατέλειες στοκάρονται µε 
DUROPRIMER-W (A+B+C). Αφού τραβήξει το υ-
λικό στοκαρίσµατος, εφαρµόζεται στο υπόστρωµα 
το DUROPRIMER-W, αραιωµένο µε 5-20% νερό, 
σε 2 στρώσεις, µε βούρτσα ή ρολό. 
Κατανάλωση: 250-300 g/m2/στρώση. 
Μετά την παρέλευση 48 ωρών και εφόσον η υγρα-
σία της στρώσης του DUROPRIMER-W είναι µι-
κρότερη του 4%, ακολουθεί η εφαρµογή οποιου-
δήποτε εποξειδικού συστήµατος DUROFLOOR. 
 

Συσκευασία 
 
To DUROPRIMER-W διατίθεται σε συσκευασία 
(Α+Β+C) των 21 kg µε τις ακόλουθες αναλογίες: 
Συστατικό Α:   8,40 kg. 
Συστατικό B:   5,60 kg. 
Συστατικό C:   7,00 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο, προστατευµένο από τον παγετό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το DUROPRIMER-W, µετά την πλήρη σκλήρυν-
σή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

DUROFLOOR-FC  
Ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
 
 

Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του   Ιδιότητες 
                                      σκυροδέµατος)  

Το DUROFLOOR-FC είναι ένα ταχύπηκτο εποξει-
δικό σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Πα-
ρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τρι-
βές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στα οξέα, 
στα αλκάλια, στα πετρελαιοειδή κλπ. 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 
 

 
Τρόπος χρήσης Πεδία εφαρµογής 

  
1. Υπόστρωµα Το DUROFLOOR-FC χρησιµοποιείται ως ταχύπη-

κτο αστάρι καθώς και για την παρασκευή υλικού 
στοκαρίσµατος, µε την προσθήκη  χαλαζιακής άµ-
µου, σε τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµατα, ό-
πως σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες κλπ., που πρό-
κειται να επιστρωθούν µε εποξειδικές ρητίνες του 
συστήµατος DUROFLOOR. Είναι ιδανικό για περι-
πτώσεις που απαιτείται ταχύτητα εργασιών. 

Οι προς κατεργασία επιφάνειες πρέπει: 
•   Να είναι στεγνές και σταθερές. 
•  Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά 
κλπ. 
•  Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 

 Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25   

Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  Ποιότητα τσιµεντοκονίας  
 2 συστατικών  δαπέδου:                     περιεκτικότητα σε     

                                      τσιµέντο 350 kg/m3 Απόχρωση:  διαφανές 
Ηλικία:                         τουλάχιστον 28 ηµέρες 

Ιξώδες:  450 mPa.s  Υγρασία:                       λιγότερη από 4% 
 στους +23ºC  

Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος, 
πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
βούρτσισµα, τρίψιµο, φρεζάρισµα, αµµοβολή, υ-
δροβολή, σφαιριδιοβολή κλπ. Στη συνέχεια απαι-
τείται ο καλός καθαρισµός της επιφάνειας από τη 
σκόνη µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. 

Πυκνότητα:  1,06 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:49,7 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  7 min στους +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 

 Βατότητα:  µετά από 5 h στους 
 +23ºC 2. Ανάµιξη του DUROFLOOR-FC  

∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 5 h στους  
 +23ºC 

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµα-
ντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκλη-
ρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.   

Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC 
Αντοχή σε θλίψη:  88 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1) 
Αντοχή σε κάµψη:  > 35 Ν/mm2 

(DIN EN 196-1)  
     

  
  
  
  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 

α) Αστάρωµα 
Το DUROFLOOR-FC εφαρµόζεται µε βούρτσα ή 
ρολό σε µία στρώση.  
Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 

β) Παρασκευή υλικού για στοκάρισµα 
DUROFLOOR-FC:  1 µέρος βάρους 
Χαλαζιακή άµµος:  2-3 µέρη βάρους 
(κοκκοµετρίας 0-0,4 mm ή τύπου Q35)  
      
Η χαλαζιακή άµµος προστίθεται στο ήδη αναµεµιγ-
µένο DUROFLOOR-FC. Είναι σηµαντικό να γίνεται 
καλή ανάµιξη, ώστε να προκύψει ένα οµοιογενές 
µίγµα. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUROFLOOR-FC διατίθεται σε συσκευασία 
(A+B) των 3 kg.Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους.  
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου. 
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το DUROFLOOR-FC, µετά την πλήρη σκλή-
ρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ASODUR-SG2  
Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για δάπεδα 
σκυροδέµατος επιβαρυµένα µε έλαια 
 
 

∆έχεται επικάλυψη: µετά από 12-24 h στους Ιδιότητες 
 +23ºC  

Το ASODUR-SG2 είναι µία εποξειδική ρητίνη δύο 
συστατικών χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για υγρά 
υποστρώµατα. Το ASODUR-SG2, λόγω του µεγά-
λου ειδικού βάρους του, διεισδύει στους τριχοειδείς 
πόρους του υποστρώµατος, εκτοπίζει το νερό και 
λειτουργεί ως φραγµός έναντι τριχοειδώς ανερ-
χόµενων ελαίων ή άλλων χηµικών ουσιών. Το 
ASODUR-SG2 είναι ανθεκτικό έναντι των ανερχό-
µενων από το υπόστρωµα χηµικών ουσιών και έχει 
πολύ καλή πρόσφυση σε υγρά υποστρώµατα σκυ-
ροδέµατος. 

Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες στους  
 +23ºC  
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:            + 8ºC  
 (αργή σκλήρυνση) 
Αντοχή σε θλίψη:    > 80 Ν/mm2 
Αντοχή σε κάµψη:           > 30 Ν/mm2 
Αντοχή σε πρόσφυση: 
• ξηρό υπόστρωµα:   > 2,00 Ν/mm2  
• υγρό υπόστρωµα: > 1,50 Ν/mm2  

Πεδία εφαρµογής Καθαρισµός των εργαλείων:  
 Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-

µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 

Το ASODUR-SG2 εφαρµόζεται ως ειδικό αστάρι 
σε επιβαρυµένα από έλαια δάπεδα σκυροδέµα-
τος, τα οποία έχουν όµως πρώτα καθαρισθεί κα-
τάλληλα, καθώς και σε υγρές επιφάνειες σκυρο-
δέµατος ή τσιµεντοκονιών δαπέδου, που πρόκει-
ται να επικαλυφθούν µε εποξειδικές επιστρώσεις 
του συστήµατος DUROFLOOR. 

 
Τρόπος χρήσης 

 
1. Υπόστρωµα 
Τα εµποτισµένα µε έλαια υποστρώµατα πρέπει 
πρώτα να καθαρίζονται µε ένα γαλακτοµατοποι-
ητικό καθαριστικό µέσο (π.χ. FD-CLEAN) σύµφω-
να µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Ακολουθεί ο 
καθαρισµός της επιφάνειας µε υδροβολή υψηλής 
πίεσης.Τα δηµιουργούµενα λύµατα πρέπει να συλ-
λέγονται και να αποµακρύνονται. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Χηµική βάση:     εποξειδική ρητίνη 
  2 συστατικών 
Απόχρωση:  ανοιχτό γκρι 

Στο ακόµα υγρό αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά υ-
πόστρωµα, εφαρµόζεται το ASODUR-SG2 µε ρο-
λό και στη συνέχεια µε βούρτσα. Σε περίπτωση 
που στεγνώσει το υπόστρωµα µετά τον καθαρι-
σµό του, δεν µπορεί να επιτευχθεί η απαιτούµενη 
πρόσφυση του ASODUR-SG2, λόγω των εκ νέου 
ανερχοµένων ελαίων. 

Ιξώδες:   περίπου 70 sec σε δοχείο 
  ροής DIN Ø 4 mm  
Αναλογία  
ανάµιξης (Α:Β):  100:12 κατά βάρος 
Πυκνότητα:  1,86 kg/lit 
Χρόνος ζωής στο  
δοχείο:  περίπου 90 min στους  Σηµαντική υπόδειξη: Τα εµποτισµένα µε έλαια υ-

ποστρώµατα αποτελούν ένα ειδικό πεδίο προ-
βληµάτων, γι’ αυτό συνιστούµε να συµβουλεύεσθε 
το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της ISOMAT. 

                                  +10ºC 
                                   περίπου 60 min στους         
                                   +23ºC 
                                   περίπου 30 min στους          
                                   +30ºC  

 Βατότητα:                     µετά από 12 h στους 
                                      +23ºC 
 

  
  
   

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Ανάµιξη του ASODUR-SG2 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως στο συστατικό Α.  Η ανάµιξη των δύο συστα-
τικών γίνεται για 5 περίπου λεπτά µε δράπανο χα-
µηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό 
η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον 
πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής 
να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής 
Το ASODUR-SG2 απλώνεται µέχρι πλήρους κο-
ρεσµού σε µία στρώση, µε ρολό ή λασπιέρα, στο 
καθαρό αλλά υγρό υπόστρωµα και στη συνέχεια 
βουρτσίζεται επιµελώς. Επάνω στη νωπή, αστα-
ρωµένη επιφάνεια γίνεται επίπαση µε χαλαζιακή 
άµµο κοκκοµετρίας 0,3-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυν-
ση του υλικού οι µη επικολληµένοι κόκκοι απο-
µακρύνονται επιµελώς µε σκούπα υψηλής απορ-
ροφητικότητας. Ακολουθεί µία στρώση µε το επο-
ξειδικό αστάρι DUROFLOOR-PSF και µετά από 
12-24 ώρες η εφαρµογή οποιουδήποτε συστήµα-
τος DUROFLOOR. 
 
4. Κατανάλωση  
Ανάλογα µε το υπόστρωµα και τη µέθοδο εφαρµο-
γής, η κατανάλωση κυµαίνεται µεταξύ 600-1000 
g/m2. Η κατανάλωση της χαλαζιακής άµµου (Ø 0,3-
0,8 mm), για την επίπαση, είναι περίπου 1,5 kg/m2. 
 

Συσκευασία 
 
Το ASODUR-SG2 διατίθεται σε συσκευασία (Α+Β) 
των 15 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε 
προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.   
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το ASODUR-SG2, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ASODUR-V1150 
       Επίστρωση εποξειδικών δαπέδων για 
       δηµιουργία µατ επιφάνειας 

 
 

Αντοχή σε θραύση: περίπου 18,8 Ν/mm2 
(DIN 53504) 

Ιδιότητες 
 
Το ASODUR-V1150 είναι µία διαφανής, πολυουρε-
θανική ρητίνη ενός συστατικού, µε χαµηλή περιε-
κτικότητα σε διαλύτες. Μετά τη σκλήρυνσή του 
προκύπτει µία µατ επιφάνεια, ανθεκτική σε αραιω-
µένα οξέα, αλκάλια και υλικά καθαρισµού. 

Αντοχή σε µετάδοση  
θραύσης: περίπου 61 Ν/mm2 
Συντελεστής αντίστασης 
διάχυσης υδρατµών: µ = 6.000  
Καθαρισµός των εργαλείων:  Το ASODUR-V1150 δεν κιτρινίζει και έχει υψηλή 

ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτίνες και τις καιρι-
κές συνθήκες. 

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12.  
 Πεδία εφαρµογής 

Τρόπος χρήσης  
 Το ASODUR-V1150 χρησιµοποιείται για την επι-

φανειακή βελτιωτική επίστρωση εποξειδικών δα-
πέδων, στα οποία είναι επιθυµητή µία τελική µατ 
επιφάνεια. 

1. Υπόστρωµα 
Οι προς επίστρωση εποξειδικές επιφάνειες πρέ-
πει:  

Εξαιρούνται οι αγώγιµες επιστρώσεις δαπέδων. • Nα έχουν ηλικία µικρότερη των 24 ωρών.  
 • Nα είναι απαλλαγµένες από υλικά που µειώνουν 

την πρόσφυση, όπως σκόνες, λίπη κλπ. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
  
Βάση:                           πολυουρεθανική   

ρητίνη ενός  
2. Ανάµιξη του ASODUR-V1150 
Το ASODUR-V1150 είναι έτοιµο προς χρήση. Πριν 
την εφαρµογή του πρέπει να ανακατεύεται καλά µε 
δράπανο χαµηλών στροφών (300στρ./λεπτό). 

 συστατικού 
Απόχρωση: διαφανές 

Η θερµοκρασία του υλικού κατά την ανάδευση πρέ-
πει να κυµαίνεται γύρω στους +15οC. Ιξώδες:          µέτριο  

Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 60 min      
                                        στους +20ºC 3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Θερµοκρασία κατεργασίας: µεταξύ +5ºC και   
                                      +35ºC 
Χρόνος σκλήρυνσης: µετά από 24 h 
 στους +23ºC και  
 50% ατµοσφαιρική  

Το ASODUR-V1150 απλώνεται οµοιόµορφα µε λα-
στιχένια σπάτουλα στην επιφάνεια και στη συνέ-
χεια ρολάρεται επιµελώς, προσέχοντας ώστε οι πε-
ριοχές επικάλυψης να είναι όσο το δυνατόν µικρό-
τερες. 
Κατανάλωση: 100-150 g/m2.  υγρασία  

Τελικές αντοχές: µετά από 7 ηµέρες  Συσκευασία  στους +23ºC και  
 50% ατµοσφαιρική   

∆οχεία 12,5 kg.  υγρασία  
Σκληρότητα κατά Shore D:   58  

 Επιµήκυνση θραύσης: περίπου 170%  
 (DIN 53504) 
  
  
  
  
  
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Αποθήκευση 
 
Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 6 µήνες από την η-
µεροµηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε ξηρό 
χώρο προστατευµένο από τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Οι επιστρωµένες επιφάνειες πρέπει, µετά την 
εφαρµογή τους, να προστατεύονται για περίπου 6 
ώρες από την υγρασία. Η επίδραση της υγρασίας 
µπορεί να δώσει στην επιφάνεια µία λευκή χροιά 
ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης µπορεί 
να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Απο-
χρωµατισµένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τµήµατα 
επιφανειών πρέπει πρώτα να αποµακρύνονται µε 
τρίψιµο ή φρεζάρισµα και µετά οι επιφάνειες αυτές 
να επιστρώνονται εκ νέου.  
• Το ASODUR-V1150, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Primafix AK 9 
Κόλλα πλακιδίων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Primafix AK 9 είναι µία κόλλα πλακιδίων µε βάση 
το τσιµέντο. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντο-
χή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 σύµφωνα µε την  
EN 12004.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Primafix AK 9 είναι κατάλληλη για την επικόλλη-
ση κεραµικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε 
επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, σοβά 
κλπ. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                      τσιµεντοειδής κονία 
Απoχρώσεις:                 γκρι, λευκή 
Απαίτηση σε νερό:  6,00 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 20 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,00 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 0,50 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 0,50 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 0,50 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -15ºC έως +60ºC 

Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι 
απαλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά 
υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Primafix AK 9 στο νερό υπό ανά-
δευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές παστώ-
δες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε ανα-
µικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.   
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 20 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, µοριοσανί-
δες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, ταράτσες, 
µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η ελαστικο-
ποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg Primafix 
AK 9 και ποσότητας νερού ανάλογα µε την επιθυ-
µητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2,ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Multifix AK 10 
Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Multifix AK 10 είναι µία κόλλα πλακιδίων µε βάση 
το τσιµέντο. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντο-
χή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. Έχει 
µηδενική ολίσθηση. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 T σύµφωνα µε 
την EN 12004.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Multifix AK 10 είναι κατάλληλη για την επικόλλη-
ση κεραµικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε 
επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, σοβά κλπ.  
Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                      τσιµεντοειδής κονία 
Απoχρώσεις:                 γκρι, λευκή 
Απαίτηση σε νερό:  6,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 20 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Ολίσθηση: ≤ 0,5 mm 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,10 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 0,50 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 0,65 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 0,50 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -15ºC έως +60ºC 

Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
   
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά υ-
λικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Multifix AK 10 στο νερό υπό ανά-
δευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές παστώ-
δες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε ανα-
µικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε ο-
δοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.   
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 20 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, µοριοσανί-
δες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, ταράτσες, 
µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η ελαστικο-
ποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg Multifix 
AK 10 και ποσότητας νερού ανάλογα µε την επιθυ-
µητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 5 kg και 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK 11  
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων γρανίτη  
και γενικά µη απορροφητικών πλακιδίων  
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Isomat® AK 11 είναι µία κόλλα πλακιδίων µε βά-
ση το τσιµέντο, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά 
(ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή 
συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία.  
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 σύµφωνα µε την 
EN 12004.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Isomat® AK 11 είναι κατάλληλη για την επικόλ-
ληση πλακιδίων γρανίτη και γενικά απορροφητικών 
και µη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέ-
δου, σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, 
σοβά κλπ. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                      τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις:              γκρι, λευκή  
Απαίτηση σε νερό:  6,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 20 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,20 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 1,00 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,00 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,00 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 

Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά υ-
λικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Isomat® AK 11 στο νερό υπό 
ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές πα-
στώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε 
αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε ο-
δοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.   
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 20 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, 
µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
ταράτσες, µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η 
ελαστικοποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται 
µε την προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg 
Isomat® AK 11 και ποσότητας νερού ανάλογα 
µε την επιθυµητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι  25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK 12 
Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων γρανίτη 
και γενικά µη απορροφητικών πλακιδίων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Isomat® AK 12 είναι µία υψηλής ποιότητας κόλλα 
πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο, ενισχυµένη µε 
πολυµερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή 
αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης και αντοχή 
στην υγρασία. Έχει µηδενική ολίσθηση. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 T σύµφωνα µε 
την EN 12004.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Isomat® AK 12 είναι κατάλληλη για την επι-
κόλληση πλακιδίων γρανίτη και γενικά απορρο-
φητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου 
ή δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου 
απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρα-
σία. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                             τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις:              γκρι, λευκή  
Απαίτηση σε νερό:  6,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 20 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Ολίσθηση: ≤ 0,5 mm 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,40 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 1,00 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,00 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,00 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 

Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά υ-
λικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Isomat® AK 12 στο νερό υπό 
ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές πα-
στώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε 
αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους. 
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 20 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, 
µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
ταράτσες, µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η 
ελαστικοποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
την προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg 
Isomat®  AK 12 και ποσότητας νερού ανάλογα µε 
την επιθυµητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2,ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Superfix AK 20 
Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων 
για δύσκολα υποστρώµατα  
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Superfix AK 20 είναι µία υψηλής ποιότητας κόλ-
λα πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο, ενισχυµένη µε 
πολυµερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή 
αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην 
υγρασία και ελαστικότητα. Έχει µηδενική ολίσθηση 
και µεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 TΕ S1 σύµφωνα 
µε την EN 12004 και την EN 12002.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Superfix AK 20 είναι κατάλληλη για την επικόλ-
ληση απορροφητικών και µη απορροφητικών πλα-
κιδίων (π.χ. gres porcelanato), φυσικής πέτρας, 
διακοσµητικών πλίνθων, πλακιδίων µεγάλων δια-
στάσεων  κλπ., τοίχου ή δαπέδου, σε ποικίλες επι-
φάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυ-
ση, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία (π.χ. 
παλιά στρώση πλακιδίων, δάπεδα µε ενδοδαπέδια 
θέρµανση κλπ.). Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                             τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις:              γκρι, λευκή  
Απαίτηση σε νερό:  7,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 15 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 30 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Ολίσθηση: ≤ 0,5 mm 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,75 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,30 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,50 N/mm2 

 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 
Παραµορφωσιµότητα 
κατά ΕΝ 12002: > 2,5 mm 
Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά 
υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Superfix AK 20 στο νερό υπό 
ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές πα-
στώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε 
αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.   
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 30 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, 
µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
ταράτσες, µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η 
ελαστικοποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
την προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg 
Superfix AK 20 και ποσότητας νερού ανάλογα µε 
την επιθυµητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 5 kg και 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK 22 
Εύκαµπτη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων 
για ιδιαίτερα δύσκολα υποστρώµατα 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Isomat® AK 22 είναι µία υψηλής ποιότητας κόλλα 
πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο, ενισχυµένη µε 
πολυµερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρ-
χική και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα και 
αντοχή στην υγρασία. Έχει µηδενική ολίσθηση και 
µεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 TΕ S1 σύµφωνα 
µε την EN 12004 και την EN 12002.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Isomat® AK 22 είναι κατάλληλη για την επικόλ-
ληση απορροφητικών και µη απορροφητικών πλα-
κιδίων (π.χ. gres porcelanato), φυσικής πέτρας, 
διακοσµητικών πλίνθων, πλακιδίων µεγάλων δια-
στάσεων, υαλοψηφίδων  κλπ., τοίχου ή δαπέδου, 
σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου οι απαιτή-
σεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και στεγανότητα 
είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. παλιά στρώση πλακι-
δίων, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, µεταλλι-
κές επιφάνειες, πισίνες, γυψοσανίδες κλπ.). Εφαρ-
µόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                             τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις:              γκρι, λευκή  
Απαίτηση σε νερό:  7,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 15 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 30 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Ολίσθηση: ≤ 0,5 mm 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,90 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 1,90 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,50 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,50 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 
Παραµορφωσιµότητα 
κατά ΕΝ 12002: > 2,5 mm 
Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά 
υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Isomat® AK 22 στο νερό υπό 
ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές πα-
στώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε 
αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.   
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 30 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
  

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK-ELASTIC 
Υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες 
 
H Isomat® AK-ELASTIC είναι µία υψηλής ελαστι-
κότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών. Απο-
τελείται από µία τσιµεντοειδούς βάσης κονία (συ-
στατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωµα (συστα-
τικό Β). Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή 
συγκόλλησης, εξαιρετική ελαστικότητα και αντοχή 
στην υγρασία. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε S2 σύµφωνα 
µε την EN 12004 και την EN 12002.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Isomat® AK-ELASTIC χρησιµοποιείται για την 
επικόλληση κεραµικών πλακιδίων ή πλακιδίων 
φυσικής πέτρας, τοίχου ή δαπέδου, σε υποστρώ-
µατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε έντονες 
συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, µοριοσανί-
δες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, ταράτσες, 
µπαλκόνια, πισίνες κλπ. Είναι επίσης κατάλληλη 
για την τοποθέτηση πλακιδίων µεγάλων διαστά-
σεων καθώς και νέων πλακιδίων επάνω σε παλιές 
στρώσεις πλακιδίων. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. 
Σε συνδυασµό µε τα επαλειφόµενα στεγανωτικά 
κονιάµατα 2 συστατικών AQUAMAT-FLEX και 
AQUAMAT-ELASTIC αποτελεί ένα άριστο σύστη-
µα κόλλησης-στεγάνωσης. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
                       Α συστατικό          Β συστατικό 
Βάση:             τσιµεντοειδής       υδατική διασπορά                                                      
                            κονία                    ακρυλικού                                                                                      
                                                  πολυµερούς 
Απόχρωση:       λευκή                       λευκό 
Αναλογία 
ανάµιξης:     2,5 µέρη βάρους      1 µέρος βάρους 
                                                 

Συνδυαζόµενο προïον 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 8 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 30 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
 

Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 6-12 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24-48 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 2,00 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 2,00 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,50 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,50 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 
Παραµορφωσιµότητα 
κατά ΕΝ 12002: > 5 mm 

Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από λίπη, σκόνες, µπογιές, σαθρά 
υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό 
Α) προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) 
υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα 
οµοιογενές µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται 
µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών.   
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη "χτενίζουµε" επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.  
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 30 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 

Συσκευασία 
 
• Συσκευασία 35 kg                                                  

(25 kg κονία + 10 kg γαλάκτωµα). 
• Συσκευασία 7 kg                                                  

(5 kg κονία + 2 kg γαλάκτωµα). 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από την 
υγρασία και τον παγετό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το Α-συστατικό του προϊόντος περιέχει τσιµέντο, 
το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξι-
νοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Στην περίπτωση που η Isomat® AK-ELASTIC 
χρησιµοποιείται για την επικόλληση µη απορροφη-
τικών πλακιδίων σε µη απορροφητικά υποστρώµα-
τα, είναι δυνατό να παρατηρηθεί επιµήκυνση του 
χρόνου πήξης της.  
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK-RAPID 
Ταχύπηκτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Isomat® AK-RAPID είναι µία ταχύπηκτη κόλλα 
πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο, ενισχυµένη µε πο-
λυµερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική 
και τελική αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στην 
υγρασία. Έχει µηδενική ολίσθηση. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 FT (λευκή) και  
C1 FT (γκρι) σύµφωνα µε την EN 12004.  
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Isomat® AK-RAPID είναι κατάλληλη για την επι-
κόλληση απορροφητικών και µη απορροφητικών 
πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από 
σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, σοβά κλπ. Εφαρµόζεται 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Ιδανική όπου απαιτείται η γρήγορη χρήση του δα-
πέδου, όπως σε επαγγελµατικούς χώρους κλπ.   
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή 
Απαίτηση σε νερό:  6,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Isomat® AK-RAPID Λευκή 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 1 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 15 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 10 min 
Ολίσθηση: ≤ 0,5 mm 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 1 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 1-3 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 3 ώρες:  ≥ 0,15 N/mm2 
• 24 ώρες:  ≥ 0,50 N/mm2 
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,40 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 1,00 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,00 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,00 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC  
 
 

Isomat® AK-RAPID Γκρι 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 1 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 15 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 10 min 
Ολίσθηση: ≤ 0,5 mm 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 1-2 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 1-3 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 3 ώρες:  ≥ 0,15 N/mm2 
• 24 ώρες:  ≥ 0,50 N/mm2 
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,20 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 0,50 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 0,50 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 0,50 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -15ºC έως +60ºC 
Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι 
απαλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά 
υλικά κλπ. Συνιστάται  να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Isomat® AK-RAPID στο νερό υπό 
ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές 
παστώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται 
µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους. 
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε 
πλακίδια µέσα σε 15 λεπτά προς αποφυγή δη-
µιουργίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η 
πήξη του συγκολλητικού φιλµ. 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, 
µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
ταράτσες κλπ., θεωρείται απαραίτητη η ελαστικο-
ποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
προσθήκη 2,5-5 kg ADIFLEX-B σε 25 kg Isomat® 
AK-RAPID και ποσότητα νερού, ανάλογα µε την 
επιθυµητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
• Σάκοι 5 kg σε λευκή απόχρωση. 
• Σάκοι 25 kg σε λευκή και γκρι απόχρωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK-STONE 
Χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Isomat® AK-STONE είναι µία χονδρόκοκκη 
κόλλα πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο, κατάλληλη 
για στρώσεις µεγάλου πάχους (έως 15 mm). Παρέ-
χει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης 
και αντοχή στην υγρασία. Έχει µεγάλο ανοιχτό 
χρόνο επικόλλησης. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 E σύµφωνα µε 
την EN 12004.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Isomat® AK-STONE είναι κατάλληλη για την επι-
κόλληση φυσικών λίθων και κεραµικών πλακιδίων, 
τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, 
πλινθοδοµή, σοβά κλπ. Λόγω της δυνατότητας 
εφαρµογής της σε µεγάλο πάχος, µπορεί να εξο-
µαλύνει ατέλειες του υποστρώµατος. Εφαρµόζεται 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                      τσιµεντοειδής κονία 
Απoχρώσεις:                 γκρι, λευκή 
Απαίτηση σε νερό:  6,00 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 15 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 30 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,10 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 0,50 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 0,65 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 0,50 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -15ºC έως +60ºC 

Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι 
απαλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά 
υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Isomat® AK-STONE στο νερό 
υπό ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές 
παστώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται 
µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.   
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 30 λεπτά προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, µοριοσανί-
δες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, ταράτσες, 
µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η ελαστικο-
ποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg Isomat® 
AK-STONE και ποσότητας νερού ανάλογα µε την 
επιθυµητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
2,0-8,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Decofix AK-GRAND 
Ρητινούχα κόλλα για διακοσµητικές επικαλύψεις  
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Decofix AK-GRAND είναι µία χονδρόκοκκη, 
τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα για διακοσµητικές επι-
καλύψεις, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά (ρη-
τίνες). Είναι κατάλληλη για στρώσεις µεγάλου πά-
χους (έως 15 mm). Παρέχει υψηλή αρχική και τελι-
κή αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. Έχει 
µεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για την αρ-
µολόγηση των προηγούµενων εφαρµογών. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε σύµφωνα µε 
την EN 12004.  
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Decofix AK-GRAND είναι κατάλληλη για την επι-
κόλληση και αρµολόγηση διακοσµητικών επικαλύ-
ψεων (συνθετικές πέτρες, σχιστόλιθοι, διακοσµητι-
κά τουβλάκια κλπ.) σε τοίχους ή δάπέδα, σε ποι-
κίλες επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή 
πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Λόγω της 
δυνατότητας εφαρµογής της σε µεγάλο πάχος, 
µπορεί να εξοµαλύνει ατέλειες του υποστρώµατος. 
Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                             τσιµεντοειδής κονία  
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή  
Απαίτηση σε νερό:  7,00 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 15 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:  τουλάχιστον 30 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  τουλάχιστον 30 min 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,60 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,30 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,50 N/mm2 

 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 
Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά υ-
λικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από την 
εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 

α) Κόλληση 
Προσθέτουµε την Decofix AK-GRAND στο νερό 
υπό ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές 
παστώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται 
µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σηµείο 
της επιθυµητής θέσης τους.  
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε 
πέτρες ή διακοσµητικά τουβλάκια µέσα σε 30 
λεπτά προς αποφυγή δηµιουργίας "επιδερµίδας", 
δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη του συγκολλητικού 
φιλµ. 

β) Αρµολόγηση 
Σε περίπτωση που η κόλλα χρησιµοποιηθεί και για  
αρµολόγηση, γεµίζουµε τον αρµό µε υλικό µε τη 
βοήθεια µίας σπάτουλας και το στρώνουµε µε µία 
πολύ λεπτή σπάτουλα ή µε µία ειδικά διαµορφω-
µένη λάµα, ενώ παράλληλα κάνουµε το φινίρισµα 
µε ένα ελαφρά υγρό σφουγγάρι. Τέλος καθαρίζου-
µε την επιφάνεια των πλακιδίων µε ένα στεγνό 
πανί. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, 
µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
ταράτσες, µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η 
ελαστικοποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
την προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg 
Decofix AK-GRAND και ποσότητας νερού ανάλογα 
µε την επιθυµητή εργασιµότητα. 

 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 

Κατανάλωση 
 
α) Κόλληση  
2,0-8,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 

β) Αρµολόγηση 
0,5-5,0 kg/m2, ανάλογα µε το πλάτος και το βάθος 
του αρµού. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ελαστικο-
ποιηµένη ή µερικά ελαστικοποιηµένη κόλλα για την 
αρµολόγηση πρέπει ο καθαρισµός της πέτρας ή 
των διακοσµητικών τούβλων να γίνεται γρήγορα 
και µε επιµέλεια. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK-MARBLE 
Ρητινούχα κόλλα µαρµάρων και γρανιτών  
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Isomat® AK-MARBLE είναι µία γρήγορης πήξης, 
τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα µαρµάρων και γρανι-
τών, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά (ρητίνες). 
Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλη-
σης και αντοχή στην υγρασία. Έχει µεγάλο ανοιχτό 
χρόνο επικόλλησης. 
Εµποδίζει το λέκιασµα ευπαθών επιστρώσεων, ό-
πως οι µαρµαροστρώσεις, λόγω της γρήγορης δέ-
σµευσης του νερού.  
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 FΕ σύµφωνα µε 
την  EN 12004.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Isomat® AK-MARBLE είναι κατάλληλη για την 
επικόλληση µαρµάρων και γρανιτών σε τοίχους ή 
δάπέδα, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου 
απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην 
υγρασία. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση:                         λευκή 
Απαίτηση σε νερό:  6,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής:  από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:   τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:   τουλάχιστον 30 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:   τουλάχιστον 30 min 
Αρµολόγηση σε τοίχο:   µετά 3-8 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:   µετά 24 h 
Πρόσφυση µετά από:  
• 24 ώρες:   ≥ 0,50 N/mm2 
• 28 ηµέρες:   ≥ 1,80 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC:  ≥ 1,80 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό:  ≥ 1,50 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:    ≥ 1,50 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 
 
Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004. 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να έχει ε-
παρκή αντοχή και να είναι απαλλαγµένη από σκό-
νες, λίπη, µπογιές, σαθρά υλικά κλπ. Συνιστάται να 
διαβρέχεται πριν από την εφαρµογή. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε την Isomat® AK-MARBLE στο νερό 
υπό ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές 
παστώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται 
µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα µάρµαρα ή το γρανίτη, πιέζοντάς τα 
στο σηµείο της επιθυµητής θέσης τους. 
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε µάρ-
µαρα ή γρανίτη µέσα σε 30 λεπτά προς αποφυγή 
δηµιουργίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει 
η πήξη του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Ελαστικοποίηση 
 
Σε υποστρώµατα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε 
έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, 
µοριοσανίδες, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, 
ταράτσες, µπαλκόνια κλπ., θεωρείται απαραίτητη η 
ελαστικοποίηση της κόλλας. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
την προσθήκη 2,5-5 kg ADIFLEX-B σε 25 kg 
Isomat® AK-MARBLE και ποσότητας νερού ανάλο-
γα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. 
 

Κατανάλωση 
 
1,5-6,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 



 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Porofix AK-BLOCK 
Ρητινούχα κόλλα για τοιχοποιία ποροµπετόν  
 
 

 

Ιδιότητες 
 
Η Porofix AK-BLOCK είναι µία υψηλής ποιότητας, 
τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα για δοµικά στοιχεία 
ποροµπετόν, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά 
(ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή 
συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. Έχει µε-
γάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Porofix AK-BLOCK χρησιµοποιείται για το κτίσι-
µο δοµικών στοιχείων από ποροµπετόν. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση:                λευκή 
Απαίτηση σε νερό:  6,75 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης  
σε ποροµπετόν:  τουλάχιστον 10 min 
Πρόσφυση µετά από:  
• 28 ηµέρες:  ≥ 1,20 N/mm2 
• θέρµανση στους +70ºC: ≥ 1,00 N/mm2 
• εµβάπτιση στο νερό: ≥ 1,00 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης:   ≥ 1,00 N/mm2 

Θερµοκρασιακή αντοχή:  από -30ºC έως +90ºC 
Οι µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε την ΕΝ 12004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Τα στοιχεία ποροµπετόν πρέπει να είναι απαλ-
λαγµένα από σκόνη. Προσθέτουµε την Porofix AK-
BLOCK στο νερό υπό ανάδευση, µέχρι να προκύ-
ψει ένα οµοιογενές παστώδες µίγµα. Συνιστάται η 
ανάµιξη να γίνεται µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµη-
λών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά. Απλώνουµε την κόλ-
λα και τη “χτενίζουµε” επάνω στο υπόστρωµα µε 
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Κατόπιν το-
ποθετούµε τα στοιχεία ποροµπετόν, πιέζοντάς τα 
στο σηµείο της επιθυµητής θέσης τους.  
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 13 kg για το κτίσιµο 1m³ τοιχοποιίας πο-
ροµπετόν. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

Domofix AK-GLASS 

 

Ρητινούχα κόλλα για κτίσιµο και αρµολόγηση υαλότουβλων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η Domofix AK-GLASS είναι µία τσιµεντοειδούς 
βάσης κόλλα για υαλότουβλα, ενισχυµένη µε πολυ-
µερή συστατικά (ρητίνες). Χαρακτηρίζεται από άρι-
στη εργασιµότητα, πολύ καλή πρόσφυση µε τα 
υαλότουβλα και αντοχή στις τριβές και την υγρα-
σία. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η Domofix AK-GLASS χρησιµοποιείται για το κτί-
σιµο και την αρµολόγηση υαλότουβλων. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση: λευκή  
Απαίτηση σε νερό:  4,50 kg/σακί 25 kg  
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Αντοχή σε θλίψη:  20,00 N/mm2  
Aντοχή σε κάµψη:  4,40 N/mm2 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 3 h 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Τα υαλότουβλα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από 
σκόνες, λάδια κλπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
Η Domofix AK-GLASS προστίθεται στο νερό υπό 
ανάδευση, µέχρι να επιτευχθεί ένα µίγµα µε την 
επιθυµητή εργασιµότητα. Το υλικό εφαρµόζεται µε 
µυστρί κατά τα γνωστά. Ακολουθεί η αρµολόγηση 
των υαλότουβλων µε το ίδιο υλικό. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 13 kg για το κτίσιµο 1m2 τοίχου µε συνη-
θισµένα υαλότουβλα. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 5 kg και 25 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AK-THERMO 
Ινοπλισµένη κόλλα θερµοµονωτικών πλακών 
 
 
                           Ιδιότητες 

 
Η Isomat® AK-THERMO είναι µία ινοπλισµένη, 
τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυµένη µε πολυ-
µερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική 
και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντο-
χή στην υγρασία. Έχει µηδενική ολίσθηση και µεγά-
λο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
 
                    Πεδία εφαρµογής 

 
Η Isomat® AK-THERMO χρησιµοποιείται, σε συν-
δυασµό µε τους έτοιµους, ρητινούχους σοβάδες 
MARMOCRET PLUS, ως σύστηµα για την εξωτερι-
κή θερµοµόνωση κατασκευών. 
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση των θερµοµο-
νωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές 
όψεις των κτιρίων. 
Επιπλέον, οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, χρησιµο-
ποιείται για την επικάλυψη των θερµοµονωτικών 
πλακών και αποτελεί έτσι το ιδανικό υπόστρωµα 
για το σοβά που θα ακολουθήσει.  
                                                                
                 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία  
Απόχρωση:            λευκή 
Απαίτηση σε νερό: 6,25 kg/σακί 25 kg 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:  τουλάχιστον 6 h 
Ανοιχτός χρόνος  
επικόλλησης:               τουλάχιστον 20 min  
Χρόνος µικρορυθµίσεων:   τουλάχιστον 20 min 
Ολίσθηση:      ≤ 0,5 mm 
Πρόσφυση:  ≥ 2,00 N/mm2 *    
Αντοχή σε κρούση  
ως σύστηµα µε 
MARMOCRET PLUS:    5 στα 5 * 
Ποσοστό επικόλλησης 
σε σκυρόδεµα:         100%* 
Ποσοστό επικόλλησης 
σε πολυστερίνη µετά από: 
• 28 ηµέρες:  100%* 
• θέρµανση στους +70ºC: 100%* 
• εµβάπτιση στο νερό:   80%* 
 

* Μετρήσεις σύµφωνα µε το αυστριακό πρότυπο  
  για θερµοµονωτικά συστήµατα ÖNORM B6100. 

                       Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι α-
παλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά 
υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από τη 
χρήση. 
 
2. Εφαρµογή 
 

Ως κόλλα : 
Προσθέτουµε την Isomat® AK-THERMO στο νερό 
υπό ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές 
παστώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται 
µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών. 
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει 
και το αναδεύουµε λίγο ξανά.  
Σε λεία υποστρώµατα απλώνουµε την κόλλα πάνω 
στο υπόστρωµα και τη “χτενίζουµε” µε οδοντωτή 
σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιόµορφα 
επάνω σε όλη την επιφάνεια.  
Σε ανώµαλα υποστρώµατα η κόλλα εφαρµόζεται 
µε µυστρί στην περίµετρο της θερµοµονωτικής 
πλάκας και σε επιλεκτικά σηµεία στο κέντρο της.  
Κατόπιν τοποθετούµε τις θερµοµονωτικές πλάκες, 
πιέζοντάς τες στο σηµείο της επιθυµητής θέσης 
τους.  
 

Ως οπλισµένο κονίαµα : 
Αρχικά εφαρµόζεται το προϊόν µε λεία σπάτουλα 
σε µέγιστο πάχος 3 mm. Στη νωπή ακόµη στρώση 
τοποθετείται το υαλόπλεγµα και πιέζεται µε τη 
σπάτουλα ώστε να εγκιβωτιστεί πλήρως µέσα στην 
κόλλα. Στο τέλος λειαίνεται η επιφάνεια και αποµα-
κρύνεται ταυτόχρονα το πλεόνασµα της κόλλας.  
 

Κατανάλωση 
 
Ως κόλλα: 2,0-4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος 
των δοντιών της σπάτουλας και το είδος του υπο-
στρώµατος. 
Ως οπλισµένο κονίαµα: περίπου 1,5 kg/m2/mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., συνιστάται να 
ασταρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

 MULTIFLEX 
Έτοιµη για χρήση, παστώδης κόλλα πλακιδίων 
 
 

 

Ιδιότητες 
 
H MULTIFLEX είναι µία έτοιµη για χρήση, πα-
στώδης κόλλα πλακιδίων µε βάση ακρυλικές ρητί-
νες. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συ-
γκόλλησης και µεγάλη ελαστικότητα. Είναι ιδανική 
για µικροεπισκευές, λόγω της εύκολης και γρήγο-
ρης εφαρµογής της. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
• Κόλληση κεραµικών πλακιδίων σε εσωτερικές ε-
πιφάνειες από σκυρόδεµα, σοβά, γυψοσοβά, γυ-
ψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, ξύλο, παλιές στρώσεις 
πλακιδίων κλπ., σε εσωτερικούς χώρους. 
• Κόλληση θερµοµονωτικών και ηχοµονωτικών 
πλακών  σε κάθε είδους υπόστρωµα. 
• Η MULTIFLEX δεν είναι κατάλληλη για εξωτε-
ρικούς χώρους, χώρους µε έντονη υγρασία (π.χ. 
µπάνια) ή χώρους µε µόνιµη καταπόνηση από νε-
ρό (π.χ. πισίνες, δεξαµενές). Επίσης δεν είναι κα-
τάλληλη για συγκόλληση µη απορροφητικών υλι-
κών σε µη απορροφητικό υπόστρωµα. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                  παστώδης ακρυλική      
 διασπορά 
Απόχρωση:  λευκή 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 
Πρόσφυση: 1,20 ± 0,30 N/mm2 
Ανοιχτός χρόνος 
επικόλλησης:  50 min 
Χρόνος µικρορυθµίσεων:  30 min 
Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 12 h  
Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 

 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να έχει ε-
παρκή αντοχή, να είναι απαλλαγµένη από λίπη ή 
σκόνες και κατά το δυνατόν επίπεδη. 
 
2. Εφαρµογή 
Απλώνουµε την MULTIFLEX και τη "χτενίζουµε" 
επάνω στο υπόστρωµα µε οδοντωτή σπάτουλα, 
ώστε να κατανεµηθεί οµοιόµορφα επάνω σε όλη 
την επιφάνεια. Κατόπιν τοποθετούµε τα πλακίδια, 
πιέζοντάς τα στο σηµείο της επιθυµητής θέσης 
τους.  
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 50 λεπτά, προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Κατανάλωση 
 
1,0-3,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 25 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους ξηρούς και 
προστατευµένους από τον παγετό. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

MULTIFILL 0-5 
Έγχρωµος αρµόστοκος πλακιδίων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Έγχρωµος αρµόστοκος µε βάση το τσιµέντο, για 
την αρµολόγηση πλακιδίων. Παρέχει υψηλές µη-
χανικές αντοχές και άριστη χρωµατική σταθερότη-
τα. Κατάλληλος για πλάτος αρµών από 0-5 mm. 
Κατατάσσεται ως αρµόστοκος τύπου CG2 κατά ΕΝ 
13888. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Είναι κατάλληλος για αρµολόγηση πλακιδίων τοί-
χου ή δαπέδου κάθε είδους, για εσωτερικούς ή ε-
ξωτερικούς χώρους.   
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση:  τσιµεντοειδής κονία 
Αποχρώσεις:  24 διαφορετικές 
Απαίτηση σε νερό:  6,50 kg/σακί 25 kg  
Φαινόµενο βάρος 
ξηρού κονιάµατος: 1,25 ± 0,40 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος 
υγρού κονιάµατος:  1,60 ± 0,50 kg/lit 
Θερµοκρασία εφαρµογής:  από +5ºC έως +35ºC 
Αντοχή σε τριβή:  ≤ 1000 N/mm3 
Αντοχή σε θλίψη µετά από: 
• 28 ηµέρες:  40,00 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης: 40,00 N/mm2 

Αντοχή σε κάµψη µετά από: 
• 28 ηµέρες:  6,00 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης: 5,00 N/mm2 

Συρρίκνωση πήξης:  ≤ 2 mm/m 
Απορρόφηση νερού: 
• µετά από 30 min:  ≤ 2 g 
• µετά από 240 min:  ≤ 5 g 
Χρόνος ζωής στο  
δοχείο:   τουλάχιστον 4 h              

στους +20ºC 
Βατότητα:                   µετά 10 h  
  στους +20ºC 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η επιστρωµένη µε πλακίδια επιφάνεια πρέπει να 
είναι καθαρή. Οι αρµοί καθαρίζονται προσεκτικά 
και διαβρέχονται µε υγρό σφουγγάρι. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε το MULTIFILL 0-5 στο νερό υπό α-
νάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές µίγ-
µα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε αναδευτήρα 
(δράπανο) χαµηλών στροφών. Απλώνουµε το µίγ-
µα επάνω στους αρµούς µε λαστιχένια σπάτουλα, 
µε φορά διαγώνια προς τους αρµούς, φροντίζο-
ντας να γεµίσουν σε όλο τους το βάθος.Το πλεό-
νασµα του υλικού απoµακρύνεται µετά από λίγο µε 
υγρό σφουγγάρι. Τέλος καθαρίζουµε την επιφάνεια 
των πλακιδίων µε ένα στεγνό πανί. 
Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η θερµοκρασία εί-
ναι υψηλή, συνιστάται συνεχής ύγρανση µε σφουγ-
γάρι, ώστε να µη στεγνώσει γρήγορα το υλικό. 
 

Κατανάλωση 
 
Η κατανάλωση του MULTIFILL 0-5 εξαρτάται από 
τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του 
αρµού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πε-
ριπτώσεις: 
 

Πάχος αρµού ∆ιαστάσεις 
Πλακιδίων 

(σε cm) 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 

2 x 2 x 0,3 900 1.300 --- --- 
10 x 10 x 0,6 400    600 800 1.000 
15 x 15 x 0,7 320    480 600    860 
20 x 20 x 0,7 250    380 500    660 
20 x 30 x 0,7 210    320 420    550 
30 x 30 x 0,8 190    290 380    510 
 

(Οι τιµές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

Συσκευασία - Aποχρώσεις 
 
Το MULTIFILL 0-5 προσφέρεται στις εξής 24 απο-
χρώσεις µε τους αντίστοιχους κωδικούς και συ-
σκευασίες: 
 
Απόχρωση 2 kg 5 kg 25 kg 
01   Λευκό •  •  •  
05   Ανοιχτό γκρι •  •  •  
15   Μανχάταν γκρι  •   
03   Γκρι •  •  •  
30   Γκρι Τσιµέντου  •  •  
10   Σκούρο γκρι •  •  •  
02   Μαύρο  •   
17   Ανεµώνη •  •   
06   Μπαχάµα µπεζ •  •  •  
22   Μανώλια  •   
16   Ανοιχτή ώχρα •  •   
21   Καραµέλα •  •  •  
14   Κότο •  •   
20   Κάστανο •  •   
09   Ανοιχτό καφέ  •   
08   Καφέ  •   
07   Καφεκόκκινο •  •   
31   Κεραµιδί  •   
25   Κρόκος •  •   
32   Μπλε Μυκόνου  •   
33   Κίτρινο  •   
34   Μέντα  •   
35   Γαλαζοπράσινο  •   
36   Κυπαρισσί  •   

 
Ζητήστε την κασετίνα - ρεαλιστικό δειγµατολόγιο 
MULTIFILL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

MULTIFILL 3-15 
Έγχρωµος αρµόστοκος πλακιδίων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Έγχρωµος αρµόστοκος µε βάση το τσιµέντο, για 
την αρµολόγηση πλακιδίων. Παρέχει υψηλές µη-
χανικές αντοχές και άριστη χρωµατική σταθερότη-
τα. Κατάλληλος για πλάτος αρµών από 3-15 mm. 
Κατατάσσεται ως αρµόστοκος τύπου CG2 κατά ΕΝ 
13888. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Είναι κατάλληλος για αρµολόγηση πλακιδίων τοί-
χου ή δαπέδου κάθε είδους, για εσωτερικούς ή ε-
ξωτερικούς χώρους.   
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση:  τσιµεντοειδής κονία 
Αποχρώσεις:  16 διαφορετικές 
Απαίτηση σε νερό:  5,50 kg/σακί 25 kg  
Φαινόµενο βάρος 
ξηρού κονιάµατος: 1,50 ± 0,30 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος 
υγρού κονιάµατος:  2,00 ± 0,50 kg/lit 
Θερµοκρασία εφαρµογής:  από +5ºC έως +35ºC 
Αντοχή σε τριβή:  ≤ 1000 N/mm3 
Αντοχή σε θλίψη µετά από: 
• 28 ηµέρες:  38,00 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης: 38,00 N/mm2 

Αντοχή σε κάµψη µετά από: 
• 28 ηµέρες:  7,50 N/mm2 
• 25 κύκλους  
  ψύξης-απόψυξης: 7,50 N/mm2 

Συρρίκνωση πήξης:  ≤ 2 mm/m 
Απορρόφηση νερού: 
• µετά από 30 min:  ≤ 2 g 
• µετά από 240 min:  ≤ 5 g 
Χρόνος ζωής στο  
δοχείο:   τουλάχιστον 4 h              

στους +20ºC 
Βατότητα:                   µετά 10 h  
 στους +20ºC 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Η επιστρωµένη µε πλακίδια επιφάνεια πρέπει να 
είναι καθαρή. Οι αρµοί καθαρίζονται προσεκτικά 
και διαβρέχονται µε υγρό σφουγγάρι. 
 
2. Εφαρµογή 
Προσθέτουµε το MULTIFILL 3-15 στο νερό υπό α-
νάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές µίγ-
µα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε αναδευτήρα 
(δράπανο) χαµηλών στροφών. Απλώνουµε το µίγ-
µα επάνω στους αρµούς µε λαστιχένια σπάτουλα, 
µε φορά διαγώνια προς τους αρµούς, φροντίζο-
ντας να γεµίσουν σε όλο τους το βάθος. Το πλεό-
νασµα του υλικού απoµακρύνεται µετά από λίγο µε 
υγρό σφουγγάρι. Τέλος καθαρίζουµε την επιφάνεια 
των πλακιδίων µε ένα στεγνό πανί. 
Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η θερµοκρασία εί-
ναι υψηλή, συνιστάται συνεχής ύγρανση µε σφουγ-
γάρι, ώστε να µη στεγνώσει γρήγορα το υλικό. 
 

Κατανάλωση 
 
Η κατανάλωση του MULTIFILL 3-15 εξαρτάται α-
πό τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του 
αρµού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πε-
ριπτώσεις: 
 

Πάχος αρµού ∆ιαστάσεις 
Πλακιδίων 

(σε cm) 3 mm 7 mm 12 mm 15 mm 

20 x 20 x 0,7 410 950 1.600 1.960 
30 x 30 x 0,8 320 730 1.240 1.530 
40 x 40 x 0,8 240 550     940 1.160 
40 x 40 x 1,0 300 690 1.180 1.450 
50 x 50 x 0,8 190 440     750     940 

 
(Οι τιµές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 

Συσκευασία - Aποχρώσεις 
 
Το MULTIFILL 3-15 προσφέρεται στις εξής 16 α-
ποχρώσεις µε τους αντίστοιχους κωδικούς και συ-
σκευασίες: 
 
Απόχρωση 5 kg 25 kg 
01   Λευκό •  •  
05   Ανοιχτό γκρι •  •  
15   Μανχάταν γκρι •   
03   Γκρι •  •  
30   Γκρι Τσιµέντου •  •  
10   Σκούρο γκρι •  •  
02   Μαύρο •   
17   Ανεµώνη •   
06   Μπαχάµα µπεζ •  •  
21   Καραµέλα •   
14   Κότο •   
20   Κάστανο •   
09   Ανοιχτό καφέ •   
08   Καφέ •   
07   Καφεκόκκινο •   
31   Κεραµιδί •   

 
Ζητήστε την κασετίνα - ρεαλιστικό δειγµατολόγιο 
MULTIFILL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

MULTIFILL-EPOXY FLOOR 
Εποξειδικός αρµόστοκος δαπέδου 
 
 

Μερική καταπόνηση:    µετά από 48 h στους  Ιδιότητες 
                                   +23ºC  
Ολική καταπόνηση: µετά από 7 ηµέρες       Το MULTIFILL-EPOXY FLOOR είναι ένα εποξειδι-

κό σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά 
τη σκλήρυνσή του παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε 
θλίψη και κάµψη και υψηλή πρόσφυση. Το MULTI-
FILL-EPOXY FLOOR είναι ανθεκτικό έναντι πλη-
θώρας οξέων, αλκαλίων, διαβρωτικών για το σκυ-
ρόδεµα υγρών, καθαριστικών µέσων, θαλασσινού 
νερού και αλατούχου νερού. Έχει άριστη εργα-
σιµότητα (ρευστότητα) για εφαρµογές δαπέδου και 
καθαρίζεται εύκολα µε νερό πριν σκληρυνθεί. 
Κατάλληλος για πλάτος αρµών από 1,5-12 mm. 

                                      στους +23ºC 
Αντοχή σε θλίψη: 52 Ν/mm2 
(DIN EN 196-1)    
Αντοχή σε κάµψη:      28 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1)    
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του  
 σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, 
µετά από κάθε διακοπή εργασιών, µε νερό.  

Πεδία εφαρµογής  
 Τρόπος χρήσης 
Το MULTIFILL-EPOXY FLOOR εφαρµόζεται όπου 
απαιτείται υψηλή αντοχή σε χηµικές και µηχανικές 
καταπονήσεις. Συνδυάζεται άριστα µε πλακίδια 
υψηλών χηµικών αντοχών. Είναι κατάλληλο για 
αρµολόγηση πλακιδίων δαπέδου, σε βιοµηχα-
νικούς χώρους, όπως ζυθοποιίες, γαλακτοκοµεία, 
εργαστήρια, σφαγεία και σε άλλους τοµείς των 
βιοµηχανιών τροφίµων ή χηµικών, καθώς και σε 
πισίνες, κουζίνες κλπ. 

 
1. Ανάµιξη  
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Όλη η ποσότητα του συστατικού Β 
προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η 
ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 
λεπτά µε δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ. 
/λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και 
στα τοιχώµατα και στον πυθµένα του δοχείου, 
προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα.   

       
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
 Βάση: εποξειδική ρητίνη  
2. ∆ιαδικασία εφαρµογής                                      2 συστατικών 
Αρµολόγηση πλακιδίων  Αποχρώσεις:  γκρι, ανοιχτό γκρι 

 άλλες αποχρώσεις Οι αρµοί πρέπει να είναι καθαροί και στεγνοί.  To 
υλικό εκχύεται τµηµατικά στην προς αρµολόγηση 
επιφάνεια και εφαρµόζεται τραβηχτά µε λαστιχένια 
σπάτουλα, µε φορά διαγώνια ως προς τη διεύθυν-
ση των αρµών. Με αυτό τον τρόπο αποµακρύνεται 
ταυτόχρονα το πλεόνασµα του υλικού. 

 κατόπιν παραγγελίας 
Ιξώδες:  20.000 mPa.s 
Αναλογία ανάµιξης:  100:10 κατά βάρος 
Πυκνότητα:                1,57 kg/lit στους +23ºC 
Χρόνος  Καθαρισµός της επιφάνειας των πλακιδίων 
ζωής στο δοχείο:        περίπου 45 min Το ελάχιστο υλικό που αποµένει στην επιφάνεια 

των πλακιδίων γαλακτωµατοποιείται µε τρίψιµο µε 
ένα ελαφρά βρεγµένο σκληρό σφουγγάρι. Αφού το 
MULTIFILL-EPOXY FLOOR έχει ελαφρώς τραβή-
ξει, το γαλακτωµατοποιηµένο υλικό αποµακρύνε-
ται µε ένα µαλακό σφουγγάρι.  Κατόπιν η επιφά-
νεια των πλακιδίων καθαρίζεται εκ νέου µε ένα κα-
θαρό και µαλακό σφουγγάρι.  Η χρήση χλιαρού νε-
ρού διευκολύνει τον καθαρισµό. Για ακόµα ευκολό-
τερο καθαρισµό µπορεί να προστεθεί στο νερό πε-
ρίπου 10% οινόπνευµα. 

                                  στους +23ºC 
∆υνατότητα να  
καθαρισθεί: µέσα σε 45 min   
  στους +23ºC  
Βατότητα:                 µετά από 16 h στους   
                                 +23ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης: +10ºC 
 

  



 
  
  
  
  

Υποδείξεις για την αποκατάσταση κατεστραµµένων 
και διαβρωµένων αρµών τσιµεντοειδούς βάσης 

Συσκευασία 
 

α) Οι προβληµατικοί αρµοί διανοίγονται σε βάθος     
τουλάχιστον 3 mm. 

Το MULTIFILL-EPOXY FLOOR διατίθεται σε συ-
σκευασία των 5 kg.Τα συστατικά Α και Β βρίσκο-
νται σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά 
βάρος και το δοχείο του συστατικού Β είναι συ-
σκευασµένο µέσα στο δοχείο του συστατικού Α. 

β) Πρέπει να εξασφαλίζεται η πλευρική πρόσφυση    
του MULTIFILL-EPOXY FLOOR στα πλακίδια (α-
ποκάλυψη-καθαρισµός των πλευρών των πλακι-
δίων στο βάθος των διανοιγµένων αρµών).   
γ) Χαλαρά πλακίδια πρέπει να επανακολλούνται  
µε MULTIFILL-EPOXY WALL. 

Αποθήκευση 
 

δ) Οι αρµοί, οι οποίοι πρέπει να είναι στεγνοί, α-
παλλάσσονται από σκόνες και υλικά που µειώνουν   
την πρόσφυση. 

Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα- 
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 

ε) Στη συνέχεια πληρώνονται µε MULTIFILL-   
EPOXY FLOOR κατά τα γνωστά. 

 
Παρατηρήσεις   Κατανάλωση • Σε χαµηλές θερµοκρασίες το υλικό χάνει την 

καλή εργασιµότητά του και οι χρόνοι αντίδρασης 
µεγαλώνουν. Αντίθετα οι υψηλές θερµοκρασίες 
µειώνουν το χρόνο κατεργασίας.  

 
Η κατανάλωση του MULTIFILL-EPOXY FLOOR ε-
ξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το 
πάχος του αρµού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακό-
λουθες περιπτώσεις: • Το MULTIFILL-EPOXY FLOOR, µετά την πλήρη 

σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.  
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβου-
λευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που ανα-
γράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.   

Πάχος αρµού ∆ιαστάσεις 
Πλακιδίων 

(σε cm) 3 mm 7 mm 10 mm 12 mm 

4,2 x 4,2 x 0,6 1.340 3.140 4.480 5.380 
10 x 10 x 0,9   840 1.980 2.830 3.390 
15 x 15 x 1,2   750 1.760 2.510 3.000 
20 x 20 x 0,7   330   770 1.100 1.320 
24 x 12 x 0,8   470 1.100 1.570 1.880 

24 x 11,5 x 1,5   900 2.120 3.030 3.640 
24 x 11,5 x 2,0 1.210 2.830 4.040 4.840 
24 x 11,5 x 2,5 1.520 3.540 5.050 6.060 
30 x 30 x 0,8   250   590   840 1.000 
40 x 40 x 0,8   190   440   630   750 
40 x 40 x 1,0   240   550   790   940 
50 x 50 x 0,8   150   350   500   600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Οι τιµές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m2)  

  
  

  
   

  
  
  

 



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα  

 
 

 
 

 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ (σύµφωνα µε ASTM D 543-84):                                             

ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ: 7 MEΡΕΣ 

MULTIFILL-EPOXY FLOOR  ΓΚΡΙ                   ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ 
 

A/A Αντιδραστήριο ∆ιαφορά     
σε % (7 ηµ) Παρατηρήσεις ∆ιαφορά      

σε % (28 ηµ) Παρατηρήσεις 

1 Υδροχλωρικό οξύ 
πυκνό - 0,08 Αποχρωµατισµός + 1,10 Αποχρωµατισµός 

2 Θειικό οξύ 30% κ.β. + 0,54 Αποχρωµατισµός + 1,68 Αποχρωµατισµός 

3 Οξικό οξύ 5% κ.β. + 0,67 Καµία επίπτωση + 1,25 Καµία επίπτωση 

4 ∆ιάλυµα γαλακτικού 
οξέος 5% κ.β. + 0,57 Ελαφρός 

αποχρωµατισµός + 0,94 Τοπικός 
αποχρωµατισµός 

5 ∆ιάλυµα καυστικού 
νατρίου 60% κ.β. + 0,31 Καµία επίπτωση + 1,13 Καµία επίπτωση 

6 Αιθανόλη + 1,33 Καµία επίπτωση + 3,00 Καµία επίπτωση 

7 Ξυλόλιο + 2,12 Καµία επίπτωση + 7,88 Καµία επίπτωση 
 
 
MULTIFILL-EPOXY FLOOR  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ    ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ 
 

A/A Αντιδραστήριο ∆ιαφορά     
σε % (7 ηµ) Παρατηρήσεις ∆ιαφορά      

σε % (28 ηµ) Παρατηρήσεις 

1 Υδροχλωρικό οξύ 
πυκνό + 3,29 Αποχρωµατισµός + 9,08 Αποχρωµατισµός 

2 Θειικό οξύ 30% κ.β. + 0,54 Καµία επίπτωση + 1,53 Καµία επίπτωση 

3 Οξικό οξύ 5% κ.β. + 0,86 Καµία επίπτωση + 1,28 Καµία επίπτωση 

4 ∆ιάλυµα γαλακτικού 
οξέος 5% κ.β. + 0,81 Καµία επίπτωση + 1,26 Καµία επίπτωση 

5 ∆ιάλυµα καυστικού 
νατρίου 60% κ.β. + 0,45 Καµία επίπτωση + 1,65 Καµία επίπτωση 

6 Αιθανόλη + 1,39 Καµία επίπτωση + 3,28 Καµία επίπτωση 

7 Ξυλόλιο + 2,84 Καµία επίπτωση + 7,50 Καµία επίπτωση 
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έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



 
 Τεχνικό Φυλλάδιο 

MULTIFILL-EPOXY WALL 
Εποξειδικός αρµόστοκος τοίχου και κόλλα πλακιδίων 
 
 

Ελάχιστη θερµοκρασία  Ιδιότητες 
σκλήρυνσης: +10ºC  
Μερική καταπόνηση:    µετά από 48 h στους  Το MULTIFILL-EPOXY WALL είναι ένα εποξειδικό 

σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά τη 
σκλήρυνσή του παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε 
θλίψη και κάµψη και υψηλή πρόσφυση. Το MULTI-
FILL-EPOXY WALL είναι ανθεκτικό έναντι πληθώ-
ρας οξέων, αλκαλίων, διαβρωτικών για το σκυρό-
δεµα υγρών, καθαριστικών µέσων, θαλασσινού 
νερού και αλατούχου νερού. Έχει άριστη εργασι-
µότητα και καθαρίζεται εύκολα µε νερό πριν σκλη-
ρυνθεί. Κατάλληλος για πλάτος αρµών από          
2-10 mm. 

                                    +23ºC 
Ολική καταπόνηση: µετά από 7 ηµέρες  
                                        στους +23ºC 
Αντοχή σε θλίψη: 62,8 Ν/mm2 
(DIN EN 196-1)    
Αντοχή σε κάµψη:          >35 Ν/mm2  
(DIN EN 196-1)    
Αντοχή σε πρόσφυση:   > 3 Ν/mm2 (θραύση του  
  σκυροδέµατος) 

 
Καθαρισµός των εργαλείων:  Πεδία εφαρµογής Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, 
µετά από κάθε διακοπή εργασιών, µε νερό.  

Το MULTIFILL-EPOXY WALL  εφαρµόζεται όπου 
απαιτείται υψηλή αντοχή σε χηµικές και µηχανικές 
καταπονήσεις. Συνδυάζεται άριστα µε πλακίδια 
υψηλών χηµικών αντοχών. Είναι κατάλληλο  για 
την κόλληση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου και για 
αρµολόγηση πλακιδίων τοίχου, σε βιοµηχανικούς 
χώρους, όπως ζυθοποιίες, γαλακτοκοµεία, εργα-
στήρια, σφαγεία και σε άλλους τοµείς των βιο-
µηχανιών τροφίµων ή χηµικών, καθώς και σε πισί-
νες, κουζίνες κλπ. 

 
Τρόπος χρήσης 

 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό, στατικά ε-
παρκές, ελαφρώς αδρό και απαλλαγµένο από υλι-
κά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, 
σκουριά, σαθρά υλικά, έλαια κλπ. Εφόσον απαιτεί-
ται, το υπόστρωµα πρέπει να υφίσταται επεξεργα-
σία π.χ. σε δάπεδα τρίψιµο µε µηχανή µωσαϊκού, 
αµµοβολή, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισµα και σε τοί-
χους τρίψιµο µε συρµατόβουρτσα, τριβείο χειρός 
κλπ. 

       
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Βάση:  εποξειδική ρητίνη   
                                       2 συστατικών 2. Ανάµιξη 

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Όλη η ποσότητα του συστατικού Β 
προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η 
ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 
λεπτά µε δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ. 
/λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και 
στα τοιχώµατα και στον πυθµένα του δοχείου, 
προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιό-
µορφα.   

Αποχρώσεις:  γκρι, ανοιχτό γκρι 
 άλλες αποχρώσεις 
 κατόπιν παραγγελίας 
Ιξώδες:  80.000 mPa.s 
Αναλογία ανάµιξης:  100:10,8 κατά βάρος 
Πυκνότητα:                   1,73 kg/lit στους +23ºC 
Χρόνος  
ζωής στο δοχείο:      περίπου 45 min 
                                   στους +23ºC  

3. ∆ιαδικασία εφαρµογής ∆υνατότητα να  
καθαρισθεί: µέσα σε 45 min   

Κόλληση πλακιδίων    στους +23ºC 
Το υλικό απλώνεται και "χτενίζεται" οµοιόµορφα 
στο υπόστρωµα µε οδοντωτή σπάτουλα. Αµέσως 
µετά τοποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο 
σηµείο της επιθυµητής θέσης τους. 

Βατότητα:                µετά από 16 h στους   
                                  +23ºC 
 
 
 



 
  
  

 
Αρµολόγηση πλακιδίων  Πάχος αρµού ∆ιαστάσεις 

Πλακιδίων 
(σε cm) 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 

2 x 2 x 0,3 1.030 1.550 --- --- 
4,2 x 4,2 x 0,6   990 1.470 1.970 2.680 
10 x 10 x 0,6   420   620   830 1.040 
10 x 10 x 0,9   620   930 1.460 1.550 
15 x 15 x 0,7   320   480   640   800 
15 x 15 x 1,2   550   830 1.100 1.380 
20 x 20 x 0,7   240   360   480   600 
20 x 30 x 0,7   200   300   400   500 
24 x 12 x 0,8   340   510   680   860 

24 x 11,5 x 1,5   660 1.000 1.340 1.660 
24 x 11,5 x 2,0   900 1.330 1.780 2.210 
24 x 11,5 x 2,5 1.110 1.670 2.220 2.780 
30 x 30 x 0,8   180   280   370   460 

Οι αρµοί πρέπει να είναι καθαροί και στεγνοί.  Γε-
µίζονται µε προσοχή µε λαστιχένια σπάτουλα σε 
όλο τους το βάθος και το πλεόνασµα του υλικού 
αποµακρύνεται τραβηχτά µε λαστιχένια σπάτουλα, 
µε φορά διαγώνια ως προς τη διεύθυνση των αρ-
µών. 

Καθαρισµός της επιφάνειας των πλακιδίων 
Το ελάχιστο υλικό που αποµένει στην επιφάνεια 
των πλακιδίων γαλακτωµατοποιείται µε τρίψιµο µε 
ένα ελαφρά βρεγµένο σκληρό σφουγγάρι. Αφού το 
MULTIFILL-EPOXY WALL έχει ελαφρώς τραβήξει, 
το γαλακτωµατοποιηµένο υλικό αποµακρύνεται µε 
ένα µαλακό σφουγγάρι.  Κατόπιν η επιφάνεια των 
πλακιδίων καθαρίζεται εκ νέου µε ένα καθαρό και 
µαλακό σφουγγάρι.  Η χρήση χλιαρού νερού διευ-
κολύνει τον καθαρισµό. Για ακόµα ευκολότερο κα-
θαρισµό µπορεί να προστεθεί στο νερό περίπου 
10% οινόπνευµα. 

 Υποδείξεις για την αποκατάσταση κατεστραµµένων 
και διαβρωµένων αρµών τσιµεντοειδούς βάσης (Οι τιµές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m2) 

 α) Οι προβληµατικοί αρµοί διανοίγονται σε βάθος     
τουλάχιστον 3 mm. Κόλληση πλακιδίων 

Περίπου 1,75 kg/m2/mm. β) Πρέπει να εξασφαλίζεται η πλευρική πρόσφυση   
του MULTIFILL-EPOXY WALL στα πλακίδια (α-
ποκάλυψη-καθαρισµός των πλευρών των πλακι-
δίων στο βάθος των διανοιγµένων αρµών). 

 
Συσκευασία 

 
γ) Χαλαρά πλακίδια πρέπει να επανακολλούνται  
µε MULTIFILL-EPOXY WALL. 

Το MULTIFILL-EPOXY WALL διατίθεται σε συ-
σκευασία των 5 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκο-
νται σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κα-
τά βάρος και το δοχείο του συστατικού Β είναι συ-
σκευασµένο µέσα στο δοχείο του συστατικού Α. 

δ) Οι αρµοί,οι οποίοι πρέπει να είναι στεγνοί, α-
παλλάσσονται από σκόνες και υλικά που µειώνουν   
την πρόσφυση. 
ε) Στη συνέχεια πληρώνονται µε MULTIFILL-   
EPOXY WALL κατά τα γνωστά. 

  
Αποθήκευση 

  
Κατανάλωση Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα- 

 γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. Aρµολόγηση πλακιδίων 

Η κατανάλωση του MULTIFILL-EPOXY WALL ε-
ξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το 
πάχος του αρµού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακό-
λουθες περιπτώσεις: 

 
Παρατηρήσεις 

 
• Σε χαµηλές θερµοκρασίες το υλικό χάνει την 
καλή εργασιµότητά του και οι χρόνοι αντίδρασης 
µεγαλώνουν. Αντίθετα οι υψηλές θερµοκρασίες 
µειώνουν το χρόνο κατεργασίας.  

 
 
 
 

• Το MULTIFILL-EPOXY WALL, µετά την πλήρη 
σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.  

 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 

 
 
 

  
 



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα  

  
  
  
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ (σύµφωνα µε ASTM D 543-84):                                             ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ (σύµφωνα µε ASTM D 543-84):                                             

ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ: 7 MEΡΕΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ: 7 MEΡΕΣ 

MULTIFILL-EPOXY WALL  ΓΚΡΙ                       ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ 
 

A/A Αντιδραστήριο ∆ιαφορά     
σε % (7 ηµ) Παρατηρήσεις ∆ιαφορά      

σε % (28 ηµ) Παρατηρήσεις 

1 Υδροχλωρικό οξύ 
πυκνό - 0,08 Αποχρωµατισµός + 1,10 Αποχρωµατισµός 

2 Θειικό οξύ 30% κ.β. + 0,54 Αποχρωµατισµός + 1,68 Αποχρωµατισµός 

3 Οξικό οξύ 5% κ.β. + 0,67 Καµία επίπτωση + 1,25 Καµία επίπτωση 

4 ∆ιάλυµα γαλακτικού 
οξέος 5% κ.β. + 0,57 Ελαφρός 

αποχρωµατισµός + 0,94 Τοπικός 
αποχρωµατισµός 

5 ∆ιάλυµα καυστικού 
νατρίου 60% κ.β. + 0,31 Καµία επίπτωση + 1,13 Καµία επίπτωση 

6 Αιθανόλη + 1,33 Καµία επίπτωση + 3,00 Καµία επίπτωση 

7 Ξυλόλιο + 2,12 Καµία επίπτωση + 7,88 Καµία επίπτωση 
 
 
MULTIFILL-EPOXY WALL  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ       ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ 
 

A/A Αντιδραστήριο ∆ιαφορά     
σε % (7 ηµ) Παρατηρήσεις ∆ιαφορά      

σε % (28 ηµ) Παρατηρήσεις 

1 Υδροχλωρικό οξύ 
πυκνό + 3,29 Αποχρωµατισµός + 9,08 Αποχρωµατισµός 

2 Θειικό οξύ 30% κ.β. + 0,54 Καµία επίπτωση + 1,53 Καµία επίπτωση 

3 Οξικό οξύ 5% κ.β. + 0,86 Καµία επίπτωση + 1,28 Καµία επίπτωση 

4 ∆ιάλυµα γαλακτικού 
οξέος 5% κ.β. + 0,81 Καµία επίπτωση + 1,26 Καµία επίπτωση 

5 ∆ιάλυµα καυστικού 
νατρίου 60% κ.β. + 0,45 Καµία επίπτωση + 1,65 Καµία επίπτωση 

6 Αιθανόλη + 1,39 Καµία επίπτωση + 3,28 Καµία επίπτωση 

7 Ξυλόλιο + 2,84 Καµία επίπτωση + 7,50 Καµία επίπτωση 
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έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

STUCCOCRET 

 

Στόκος σπατουλαρίσµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το STUCCOCRET είναι ένα λευκό, ιδιαίτερα λεπτό-
κοκκο τσιµεντοκονίαµα, ενισχυµένο µε πολυµερή 
συστατικά (ρητίνες). Με την προσθήκη νερού 
δηµιουργείται µία παστώδης µάζα µε πολύ καλή 
εργασιµότητα, κατάλληλη για σπατουλάρισµα εσω-
τερικών χώρων. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το STUCCOCRET χρησιµοποιείται για την εξοµά-
λυνση και προετοιµασία επιφανειών εσωτερικών 
χώρων, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν µε χρώ-
µα ή άλλου είδους επικάλυψη. Είναι κατάλληλο για 
επιφάνειες σοβά ή σκυροδέµατος και αντικαθιστά 
τους λαδόστοκους και άλλα παρόµοια υλικά. 
     

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  κονία 
Aπόχρωση: λευκό 
Απαίτηση σε νερό: 8 kg/σακί 20 kg  
Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  0,90 ± 0,10 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
νωπού κονιάµατος: 1,60 ± 0,10 kg/lit 
Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  4 h στους +23ºC                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Η προς επίστρωση επιφάνεια θα πρέπει να είναι 
καθαρή από σκόνες, χρώµατα κλπ. ∆ε χρειάζεται 
να προηγηθεί αστάρωµα ή προετοιµασία µε λάδι 
πριν την εφαρµογή.  
Αναµιγνύουµε το περιεχόµενο ενός σάκου 
STUCCOCRET µε νερό, µέχρι να προκύψει ένα ο-
µοιογενές παστώδες µίγµα µε την επιθυµητή εργα-
σιµότητα (κατάλληλο για σπατουλάρισµα).  
Το υλικό εφαρµόζεται µε σπάτουλα σε δύο στρώ-
σεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού “τραβή-
ξει” η πρώτη (µετά από 2-3 ώρες).  
Το τρίψιµο και η βαφή της τελικής επιφάνειας γίνε-
ται µετά από 12 ώρες περίπου.  
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 1,1 kg/m2/mm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 4 kg, 10 kg και 20 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

PLANFIX 
Ρητινούχος τσιµεντόστοκος 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Το PLANFIX είναι ένα ρητινούχο, λεπτόκοκκο τσι-
µεντοκονίαµα για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. 
Με την προσθήκη νερού δηµιουργείται µία παστώ-
δης µάζα µε πολύ καλή εργασιµότητα, κατάλληλη 
για σπατουλάρισµα. 

1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό και απαλ-
λαγµένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ. Πριν 
την εφαρµογή του PLANFIX πρέπει η επιφάνεια 
του υποστρώµατος να διαβρέχεται καλά. 
  
2. Εφαρµογή Πεδία εφαρµογής 
Σε ένα καθαρό δοχείο βάζουµε νερό και προσθέ-
τουµε προοδευτικά και υπό συνεχή ανάδευση τη 
σκόνη του PLANFIX, σε αναλογία PLANFIX : νερό 
= 3 : 1 κατ’ όγκο, µέχρι να δηµιουργηθεί µία οµοιο-
γενής παστώδης µάζα, κατάλληλη για σπατουλά-
ρισµα.   

 
• Εξοµάλυνση και επιδιόρθωση εµφανούς σκυ-
ροδέµατος. 
• Σφράγιση ρωγµών, πόρων και φωλιών σε επι-
φάνειες σκυροδέµατος. 
• Κατασκευή καθολικής εξοµαλυντικής στρώσης 
λεπτού πάχους αντί τσιµεντοκονίας ή σοβά (σπα-
τουλάρισµα). 

 
Κατανάλωση 

 
                                                                Περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 Συσκευασία Μορφή:                           τσιµεντοειδής κονία   
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό • Σάκοι 5 kg σε γκρι απόχρωση.  
Φαινόµενο βάρος  • Σάκοι 25 kg σε γκρι και λευκή απόχρωση. 

 ξηρού κονιάµατος: 1,37 ± 0,10 kg/lit 
Αποθήκευση Φαινόµενο βάρος  

 υγρού κονιάµατος: 1,64 ± 0,10 kg/lit 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4-7 h στους +20ºC 

PLANFIX Γκρι  
 Απαίτηση σε νερό:  6,25 kg/σακί 25 kg  

Αντοχή σε θλίψη: 13,00 ± 2,00 N/mm2   
 Aντοχή σε κάµψη: 5,10 ± 0,80 N/mm2 
 
 PLANFIX Λευκό  
 Απαίτηση σε νερό:  5,75 kg/σακί 25 kg  

Αντοχή σε θλίψη: 16,00 ± 2,00 N/mm2   
 Aντοχή σε κάµψη: 4,50 ± 0,80 N/mm2 
 

  
  
  

  
     

  
  

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλαχιστον +5ºC.   
• Kατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το PLANFIX µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υ-
ψηλών θερµοκρασιών.  
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
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www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

PLANFIX-FINE 
Ρητινούχος τσιµεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος  
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  
Το PLANFIX-FINE είναι ένα ρητινούχο, ιδιαίτερα 
λεπτόκοκκο τσιµεντοκονίαµα για εξωτερική ή εσω-
τερική χρήση. Με την προσθήκη νερού δηµιουρ-
γείται µία παστώδης µάζα µε πολύ καλή εργασιµό-
τητα, κατάλληλη για σπατουλάρισµα.  

1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό και απαλ-
λαγµένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ. Πριν 
την εφαρµογή του PLANFIX-FINE πρέπει η επιφά-
νεια του υποστρώµατος να διαβρέχεται καλά. 
 Λόγω της κοκκοµετρίας του µπορεί να εφαρµοσθεί 

και µε µηχανή εκτόξευσης. 2. Εφαρµογή 
Σε ένα καθαρό δοχείο βάζουµε νερό και προσθέ-
τουµε προοδευτικά και υπό συνεχή ανάδευση τη 
σκόνη του PLANFIX-FINE, σε αναλογία PLANFIX-
FINE : νερό = 3 : 1 κατ’ όγκο, µέχρι να δηµιουρ-
γηθεί µία οµοιογενής παστώδης µάζα, κατάλληλη 
για σπατουλάρισµα.  

 
Πεδία εφαρµογής 

 
• Εξοµάλυνση και επιδιόρθωση εµφανούς σκυ-
ροδέµατος. 
• Σφράγιση ρωγµών, πόρων και φωλιών σε επι-
φάνειες σκυροδέµατος. 

 
Κατανάλωση 

• Κατασκευή καθολικής εξοµαλυντικής στρώσης 
λεπτού πάχους αντί τσιµεντοκονίας ή σοβά (σπα-
τουλάρισµα). 

 
Περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης. 
                                                                 

Συσκευασία Τεχνικά χαρακτηριστικά 
  
• Σάκοι 5 kg σε λευκή απόχρωση. Μορφή:                          τσιµεντοειδής κονία  
• Σάκοι 25 kg σε γκρι και λευκή απόχρωση. Αποχρώσεις: γκρι, λευκό  

Απαίτηση σε νερό:  6,75 kg/σακί 25 kg Αποθήκευση 
Φαινόµενο βάρος   

Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 

ξηρού κονιάµατος: 1,25 ± 0,10 kg/lit 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος: 1,65 ± 0,10 kg/lit  
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4-7 h στους +20ºC  

 PLANFIX-FINE Γκρι   
Αντοχή σε θλίψη: 20,00 ± 3,00 N/mm2   

 Aντοχή σε κάµψη: 6,00 ± 1,00 N/mm2 
 

PLANFIX-FINE Λευκό   
Αντοχή σε θλίψη: 24,00 ± 3,00 N/mm2   

 Aντοχή σε κάµψη: 7,00 ± 1,00 N/mm2  
  

  
  
   

  
  

  
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλαχιστον +5ºC.   
• Kατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το PLANFIX-FINE µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών.  
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

FLEX-COVER 

 

Ελαστικός στόκος 2 συστατικών  
 
 

Ιδιότητες 
 
To FLEX-COVER είναι ένας ινοπλισµένος, ελαστικός 
στόκος 2 συστατικών. Αποτελείται από µία τσιµε-
ντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητι-
νούχο γαλάκτωµα (συστατικό Β). Παρουσιάζει µε-
γάλη ελαστικότητα, στεγανότητα και αντοχή στο 
χρόνο.  
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Χρησιµοποιείται για την τοπική σφράγιση και στε-
γανοποίηση ρωγµών, σηµείων συναρµογής, αρ-
µών κουφωµάτων κλπ., καθώς και για το σπατου-
λάρισµα επιφανειών που παρουσιάζουν τριχοειδείς 
ρωγµές. Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από σοβά, 
σκυρόδεµα, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, ξύλο κλπ. 
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
                       Α συστατικό          Β συστατικό 
Βάση:             τσιµεντοειδής       υδατική διασπορά                                                     
                             κονία                   ακρυλικού    
                                                       πολυµερούς                                                                                     
Απόχρωση:         λευκό                      λευκό 
Αναλογία 
ανάµιξης:     1 µέρος βάρους       0,3 µέρη βάρους   
 
Συνδυαζόµενο προïον 
Xρόνος ζωής στο δοχείο: 90 min στους +20ºC 
Φαινόµενο βάρος:  1,85 kg/lit 
Αντοχή σε θλίψη: 7,00 ± 1,00 N/mm2 

Αντοχή σε κάµψη: 1,70 ± 0,50 N/mm2 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό και απαλ-
λαγµένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ. και 
να διαβρέχεται καλά πριν από την εφαρµογή του 
FLEX-COVER. 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
Το περιεχόµενο του συστατικού Α προστίθεται υπό 
συνεχή ανάδευση στο συστατικό Β, µέχρι να σχη-
µατιστεί µία οµοιογενής παστώδης µάζα, κατάλλη-
λη για σπατουλάρισµα.   
Το υλικό εφαρµόζεται µε σπάτουλα σε µία ή δύο 
στρώσεις, ανάλογα µε το πάχος της εφαρµογής. Η 
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη. 
 

Κατανάλωση 
 
• Για σφράγιση αρµού διαστάσεων 5 mm x 5mm:  
   40 gr ανά τρέχον µέτρο αρµού.   
• Για σπατουλάρισµα επιφανειών:  
   1,6 kg/m2/mm πάχος στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
Συσκευασία 2,6 kg (2 kg κονία + 0,6 kg γαλάκτωµα). 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από την 
υγρασία και τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι κυµαίνεται µεταξύ + 5ºC και +30ºC. 
• Kατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το FLEX-COVER µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών. 
• Το Α-συστατικό του προϊόντος περιέχει τσιµέντο, 
το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξι-
νοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

FAST-COVER 

 

Έτοιµος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος                                      
για γρήγορα γεµίσµατα  
 
 

Ιδιότητες 
 
Ετοιµόχρηστος, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρή-
γορα γεµίσµατα οπών και ρωγµών µε ένα µόνο πέ-
ρασµα. Επιδέχεται βαφή σε 30 λεπτά. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Εφαρµόζεται σε πορώδεις επιφάνειες από σοβά, 
γυψοσανίδα, ξύλο κλπ., σε πάχος έως 5 cm. ∆ε 
ρηγµατώνει και δε χρειάζεται τρίψιµο. Είναι κατάλ-
ληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:         λευκό 
Πυκνότητα:                       0,36 kg/lit 
Θερµοκρασία 
εφαρµογής:        από +50C έως +300C 
∆υνατότητα βαφής: µετά από 30 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι ρωγµές καθαρίζονται και αδειάζονται. Το υπό-
στρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκόνες, 
λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πριν την εφαρµογή το 
υλικό αναδεύεται καλά µέχρι να προκύψει ένα πα-
χύρευστο µίγµα. 
 
2. Εφαρµογή 
Ο στόκος τοποθετείται µε σπάτουλα στο επιθυµητό 
σηµείο και πιέζεται µέχρι την πλήρωση του κενού. 
Η επιφάνεια λειαίνεται µε µία σπάτουλα. Μετά από 
30 περίπου λεπτά και αφού στεγνώσει η επιφά-
νεια, µπορεί να ακολουθήσει η βαφή της.  
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 0,5 lit, 1 lit και  5 lit. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους ξηρούς και προστατευµένους 
από τον παγετό. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

GB-COVER 

 

Παστώδης ακρυλικός στόκος γυψοσανίδας 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το GB-COVER είναι ένας έτοιµος προς χρήση 
στόκος, κατάλληλος για σπατουλάρισµα και αρµο-
λόγηση γυψοσανίδων. Προσφέρει µεγάλη ευκολία 
στην εφαρµογή και το τρίψιµο. ∆ίνει επίπεδη και 
λεία τελική επιφάνεια, έτοιµη για αστάρωµα και 
βαφή. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το GB-COVER είναι ιδανικό για σπατουλάρισµα 
γυψοσανίδων, ενώ σε συνδυασµό µε τις ταινίες 
αρµών χρησιµοποιείται για την κάλυψη ρωγµών 
και την αρµολόγησή τους. 
                                                              

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:           παστώδης 
Απόχρωση: λευκό 
Ειδικό βάρος: 1,65 kg/lit 
Χρόνος στεγνώµατος: 1-2 h 
Χρόνος επικάλυψης:    2-3 h 
Ελάχιστη θερµοκρασία 
εφαρµογής:                 + 5OC 
                                       

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό και απαλ-
λαγµένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
α) Σπατουλάρισµα  
Το GB-COVER εφαρµόζεται τραβηχτά µε σπάτου-
λα σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί 
αφού στεγνώσει η πρώτη. 
 
β) Αρµολόγηση και κάλυψη ρωγµών  
Αρχικά τοποθετείται η αυτοκόλλητη ταινία αρµών 
κατά µήκος του αρµού ή της ρωγµής. Το           
GB-COVER εφαρµόζεται στη στεγνή και καθαρή 
επιφάνεια µε σπάτουλα σε δύο στρώσεις. Η δεύτε-
ρη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. 
Εναλλακτικά, αν η ταινία αρµών δεν είναι αυτοκόλ-
λητη, εφαρµόζεται αρχικά µία στρώση GB-COVER 
κατά µήκος του αρµού και όσο αυτή είναι νωπή, 
τοποθετείται η ταινία και πιέζεται ώστε να καλυφθεί 
πλήρως από το υλικό. Μετά το στέγνωµα της 
επιφάνειας ακολουθεί η δεύτερη στρώση.  
Μετά το σπατουλάρισµα ή την αρµολόγηση, η 
τελική επιφάνεια λειαίνεται µε υαλόχαρτο, ώστε να 
ακολουθήσει το αστάρωµα και στη συνέχεια η 
βαφή της. 
 

Κατανάλωση 
 
2,0-3,0 kg/m2, ανάλογα µε το πάχος της στρώσης. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 7 kg και 20 kg. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

UNI-PRIMER 

 

Ακρυλικό αστάρι νερού 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ρητινούχα υδατική διασπορά, η οποία εφαρµο-
ζόµενη σε πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί 
και δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την 
πρόσφυση σε αυτές υδατοδιαλυτών χρωµάτων, 
κολλών πλακιδίων, ελαστικών κονιαµάτων, επαλει-
φόµενων ελαστοµερών κλπ. ∆ιεισδύει και αγκυρώ-
νει στους πόρους του υποστρώµατος και λειτουρ-
γεί ως συνδετική στρώση µεταξύ αυτού και του 
χρώµατος, του κονιάµατος κλπ., που πρόκειται να 
εφαρµοστεί. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το UNI-PRIMER χρησιµοποιείται ως ετοιµόχρηστο 
αστάρι, για την εξασφάλιση της πρόσφυσης υδατο-
διαλυτών χρωµάτων σε πορώδη υποστρώµατα, ό-
πως επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, σο-
βά, γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ. 
Σταθεροποιεί τις εύθρυπτες επιφάνειες, όπως σα-
θρούς σοβάδες κλπ. 
Ακόµη χρησιµοποιείται ως αστάρι, για τη σταθερο-
ποίηση και τη µείωση της απορροφητικότητας επι-
φανειών από γυψοσανίδες ή µοριοσανίδες, στις ο-
ποίες πρόκειται να εφαρµοστούν κόλλες πλακιδί-
ων, το ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονία-
µα AQUAMAT-ELASTIC ή το επαλειφόµενο ελα-
στοµερές στεγανωτικό Isomat® SL 17.  
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                  γαλάκτωµα 
Απόχρωση:      λευκό 
Πυκνότητα:          1,00 kg/lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι 
στεγνή και τελείως απαλλαγµένη από σκόνες, λί-
πη, ρύπους κλπ. 
 
2. Εφαρµογή 
Αναδεύουµε καλά το UNI-PRIMER και το εφαρµό-
ζουµε οµοιόµορφα επάνω στο υπόστρωµα µε 
βούρτσα, ρολό ή ψεκασµό, πριν την εφαρµογή του 
χρώµατος. 
 

Κατανάλωση 
 
100-200 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τον πα-
γετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOXYCOAT  
       Εποξειδικό χρώµα 2 συστατικών 

 
 

Ιδιότητες 
 
Το EPOXYCOAT είναι ένα έγχρωµο εποξειδικό σύ-
στηµα 2 συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει υ-
ψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Είναι ιδι-
αίτερα ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρε-
λαιοειδή, σε διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό νε-
ρό και στις καιρικές επιδράσεις. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOXYCOAT χρησιµοποιείται ως προστατευτι-
κή και διακοσµητική βαφή σε τσιµεντοειδή υπο-
στρώµατα, όπως σκυρόδεµα, σοβάς, τσιµεντοκο-
νίες καθώς και σε µεταλλικές επιφάνειες. Είναι κα-
τάλληλο για βιοµηχανικούς χώρους, εργαστήρια, 
σφαγεία, κονσερβοποιίες, οινοποιίες, πρατήρια 
βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  
Αποχρώσεις:  RAL 9003 (λευκό),                             
                                         RAL 7035 (ανοιχτό γκρι),     
 RAL 1015 (µπεζ), 
 άλλες αποχρώσεις κατά 
 παραγγελία 
Ιξώδες:  3.000 ± 500 mPa.s  
 στους +23ºC 
Πυκνότητα:  1,47 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:11 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 90 min στους 
 +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 
Βατότητα:  µετά από 24 h στους 
                                    +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 24 h στους  
 +23ºC  
Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC  
 
 
 
 

Αντοχή σε πρόσφυση: > 3 Ν/mm2 (θραύση του 
σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
•  Να είναι στεγνές και σταθερές. 
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 
• Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 
Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: 

α) Τσιµεντοειδή υποστρώµατα 
Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25 
Ποιότητα τσιµεντοκονίας: περιεκτικότητα σε   
                                          τσιµέντο 350 kg/m3 
Ηλικία:                             τουλάχιστον 28 ηµέρες 
Υγρασία:                 λιγότερη από 4% 

β) Σιδηρές και χαλύβδινες επιφάνειες 
Πρέπει να είναι απαλλαγµένες από σκουριά ή κά-
θε είδους ρύπους που εµποδίζουν την πρόσφυση. 
 
Ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος πρέπει να 
γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως βούρτσισµα, 
τρίψιµο, φρεζάρισµα, αµµοβολή, υδροβολή, σφαι-
ριδιοβολή κλπ. 
Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισµός της 
επιφάνειας από τη σκόνη µε σκούπα υψηλής α-
πορροφητικότητας. 
 
2. Αστάρωµα 

α) Αστάρωµα επιφανειών τσιµεντοειδούς βάσης  
Το αστάρωµα γίνεται µε τον εποξειδικό εµποτισµό 
DUROFLOOR-BI ή µε EPOXYCOAT αραιωµένο 
10-15% κ.β. µε το ειδικό διαλυτικό SM-14, σε µία 
στρώση.  
Κατανάλωση DUROFLOOR-BI: περίπου 150 g/m2.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
β) Αστάρωµα µεταλλικών επιφανειών 
Το αστάρωµα γίνεται µε την αντισκωριακή εποξει-
δική επάλειψη EPOXYCOAT-AC, σε δύο στρώ-
σεις. 
Κατανάλωση: 150-200 g/m2/στρώση. 
 
3. Ανάµιξη του EPOXYCOAT 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντι-
κό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυ-
ντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
4. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Η εφαρµογή του EPOXYCOAT γίνεται εντός 24 ω-
ρών από την επάλειψη του ασταριού και αφού αυ-
τό έχει στεγνώσει. 
Το EPOXYCOAT χρησιµοποιείται ως έχει ή αραιω-
µένο έως και 5% κ.β. µε το ειδικό διαλυτικό SM-14. 
Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό, πινέλο ή ψεκασµό 
σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. 
Κατανάλωση: 200-300 g/m2/στρώση. 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOXYCOAT διατίθεται σε συσκευασία (Α+Β) 
των 8 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε κα-
θορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το EPOXYCOAT περιέχει διαλύτες. Κατά την ε-
φαρµογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισµό τους. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.   
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος από 
τον προβλεπόµενο χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το EPOXYCOAT, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOXYCOAT-W  
       Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό χρώµα 2 συστατικών 

 
 

Ιδιότητες 
 
Το EPOXYCOAT-W είναι ένα έγχρωµο εποξειδικό 
σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρου-
σιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. 
Είναι ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρε-
λαιοειδή, στο νερό, στο θαλασσινό νερό και στις 
καιρικές επιδράσεις. 
Ιδανικό για εφαρµογές σε κλειστούς χώρους και 
γενικά όπου η παρουσία διαλυτών δεν είναι επιθυ-
µητή. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOXYCOAT-W χρησιµοποιείται ως προστα-
τευτική και διακοσµητική βαφή σε τσιµεντοειδή 
υποστρώµατα, όπως σκυρόδεµα, σοβάς, τσιµεντο-
κονίες, καθώς και σε µεταλλικές επιφάνειες. Είναι 
κατάλληλο για βιοµηχανικούς χώρους, εργαστήρια, 
σφαγεία, κονσερβοποιίες, οινοποιίες, πρατήρια 
βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  
Αποχρώσεις:  RAL 7035 (ανοιχτό γκρι) 
 RAL 1015 (µπεζ), 
 άλλες αποχρώσεις κατά  
 παραγγελία 
Ιξώδες:  4.200 mPa.s  
 στους +230C 
Πυκνότητα:  1,53 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:23 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 90 min στους  
 +200C 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +80C 
Βατότητα:  µετά από 24 h στους 
 +230C 
∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 8 h έως 48 h  
 στους + 230C  
Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους + 230C  
 
 
 

Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του 
σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε νερό. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
•  Να είναι στεγνές και σταθερές. 
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 
• Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 
Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: 

α)Τσιµεντοειδή υποστρώµατα 
Ποιότητα σκυροδέµατος:     τουλάχιστον C20/25 
Ποιότητα τσιµεντοκονίας:     περιεκτικότητα σε   
                                             τσιµέντο 350 kg/m3 
Ηλικία:                                  τουλάχιστον 28 ηµέρες 
Υγρασία:                       λιγότερη από 4% 

β)Σιδηρές και χαλύβδινες επιφάνειες 
Πρέπει να είναι απαλλαγµένες από σκουριά ή κά-
θε είδους ρύπους που εµποδίζουν την πρόσφυση. 
 

Ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος πρέπει να 
γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως βούρτσισµα, 
τρίψιµο, φρεζάρισµα, αµµοβολή, υδροβολή κλπ. 
Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισµός της 
επιφάνειας από τη σκόνη µε σκούπα υψηλής α-
πορροφητικότητας. 
 
2. Αστάρωµα 

α) Αστάρωµα επιφανειών τσιµεντοειδούς βάσης  
Το αστάρωµα γίνεται µε EPOXYCOAT-W αραιω-
µένο 20% κ.β. µε νερό, σε µία στρώση.  
Κατανάλωση EPOXYCOAT-W: περίπου 200 g/m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
β) Αστάρωµα µεταλλικών επιφανειών 
Το αστάρωµα γίνεται µε την αντισκωριακή εποξει-
δική επίστρωση EPOXYCOAT-AC σε µία ή δύο 
στρώσεις. 
Κατανάλωση: περίπου 150 g/m2/στρώση.  
 
3. Ανάµιξη του EPOXYCOAT-W 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντι-
κό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυ-
ντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
4. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Η εφαρµογή του EPOXYCOAT-W γίνεται εντός 48 
ωρών από την επάλειψη του ασταριού και αφού 
αυτό έχει στεγνώσει. 
Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό, πινέλο ή ψεκασµό 
σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 
Στην πρώτη στρώση το EPOXYCOAT-W χρησιµο-
ποιείται ως έχει ή αραιωµένο έως και 10% κ.β. µε 
νερό.  
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί χωρίς αραίωση και 
αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 48 ωρών. 
Κατανάλωση: 200-300 g/m2/στρώση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOXYCOAT-W διατίθεται σε συσκευασία 
(Α+Β) των 3 kg και 9 kg. Τα συστατικά Α και Β βρί-
σκονται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά 
βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό 
χώρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν ρύπων, που µπορεί να παρεµβληθούν 
µεταξύ τους. 
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος από 
τον προβλεπόµενο χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να 
τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια 
επίστρωση.  
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOXYCOAT-S  
       Εποξειδικό χρώµα 2 συστατικών 

 
 

Ιδιότητες 
 
Το EPOXYCOAT-S είναι ένα έγχρωµο εποξειδικό 
σύστηµα 2 συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει 
υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πε-
τρελαιοειδή, σε διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό 
νερό και στις καιρικές επιδράσεις. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOXYCOAT-S χρησιµοποιείται ως προστα-
τευτική και διακοσµητική βαφή σε τσιµεντοειδή 
υποστρώµατα, όπως σκυρόδεµα, σοβάς, τσιµεντο-
κονίες, καθώς και σε µεταλλικές επιφάνειες. Είναι 
κατάλληλο για βιοµηχανικούς χώρους, εργαστήρια, 
σφαγεία, κονσερβοποιίες, οινοποιίες, πρατήρια 
βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ. 
Επίσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη βαφή πισί-
νων. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  
Αποχρώσεις:  RAL 9003 (λευκό),                                               
                                   γαλάζιο πισίνας,
 άλλες αποχρώσεις κατά
 παραγγελία 
Ιξώδες:  4.000 ± 500 mPa.s  
 στους +23ºC 
Πυκνότητα:  1,34 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:20 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 80 min στους       
                                       +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:               +8ºC 
Βατότητα:                        µετά από 24 h στους 
                                  +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:      µετά από 24 h στους 
                                    +23ºC  
Τελικές αντοχές:         µετά από 7 ηµέρες 
                                 στους +23ºC  
 
 
 
 

Αντοχή σε πρόσφυση: > 3 Ν/mm2 (θραύση του 
σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12.  

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
• Να είναι στεγνές και σταθερές. 
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 
• Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 
Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: 

α) Τσιµεντοειδή υποστρώµατα 
Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25 
Ποιότητα τσιµεντοκονίας: περιεκτικότητα σε   
                                        τσιµέντο 350 kg/m3 
Ηλικία:                            τουλάχιστον 28 ηµέρες 
Υγρασία:                 λιγότερη από 4% 

β) Σιδηρές και χαλύβδινες επιφάνειες 
Πρέπει να είναι απαλλαγµένες από σκουριά ή κά-
θε είδους ρύπους που εµποδίζουν την πρόσφυση. 
 
Ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος πρέπει να 
γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως βούρτσισµα, 
τρίψιµο, φρεζάρισµα, αµµοβολή, υδροβολή, σφαι-
ριδιοβολή κλπ. 
Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισµός της 
επιφάνειας από τη σκόνη µε σκούπα υψηλής α-
πορροφητικότητας. 
 
2. Αστάρωµα 

α) Αστάρωµα επιφανειών τσιµεντοειδούς βάσης  
Το αστάρωµα γίνεται µε τον εποξειδικό εµποτισµό 
DUROFLOOR-BI ή µε EPOXYCOAT-S αραιωµέ-
νο 10-20% κ.β. µε το ειδικό διαλυτικό SM-14, σε 
µία στρώση.  
Κατανάλωση DUROFLOOR-BI: περίπου 150 g/m2.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
β) Αστάρωµα µεταλλικών επιφανειών 
Το αστάρωµα γίνεται µε την αντισκωριακή εποξει-
δική επάλειψη EPOXYCOAT-AC, σε δύο στρώ-
σεις. 
Κατανάλωση: 150-200 g/m2/στρώση. 
 
3. Ανάµιξη του EPOXYCOAT-S 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντι-
κό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυ-
ντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
4. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Η εφαρµογή του EPOXYCOAT-S γίνεται εντός 24 
ωρών από την επάλειψη του ασταριού και αφού 
αυτό έχει στεγνώσει. 
Το EPOXYCOAT-S χρησιµοποιείται ως έχει ή 
αραιωµένο έως και 5% κ.β. µε το ειδικό διαλυτικό 
SM-14. Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό, πινέλο ή 
ψεκασµό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. 
Κατανάλωση: 200-300 g/m2/στρώση. 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOXYCOAT-S διατίθεται σε συσκευασίες 
(Α+Β) των 2 kg και 9,6 kg. Τα συστατικά Α και Β 
βρίσκονται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης 
κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το EPOXYCOAT-S περιέχει διαλύτες. Κατά την 
εφαρµογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισµό τους. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.   
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος από 
τον προβλεπόµενο χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το EPOXYCOAT-S, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOXYCOAT-AC  
Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το EPOXYCOAT-AC είναι ένα έγχρωµο εποξειδικό 
σύστηµα 2 συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει 
υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Είναι ι-
διαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πε-
τρελαιοειδή, σε διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό 
νερό κλπ.  
Προσφέρει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία στις 
µεταλλικές επιφάνειες. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOXYCOAT-AC εφαρµόζεται ως ενεργή αντι-
διαβρωτική-αντισκωριακή επάλειψη σε σιδηρές και 
χαλύβδινες επιφάνειες που πρόκειται να επιστρω-
θούν µε τις εποξειδικές ρητίνες EPOXYCOAT ή 
EPOXYCOAT-S. 
Μπορεί ωστόσο να εφαρµοστεί και ως βαφή από 
µόνο του, εφόσον η καφεκόκκινη ή γκρι απόχρω-
σή του ικανοποιεί. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογής είναι η 
προστασία σιλό, χαλύβδινων γεφυρών, περιφρά-
ξεων, σιδηρών στεγών, σωληνώσεων, σιδηρών 
οπλισµών κλπ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  
Aποχρώσεις:   RAL 3009 (καφεκόκκινο)         
                                RAL 7040 (γκρι) 
Ιξώδες:  350 mPa.s  
 στους +23ºC 
Πυκνότητα:  1,40 kg/lit 
Αναλογία ανάµιξης  
(Α:Β): 100:13,5 κατά βάρος 
Χρόνος ζωής  
στο δοχείο:  περίπου 2,5 h στους  
 +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 
Βατότητα:  µετά από 24 h στους 
 +23ºC 
 
 
 
 
 

∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 3 έως 24 h      
                                     στους +23ºC   
Τελικές αντοχές:         µετά από 7 ηµέρες 
                                   στους +23ºC 
Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του  
                                    σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
• Να είναι στεγνές και σταθερές.  
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 
• Να είναι απαλλαγµένες από σκουριά ή κάθε εί-
δους διάβρωση που εµποδίζει την πρόσφυση. 

Το υπόστρωµα προετοιµάζεται µε βούρτσισµα, 
τρίψιµο, αµµοβολή κλπ. Στη συνέχεια ακολουθεί ο 
καλός καθαρισµός της επιφάνειας από τη σκόνη. 
 
2. Ανάµιξη του EPOXYCOAT-AC 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντι-
κό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυ-
ντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 

α) Αστάρι εποξειδικών στρώσεων 
Το EPOXYCOAT-AC εφαρµόζεται µε ρολό, βούρ-
τσα ή ψεκασµό σε δύο στρώσεις. 
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. 
Κατανάλωση: 150-200 g/m2/στρώση. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 
 
Εντός του εποµένου 24ώρου και αφού το αστάρι 
έχει στεγνώσει, ακολουθεί επάλειψη µε το εποξει-
δικό χρώµα EPOXYCOAT ή EPOXYCOAT-S. 
 
β) Βαφή 
Το EPOXYCOAT-AC εφαρµόζεται µε ρολό, βούρ-
τσα ή ψεκασµό σε 3-4 στρώσεις. 
Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προη-
γούµενη, αλλά εντός 24 ωρών. 
Κατανάλωση: 150-200 g/m2/στρώση. 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOXYCOAT-AC διατίθεται σε συσκευασίες 
(Α+Β) των 3 kg και 8 kg. Τα συστατικά Α και Β βρί-
σκονται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά 
βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό 
χώρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το EPOXYCOAT-AC περιέχει διαλύτες. Κατά την 
εφαρµογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισµό τους. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.   
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος από 
τον προβλεπόµενο χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το EPOXYCOAT-AC, µετά την πλήρη σκλήρυν-
σή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

DUROFLOOR-BI 
∆ιαφανής εποξειδικός εµποτισµός 2 συστατικών 
 
 

Τελικές αντοχές:          µετά από 7 ηµέρες Ιδιότητες 
                    στους +23ºC  
Αντοχή σε πρόσφυση:     > 3 Ν/mm2 (θραύση του   Το DUROFLOOR-BI είναι ένα διαφανές εποξειδικό 

σύστηµα 2 συστατικών µε διαλύτες. Λόγω της µε-
γάλης ρευστότητας και του πολύ χαµηλού ιξώδους 
που διαθέτει, έχει την ικανότητα να διεισδύει βαθιά 
µέσα στο υπόστρωµα και να γεµίζει όλους τους 
πόρους και τα τριχοειδή. 

                                    σκυροδέµατος) 
Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12.  

Οι εµποτισµένες επιφάνειες σταθεροποιούνται και 
αποκτούν σηµαντική αντοχή στις τριβές, στις χηµι-
κές επιδράσεις και τον παγετό. Επίσης καθίστανται 
ιδιαίτερα ανθεκτικές στα απόβλητα, σε πετρελαιο-
ειδή και σε ορυκτέλαια. 

 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 

 Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
Πεδία εφαρµογής •   Να είναι στεγνές και σταθερές. 

 •  Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη κλπ. 

Το DUROFLOOR-BI χρησιµοποιείται για τον εµπο-
τισµό τσιµεντοειδούς βάσης υποστρωµάτων, όπως 
παλιό και νέο σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες, σοβάς 
κλπ. Είναι κατάλληλο για δάπεδα χώρων στάθµευ-
σης, αποθηκών, εργαστηρίων, βιοµηχανιών, πρα-
τηρίων βενζίνης, συνεργείων αυτοκινήτων κλπ. 

•  Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 
Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
διαγραφές: Χρησιµοποιείται επίσης ως αστάρι των εποξειδι-

κών βαφών EPOXYCOAT και EPOXYCOAT-S. Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25 

Ποιότητα τσιµεντοκονίας   δαπέδου:                      περιεκτικότητα σε      
Τεχνικά χαρακτηριστικά                                     τσιµέντο 350 kg/m3 

 Ηλικία:  τουλάχιστον 28 ηµέρες 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  Υγρασία:  λιγότερη από 4% 
 2 συστατικών   

Ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος πρέπει να 
γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως καθάρισµα 
µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας, τρίψιµο µε 
βούρτσα, τρίψιµο µε µηχανή µωσαϊκού κλπ. 

Απόχρωση:  διαφανές  
Ιξώδες:     45 mPa.s στους  
  +23ºC 
Πυκνότητα:  0,92 kg/lit  

2. Ανάµιξη του  DUROFLOOR-BI Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:29 κατά βάρος 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντι-
κό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυ-
ντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 10 h στους  
 +20ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:                  +8ºC 
Βατότητα:                    µετά από 24 h στους        
                                  +23ºC 
∆έχεται επικάλυψη:      µετά από 10-24 h               
                                    στους +23ºC      

  
  
  
  

  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Το DUROFLOOR-BI εφαρµόζεται µε ρολό, βούρ-
τσα ή ψεκασµό σε 1-2 στρώσεις, ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα του υποστρώµατος. Η δεύτερη 
στρώση ακολουθεί µετά από περίπου 15 λεπτά α-
πό την εφαρµογή της πρώτης. 
Κατανάλωση: 150-250 g/m2/στρώση. 
 
Το DUROFLOOR-BI µπορεί να εφαρµοσθεί και σε 
νέο σκυρόδεµα (περίπου 3 ηµερών) διότι δεν επη-
ρεάζει τη διαδικασία σκλήρυνσής του. Εκτός αυτού 
µπορεί να εφαρµοσθεί και σε ελαφρώς υγρά υπο-
στρώµατα (υγρασία έως 6%). Και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις όµως επιτυγχάνεται µικρή σε βάθος 
διείσδυση του εµποτισµού. 
Εάν είναι επιθυµητό ένα βάθος εµποτισµού περί-
που 5 mm µέσα στο σκυρόδεµα, τότε θα πρέπει 
αυτό να έχει υγρασία µικρότερη από 3%. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUROFLOOR-BI διατίθεται σε συσκευασία 
(Α+Β) των 4 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώ-
ρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 
• Το DUROFLOOR-BI έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε διαλύτες. Κατά την εφαρµογή του σε κλειστούς 
χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για 
τον καλό αερισµό τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Συχνά, η επιφάνεια που έχει επαλειφθεί µε 
DUROFLOOR-BI, είναι δυνατό να µην εµφανίζει 
µία οµοιόµορφη όψη, γεγονός που οφείλεται στη 
διαφορετική απορροφητική ικανότητα του υπο-
στρώµατος. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.   
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το DUROFLOOR-BI, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

Isomat® AG 77 
Γαλάκτωµα για την προστασία επιφανειών από graffiti  
 
 

 

Ιδιότητες 
 
Επαλειφόµενο γαλάκτωµα, παραφινικής βάσης, 
για την προστασία επιφανειών από graffiti, περι-
βαλλοντικούς ρύπους κλπ. ∆εν αλλάζει την όψη 
των επιφανειών και επιτρέπει τον εύκολο καθαρι-
σµό τους. Παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στο χρόνο 
και τις καιρικές επιδράσεις. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το Isomat® AG 77 εφαρµόζεται σε επιφάνειες από 
σκυρόδεµα, σοβά, πέτρα, µέταλλο, µάρµαρο, βαµ-
µένες επιφάνειες κλπ., για την προστασία τους 
από graffiti ή περιβαλλοντικούς ρύπους. Επίσης, 
διευκολύνει την αποκόλληση αφισών από αυτές. 
Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων, αγάλµατα, µνη-
µεία, µεταλλικές πινακίδες κλπ. 
                                                               

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:           γαλάκτωµα 
Απόχρωση: λευκό  
 (διαφανές, όταν στεγνώσει) 
Ειδικό βάρος: 1,00 kg/lit 
pH:                      7-8 
Θερµοκρασία  
εφαρµογής: από +5ºC έως +40ºC 
Αντοχή στη γήρανση: 2-3 χρόνια 
     

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λίπη, παλιούς ρύπους κλπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 
Πριν από τη χρήση αναδεύουµε ελαφρώς το υλικό 
και το εφαρµόζουµε ως έχει µε ρολό, βούρτσα ή 
ψεκασµό σε 1-2 στρώσεις, ανάλογα µε την απορ-
ροφητικότητα της επιφάνειας. Η δεύτερη στρώση 
ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Σε 
περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών επιφανειών, 
συνίσταται η αραίωση της πρώτης στρώσης µε νε-
ρό έως 10% κ.β.  
 
Ο καθαρισµός της επιφάνειας που έχει περαστεί µε 
Isomat® AG 77 γίνεται εύκολα µε ζεστό νερό υπό 
πίεση ή τρίψιµο µε σφουγγάρι. Για ρύπους που 
επιµένουν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού ή 
του ειδικού καθαριστικού SM-12. Μετά τον καθαρι-
σµό η επιφάνεια πρέπει να προστατευτεί εκ νέου.  
 

Κατανάλωση 
 
50-100 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 lit και 3 lit. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστα-
τευµένους από την υγρασία. 
 

Παρατήρηση 
 
Σε περίπτωση βαµµένων επιφανειών, ο καθα-
ρισµός πρέπει να γίνει γρήγορα και προσεκτικά, 
ώστε να µην επέλθει φθορά του χρώµατος.  
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Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOMASTIC-A 
Ελαστοπλαστική ακρυλική µαστίχη 
 
 

Ιδιότητες Τρόπος χρήσης 
  

1. Υπόστρωµα H ISOMASTIC-A είναι µία ελαστοπλαστική µαστί-
χη ενός συστατικού µε βάση ακρυλικές ρητίνες.  Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 

σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. • Αντέχει σε θερµοκρασίες από -20ºC έως 
+70ºC.  Σε περίπτωση αποκατάστασης τριχοειδών ρωγ-

µών, αυτές διευρύνονται πρώτα µε κάποιο αιχµη-
ρό αντικείµενο (π.χ. κοπίδι) ή µε τροχό κοπής, σε 
πλάτος τουλάχιστον 3 mm. 

• Προσφύεται άριστα σε κάθε είδους οικοδοµικά  
υλικά. 

• Μετά την πήξη της επιδέχεται βάψιµο. Συνιστάται καθάρισµα του αρµού ή της διευρυµέ-
νης ρωγµής µε πινέλο ή συρµατόβουρτσα και στη 
συνέχεια φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα. 

• ∆εν επηρεάζεται από τον παγετό. 
 

Πεδία εφαρµογής Για την αποφυγή ανεπιθύµητης ρύπανσης στα χεί-
λη των αρµών, τοποθετείται αυτοκόλλητη χαρτο-
ταινία κατά µήκος τους, η οποία αφαιρείται αµέ-
σως µετά τη σφράγιση του αρµού (πριν αρχίσει ο 
σχηµατισµός της µεµβράνης). 

 
Η ISOMASTIC-A είναι κατάλληλη για τη σφράγιση 
κάθετων και οριζόντιων αρµών, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες σκυροδέµατος, 
σοβά, τοιχοποιίας, ξύλου, πέτρας κλπ.   

2. Εφαρµογή Επίσης χρησιµοποιείται για την αποκατάσταση 
τριχοειδών ρωγµών στο σοβά και για αρµούς συ-
ναρµογής ξύλινων ή µεταλλικών κουφωµάτων µε 
τοίχους, περβάζια κλπ. 

Η φύσιγγα τοποθετείται στο ειδικό πιστόλι και το 
ακροφύσιο κόβεται λοξά και τόσο, ώστε να µην ει-
σχωρεί, αλλά να πατάει στις παρειές του αρµού ή 
της διευρυµένης ρωγµής. Είναι κατάλληλη για λειτουργική µεταβολή πλά-

τους αρµού µέχρι 8%. Η µαστίχη εφαρµόζεται οδηγώντας τη φύσιγγα υπό 
γωνία 45º ως προς τον άξονα του αρµού.  Να µη χρησιµοποιείται για αρµούς σε πολύ βατές 

επιφάνειες, µόνιµα εµβαπτισµένους στο νερό (δε-
ξαµενές) ή σε ασφαλτικά υποστρώµατα. 

Όσο η µαστίχη είναι ακόµα νωπή, εξοµαλύνεται µε 
τη βοήθεια σπάτουλας. 
                                                                 
Καθαρισµός των εργαλείων: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, ό-
σο το υλικό είναι ακόµη νωπό, µε νερό. Μετά τη 
σκλήρυνση του υλικού, τα εργαλεία καθαρίζονται 
µε µηχανικό τρόπο. 

 
Βάση: ακρυλικές ρητίνες 
Αποχρώσεις: λευκή, γκρι 

 ∆ηµιουργία επιφανειακής  
µεµβράνης: µετά από 10-15 min Κατανάλωση 
Χρόνος πήξης:  8-10 ηµέρες για      
                                       πάχος σφραγίσεως 5     • Αρµός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα / 2,8 m αρµού.                                          mm, ανάλογα µε τις    • Αρµός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα / 11,2 m αρµού.                                      θερµουγρασιακές                                          συνθήκες 

 
Σκληρότητα κατά   SHORE A: 25 ± 3   

  
  
  
  
  

  
  

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Συσκευασία 
 
Φύσιγγα 280 ml. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους ξηρούς και προστατευµένους 
από τον παγετό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +15ºC.     
• Κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης του υλι-
κού πρέπει να αποφεύγεται η επίδραση του νε-
ρού. 
• Η ISOMASTIC-A είναι φυσιολογικά αβλαβής και 
δε χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εφαρ-
µογή της. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο 

ASODUR-EP/FM 
Εποξειδική-πολυουρεθανική µαστίχη 2 συστατικών, 
για την πλήρωση οριζόντιων αρµών 
 
 

Σκληρότητα κατά  Ιδιότητες 
SHORE A: 80  
Εφελκυστική αντοχή: > 1,5 Ν/mm2 Το ASODUR-EP/FM είναι µία ρευστή εποξειδική-

πολυουρεθανική µαστίχη 2 συστατικών, χωρίς δι-
αλύτες. Είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στις καιρι-
κές επιδράσεις, τα λύµατα, το θαλασσινό νερό, τα 
αραιωµένα αλκάλια και οξέα, τα διαλύµατα αλά-
των, τα λιπαντικά, τα καύσιµα και ορυκτέλαια. Σε 
ξηρή φόρτιση το ASODUR-EP/FM είναι ανθεκτικό 
σε θερµοκρασιακή διακύµανση από -30ºC έως     
+100ºC. Σε µόνιµη καταπόνηση όµως το εύρος 
διακύµανσης της θερµοκρασίας πρέπει να περιο-
ρίζεται από -10ºC έως +50ºC, διότι η ελαστικότητα 
του υλικού εξαρτάται από τη θερµοκρασία. 

Μεταβολή πλάτους αρµού:  < 3% 
∆υνατότητα επικάλυψης:    δεν είναι δυνατή 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα  Οι προς πλήρωση αρµοί πρέπει:  

Πεδία εφαρµογής • Να είναι στεγνοί, σταθεροί, στατικά επαρκείς και 
αδροί.   

Το ASODUR-EP/FM χρησιµοποιείται ως αυτοεπι-
πεδούµενο υλικό πλήρωσης αρµών σε εσωτερι-
κούς χώρους µε υψηλή µηχανική καταπόνηση, ό-
πως δάπεδα κυκλοφορίας σε αποθήκες και χώ-
ρους παραγωγής. 

• Να είναι απαλλαγµένοι από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, λάσπη, λίπη, 
υπολείµµατα ελαστικών, υπολείµµατα επιχρισµά-
των κλπ. 
Επίσης πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προδια-
γραφές:        

Τεχνικά χαρακτηριστικά • Ποιότητα σκυροδέµατος: τουλάχιστον C20/25 
 • Ποιότητα τσιµεντοκονίας 
Βάση:  εποξειδική -πολυουρεθανική       δαπέδου: τουλάχιστον ΖΕ 30 
                              ρητίνη 2 συστατικών • Ποιότητα σοβά: Ρ ΙΙΙ 

• Ηλικία: τουλάχιστον 28     Απόχρωση:  γκρι 
                                    ηµέρες Ιξώδες:                   370 dPa.s στους +23ºC 
• Αντοχή σε πρόσφυση: ≥ 1,50 Ν/mm2 

Αναλογία ανάµιξης • Υγρασία: λιγότερη από 4% (Α+Β):  8:1 κατά βάρος  
Πυκνότητα:  1,35 kg/lit στους +23ºC 2. Ανάµιξη του ASODUR-EP/FM 

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο 
συστατικών γίνεται για 5 περίπου λεπτά µε δράπα-
νο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι ση-
µαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα 
και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο 
σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.  

Χρόνος ζωής στο 
δοχείο:  περίπου 40 min στους  
                               +20ºC 
 περίπου 15 min στους 
 +30ºC 
Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης: +8ºC  
Κυκλοφορία: µετά από 16 h στους +23ºC 

   Τελικές αντοχές: µετά από 7 ηµέρες στους 
  +23ºC 
 

  
  
  
 



 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα  

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής  

α) Επισκευή των αρµών  
Εφόσον απαιτείται, οι πλευρές των αρµών πρέπει 
να στεγνώνονται, να κόβονται, να εξοµαλύνονται 
και να επισκευάζονται µε το ΕΡΟΜΑΧ-EK.  Ακο-
λούθως πρέπει να αποµακρύνεται η σκόνη, κατά 
προτίµηση µε πεπιεσµένο αέρα. 
β) ∆ηµιουργία κατάλληλου βάθους αρµού 
Οι αρµοί πρέπει να γεµίζονται µε κορδόνι πλήρω-
σης αρµών, ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο 
βάθος του αρµού. 

γ) Αστάρωµα των πλευρών των αρµών µε   
DUROFLOOR-PSF 
Το αστάρωµα µε DUROFLOOR-PSF των κάθετων 
πλευρών του αρµού είναι απαραίτητο µόνο σε µε-
γάλες µηχανικές καταπονήσεις των αρµών. Ει-
δάλλως, το ASODUR-EP/FM εφαρµόζεται απευ-
θείας. Το ASODUR-EP/FM εφαρµόζεται σε χρονι-
κό διάστηµα 1-6 ωρών µετά το αστάρωµα µε 
DUROFLOOR-PSF στους +230C. 

δ) Προστασία από ανεπιθύµητη ρύπανση 
Πριν από την έγχυση της µαστίχης στον αρµό, 
προηγείται προστατευτική κάλυψη των δύο ορι-
ζόντιων πλευρών, εκατέρωθεν του αρµού, µε αυ-
τοκόλλητη ταινία, προς αποφυγή ανεπιθύµητης 
ρύπανσης. 

ε) Εφαρµογή του ASODUR-EP/FM 
Το καλά αναµεµιγµένο υλικό ASODUR-EP/FM ε-
φαρµόζεται µε έγχυση µέσα στον αρµό. 
 

∆ιαστάσεις αρµών - Κατανάλωση 
 
Ο χρόνος ζωής ενός υλικού πλήρωσης αρµών ε-
ξαρτάται από τις σωστές διαστάσεις του αρµού.  
Το πλάτος του αρµού πρέπει να εκλέγεται έτσι, 
ώστε η παραµόρφωση του αρµού να µην υπερβεί 
τη µέγιστη παραµορφωσιµότητα του υλικού (3% 
του πλάτους του αρµού για το ASODUR-EP/FM). 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οδηγίες για τη 
βέλτιστη διαστασιολόγηση των αρµών και την κα-
τανάλωση του υλικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Βέλτιστη διαστασιολόγηση αρµού 
 

Σχηµατική 
παράσταση 
βέλτιστης 

διαστασιολόγησης 
του αρµού 

 
Πλάτος 
αρµού 
σε mm 

Bάθος 
αρµού 
σε mm 

Κατανάλωση 
σε γραµµάρια 
ανά τρέχον 
µέτρο (g/m) 

 
  6 
  8 
10 
12 
15 
20 
20 
50 

  6 
  8 
10 
10 
10 
12 
15 
20 

   περίπου      50 
   περίπου      90 
   περίπου    140 
   περίπου    170 
   περίπου    210 
   περίπου    330 
   περίπου    410 
   περίπου 1.350 

 
Σηµείωση:  Η καλή αρµολόγηση εξαρτάται από τη 
σωστή διαστασιολόγηση και διαµόρφωση του αρ-
µού. 
 

Συσκευασία 
 
Το ASODUR-EP/FM διατίθεται σε συσκευασία 
(Α+Β) των 4 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βά-
ρος. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό 
χώρο. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
• Το ASODUR-EΡ/FM, µετά την πλήρη σκλήρυν-
σή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

TIXOPHALTE 
Ελαστοπλαστική συγκολλητική και σφραγιστική ασφαλτική 
µαστίχη ψυχρής εφαρµογής 
 
 

Αντίσταση ροής: > 90ºC Ιδιότητες 
(ροή 1,5mm µετά από  
14 ηµέρες)  Η TIXOPHALTE είναι µία ετοιµόχρηστη συγκολλη-

τική και σφραγιστική ελαστοπλαστική µαστίχη ψυ-
χρής εφαρµογής, µε βάση υψηλής ποιότητας τρο-
ποποιηµένη άσφαλτο και ελαστοµερή υλικά. 
Περιέχει ακόµη χηµικά πρόσθετα, ειδικά fillers και 
µικρή ποσότητα άφλεκτου διαλύτη.  

Σηµείο έναρξης ροής: 200ºC 
(ρευστοποίηση) 
Το υλικό παραµένει απόλυτα σταθερό σε θερµο-
κρασίες από -35ºC ως +110ºC. 
                                           Παρέχει µεγάλη και µόνιµη ελαστικότητα, απόλυτη 

στεγανότητα (αντοχή σε µόνιµη παρουσία νερού) 
και εξαιρετική πρόσφυση σε µεγάλη ποικιλία υπο-
στρωµάτων καθώς και σε υγρά υποστρώµατα (α-
κόµη και κάτω από το νερό). 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Συνιστάται να καθαρίζεται καλά το υπόστρωµα 
(διανοιγµένος αρµός) από σκόνες, χαλαρά υλικά 
κλπ. 

 
Πεδία εφαρµογής   2. Εφαρµογή 

• Σε δώµατα: Γενικές επισκευές ασφαλτικών επι-
στρώσεων (ασφαλτόπανα), επικόλληση ασφαλτο-
πάνων, επικόλληση θερµοµονωτικών πλακών κλπ. 

H TIXOPHALTE εφαρµόζεται εν ψυχρώ µε χειρο-
πίστολο (συσκευασία φύσιγγας), µε πιστόλι πεπιε-
σµένου αέρα ή µε σπάτουλα. Η άκρη του στοµίου 
εξαγωγής πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν 
καθαρή προκειµένου να διατηρείται σταθερή η πα-
ροχή υλικού και να εξασφαλίζεται οµαλή επιφάνεια 
τελειώµατος. 

• Σε κατασκευές: Σφράγιση αρµών σε κάθετες ή 
επικλινείς επιφάνειες από σκυρόδεµα, τούβλο ή 
µέταλλο. Κατάλληλο για την επικόλληση διαφόρων 
υλικών.  
• Σε υδραυλικές εργασίες: Σφράγιση αρµών και 
ρωγµών σε κανάλια, υδρορροές κλπ. καθώς και 
σφράγιση αρµών διαστολής κάτω από την επι-
φάνεια του νερού (υποβρυχίως). 

Σε περίπτωση εφαρµογής µέσα στο νερό και προ-
κειµένου να επιτευχθεί ικανή πρόσφυση, είναι ση-
µαντικό να κρατείται η απόσταση ανάµεσα στο 
στόµιο εξαγωγής της µαστίχης και το υπόστρωµα, 
όσο το δυνατόν πιο µικρή και οπωσδήποτε µικρό-
τερη των 3 mm, έτσι ώστε η αρχική πρόσφυση να 
επιτυγχάνεται µε τον εκτοπισµό του νερού.  

                                                                
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Μορφή: θιξοτροπική    
                                              ελαστοπλαστική   
                                             µαστίχη 
Απόχρωση: µαύρη 
Πυκνότητα: 1,38 kg/lit στους   
                                             +20ºC 
Χρόνος πήξης: 1-10 µέρες ανά-  
                                           λογα µε το υπό-                                      

H TIXOPHALTE µπορεί να δεχθεί ελαφρά φόρτιση 
αµέσως µετά την εφαρµογή της. Η µέγιστη αντοχή 
της αναπτύσσεται µετά την πήξη του υλικού µε 
εξάτµιση όλου του διαλύτη του. 

Ο χρόνος κατεργασίας (open time) και ο χρόνος 
πήξης του υλικού επηρεάζονται από παράγοντες, 
όπως η θερµοκρασία, ο τύπος του υποστρώµατος 
και η απορροφητικότητά του καθώς και από το 
πάχος εφαρµογής. 

Ο καθαρισµός των εργαλείων µπορεί να γίνει µη-
χανικά. Τα υπολείµµατα του υλικού µπορούν να 
καθαριστούν µε τη βοήθεια διαλύτη (π.χ. µε το δια-
λύτη SM-12). 

                                           στρωµα 
∆ηµιουργία «επιδερµίδας»:  µετά από 30 min 
 
 

  
  
  
  
  
   

 

 



 

 

 
 
 
 

 

Κατανάλωση 
 
Για γέµισµα αρµών: περίπου 1,40 kg/lit όγκου αρ-
µού. 
 

Συσκευασία 
 
• Φύσιγγα 310 ml. 
• Λουκάνικο 1,4 lit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία πα-
ραγωγης σε χώρους δροσερούς και ξηρούς, προ-
στατευµένους από παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Συνιστάται η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της ε-
φαρµογής να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC. 
• Πετρελαιοειδή προϊόντα σε επαφή µε το υλικό 
µπορούν να το διαλύσουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644  

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

ELASTOTAN 
Ελαστοµερής σφραγιστική και συγκολλητική µαστίχη 
 
 

 

Ιδιότητες 
 
H ELASTOTAN είναι µία ελαστοµερής µαστίχη 
ενός συστατικού µε βάση ειδικές πολυµερείς ρη-
τίνες.  
• Αντέχει σε θερµοκρασίες από -50ºC έως +150ºC.  
• Προσφύεται άριστα σε κάθε είδους οικοδοµικά  

υλικά. 
• Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή ελαστικό-

τητα. 
• Έχει µεγάλη αντοχή στη γήρανση και τις και-

ρικές επιδράσεις. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η ELASTOTAN είναι κατάλληλη για τη σφράγιση 
κάθετων και οριζόντιων αρµών πλάτους 3-50 mm, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε όλα τα 
οικοδοµικά υλικά, όπως γυαλί, αλουµίνιο, ξύλο, 
γρανίτη, µάρµαρο, PVC κλπ. 
∆ε συνιστάται για εφαρµογές σε ενυδρεία ή πισίνες. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση: πολυµερείς ρητίνες 
Αποχρώσεις: λευκή, γκρι 
Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +40ºC 
∆ηµιουργία επιφανειακής  
µεµβράνης: µετά από 15-30 min 
Ταχύτητα ωρίµανσης: 2-3 mm/ηµέρα 
Λειτουργική  
παραµορφωσιµότητα:  ± 25% 
Ικανότητα επαναφοράς:  περίπου 95% 
Σκληρότητα κατά  
SHORE A: περίπου 20 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια κλπ. Συνιστάται καθά-
ρισµα του αρµού µε πινέλο ή συρµατόβουρτσα και 
στη συνέχεια φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα. 
 
 
 
 
 

Για την αποφυγή ανεπιθύµητης ρύπανσης στα χεί-
λη των αρµών, τοποθετείται αυτοκόλλητη χαρτο-
ταινία κατά µήκος τους, η οποία αφαιρείται αµέ-
σως µετά τη σφράγιση του αρµού (πριν αρχίσει ο 
σχηµατισµός της µεµβράνης). 
 
2. Εφαρµογή 
Η φύσιγγα τοποθετείται στο ειδικό πιστόλι και το 
ακροφύσιο κόβεται λοξά και τόσο, ώστε να µην ει-
σχωρεί, αλλά να πατάει στις παρειές του αρµού. 
Η µαστίχη εφαρµόζεται οδηγώντας τη φύσιγγα υπό 
γωνία 45º ως προς τον άξονα του αρµού.  
Όσο η µαστίχη είναι ακόµα νωπή, εξοµαλύνεται µε 
τη βοήθεια σπάτουλας. 
 
Καθαρισµός των εργαλείων: 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, ό-
σο το υλικό είναι ακόµη νωπό, µε κοινό διαλύτη. 
Μετά τη σκλήρυνση του υλικού, τα εργαλεία καθα-
ρίζονται µε µηχανικό τρόπο. 
 

Κατανάλωση 
 
• Αρµός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα / 2,8 m αρµού. 
• Αρµός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα / 11,2 m αρµού. 
 

Συσκευασία 
 
• Φύσιγγα 280 ml. 
• Λουκάνικο 600 ml. 
 

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους ξηρούς και προστατευµένους 
από τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• H ELASTOTAN δεν πρέπει να εφαρµόζεται 
πάνω σε υλικά που εξιδρώνουν λάδια. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

ASIKON-2000 

 

Αντικολλητικό ξυλοτύπων 
και σιδηροτύπων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το ASIKON-2000 είναι ένα αντικολλητικό υγρό ξυ-
λοτύπων και σιδηροτύπων. Ενεργεί τόσο µε φυσι-
κό τρόπο, δηµιουργώντας στην επιφάνεια του σκυ-
ροδέµατος ένα αντικολλητικό φίλµ, όσο και µε χη-
µικό τρόπο, αντιδρώντας µε την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Προσφέρει τα παρακάτω πλεονε-
κτήµατα: 
• Ιδιαίτερα ισχυρή αντικολλητική ενέργεια. 
• Αποφυγή δηµιουργίας φυσαλίδων αέρα στην    

επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
• Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέµατος    

από υπολείµµατα λίπους ή λαδιού. 
• Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της βαφής στην   

επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
• Οικονοµία λόγω της µικρής κατανάλωσης. 
• Προστασία των σιδηροτύπων από τη διά-

βρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ASIKON-2000 χρησιµοποιείται για την αντικολ-
λητική επάλειψη σε κάθε είδους ξυλοτύπους και σι-
δηροτύπους. Είναι ιδανικό για την επίτευξη λείων 
επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:  υποκίτρινο 
Πυκνότητα:              0,86 kg/lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Πριν από τη χρήση του, το ASIKON-2000 πρέπει 
να αναδεύεται καλά. Το υλικό εφαρµόζεται αναραί-
ωτο µε βούρτσα ή ψεκασµό στην καθαρή και στε-
γνή επιφάνεια του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου, σε 
µία όσο το δυνατό πιο λεπτή στρώση. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 60 ml/m2, ανάλογα µε το είδος και την α-
πορροφητικότητα της επαλειφόµενης επιφάνειας. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 20 lit.  
•  Βαρέλια 140 lit.   
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µηνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευ-
µένους από τον παγετό. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

SM-12 

 

Ειδικό διαλυτικό καθαρισµού για εποξειδικά συστήµατα   
 
 

Ιδιότητες 
 
Το SM-12 είναι µίγµα διαλυτών, που χρησιµοποιεί-
ται ως καθαριστικό εργαλείων εφαρµογής εποξειδι-
κών συστηµάτων ή άλλου είδους ρητινών. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
To SM-12 χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό ερ-
γαλείων µετά από εργασίες µε εποξειδικές ρητίνες. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αποχρώση:           διαφανές                                
Πυκνότητα :            0,80 kg/lit                      
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το SM-12 χρησιµοποιείται αναραίωτο για τον κα-
θαρισµό εργαλείων από υπολείµµατα εποξειδικών 
ρητινών και αραιωµένο µε νερό σε αναλογία έως 
1:1 (κατ’ όγκο) για τον καθαρισµό εργαλείων από 
υπολείµµατα υδατοδιαλυτών χρωµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα µε το εί-
δος της εφαρµογής. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 5 lit. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 36 µήνες από την ηµεροµηνία παρα- 
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από υψηλές 
θερµοκρασίες (<+30°C). 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Κατά την εφαρµογή του SM-12 σε κλειστούς  χώ-
ρους θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον καλό 
αερισµό τους. 
• Το προϊόν κατηγοριοποιείται ως εξαιρετικά εύ-
φλεκτο και εποµένως το κάπνισµα και η χρήση 
φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύ-
γονται. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

SM-14 

 

Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές βαφές   
 
 

Ιδιότητες 
 
Το SM-14 είναι µίγµα διαλυτών, που χρησιµοποιεί-
ται για την αραίωση των εποξειδικών βαφών. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
To SM-14 χρησιµοποιείται για την αραίωση των 
εποξειδικών βαφών EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-
S, EPOXYCOAT-AC και για τον καθαρισµό εργα-
λείων µετά από εργασίες µε τα υλικά αυτά. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αποχρώση:           διαφανές                                
Πυκνότητα:           0,85 kg/lit                      
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το SM-14 χρησιµοποιείται για την αραίωση επο-
ξειδικών βαφών προστιθέµενο σε ποσοστό έως 
10% κ.β. 
Ακόµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθαρι-
σµό εργαλείων από υπολείµµατα εποξειδικών βα-
φών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα µε το είδος 
της εφαρµογής. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 5 lit. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 36 µήνες από την ηµεροµηνία παρα- 
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από υψηλές 
θερµοκρασίες (<+30°C). 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Κατά την εφαρµογή του SM-14 σε κλειστούς  χώ-
ρους θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον καλό 
αερισµό τους. 
• Tο κάπνισµα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση 
του θα πρέπει να αποφεύγονται. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Τεχνικό Φυλλάδιο

CL-CLEAN 

 

Υγρό καθαρισµού πλακιδίων 
και φυσικών πετρών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ειδικό καθαριστικό υγρό, µε βάση οργανικό οξύ, 
για υπολείµµατα σκυροδέµατος, τσιµέντου, ασβέ-
στη, αρµόστοκου, σοβά και αλάτων.  Είναι κατάλ-
ληλο για καθαρισµούς χώρων αποθήκευσης πόσι-
µου νερού και τροφίµων, διότι δεν αφήνει υπολείµ-
µατα. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το CL-CLEAN χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό 
υπολειµµάτων τσιµέντου, ασβέστη και αλάτων ε-
πάνω σε επιφάνειες κεραµικών πλακιδίων, φυσι-
κών πετρών και αγυάλιστων µαρµάρων. Ακόµη εί-
ναι κατάλληλο για τον καθαρισµό προσόψεων οι-
κοδοµών από υπολείµµατα τσιµεντοκονιαµάτων 
και αλάτων. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: διαφανές υγρό 
pH: περίπου 0,5 
Πυκνότητα:          1,12 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Απλώνουµε το CL-CLEAN ως έχει ή αραιωµένο έ-
ως 1:1 µε νερό στην επιφάνεια που θέλουµε να κα-
θαρίσουµε. 
Αφήνουµε το υγρό να δράσει για 2-3 λεπτά και τρί-
βουµε την επιφάνεια µε σκληρή βούρτσα (όχι µε-
ταλλική). Ακολούθως ξεπλένουµε µε άφθονο νερό.  
Για δύσκολα λερώµατα επαναλαµβάνουµε τη δια-
δικασία.   
Η χρήση λαστιχένιων γαντιών κατά την εφαρµογή 
του CL-CLEAN είναι απαραίτητη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
150-200 g/m2, ανάλογα µε το είδος του ρύπου. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 1 kg και 5 kg. 
•  Βαρέλια 150 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από τις υψη-
λές θερµοκρασίες (< +30°C). 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το προϊόν περιέχει οργανικό οξύ και κατατάσσε-
ται ως διαβρωτικό. 
• Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
που αναγράφονται στην ετικέτα. 
• Κατά την εφαρµογή του CL-CLEAN σε κλειστούς 
χώρους, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για 
τον καλό αερισµό τους. 
• Σε εµαγιέ επιφάνειες πρέπει ο καθαρισµός να δι-
αρκεί σύντοµο χρονικό διάστηµα και να ξεπλένεται 
αµέσως η επιφάνεια µε άφθονο νερό. 
• Μεταλλικά δοχεία και εργαλεία είναι ακατάλληλα 
για την εφαρµογή του CL-CLEAN. 
• Προς αποφυγή κινδύνου αλλοίωσης της επιφά-
νειας συνιστάται η εκ των προτέρων δοκιµαστική 
εφαρµογή του CL-CLEAN. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 
www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

FD-CLEAN 

 

Υγρό καθαρισµού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το FD-CLEAN είναι ένα ειδικό υγρό καθαρισµού ε-
λαίων και λιπών (π.χ. λιπαντικά, γράσα, φυτικά και 
ζωικά έλαια και λίπη, απόβλητα τυροκοµείων κλπ.) 
σε δάπεδα σκυροδέµατος, έτσι ώστε να µπορούν 
να επικαλυφθούν µε εποξειδικές επιστρώσεις 
χωρίς να εµφανιστούν προβλήµατα πρόσφυσης. 
Το FD-CLEAN διεισδύει στους πόρους του σκυρο-
δέµατος του δαπέδου, το οποίο είναι εµποτισµένο 
µε έλαια ή λίπη και τα γαλακτοµατοποιεί, ώστε να 
γίνει δυνατή η αποµάκρυνσή τους µε νερό. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το FD-CLEAN χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό 
υπολειµµάτων λιπαντικών και ορυκτελαίων σε δά-
πεδα σκυροδέµατος σε χώρους συνεργείων, χώ-
ρους στάθµευσης, χώρους µε µηχανήµατα κλπ. και 
για τον καθαρισµό υπολειµµάτων λιπών και ελαίων 
από δάπεδα σκυροδέµατος σε βιοµηχανίες τροφί-
µων, αποθήκες διανοµής λιπαρών προϊόντων κλπ. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: διαφανές υγρό 
Πυκνότητα:                0,92 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Αρχικά το δάπεδο καθαρίζεται από επιφανειακούς 
ρύπους µε υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίε-
σης. Κατόπιν η επιφάνεια του δαπέδου προετοιµά-
ζεται κατάλληλα, π.χ. µε φρεζάρισµα, σφαιριδιοβο-
λή κλπ., προκειµένου να ανοιχθούν οι πόροι του.  
Απλώνουµε το FD-CLEAN στο δάπεδο και τρίβου-
µε καλά την επιφάνειά του µε σκληρή βούρτσα, 
προκειµένου να διεισδύσει στους πόρους του δα-
πέδου και να γαλακτοµατοποιήσει τα λίπη ή έλαια 
που έχουν εµποτίσει την επιφάνειά του. 
Μετά από περίπου 30 λεπτά τα γαλακτοµατοποιη-
µένα λίπη ή έλαια αποµακρύνονται από τους πό-
ρους του δαπέδου µε υδροβολή ζεστού νερού υ-
ψηλής πίεσης. 
 
 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
0,8-1,0 kg/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
του δαπέδου και το βαθµό επιβάρυνσής του από 
τα έλαια ή λίπη. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 4 kg και 18 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής, σε χώρους προστατευµένους από υψηλές 
θερµοκρασίες (< +300C). 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Κατά την εφαρµογή του FD-CLEAN σε κλειστούς 
χώρους πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον κα-
λό αερισµό τους. 
• Το κάπνισµα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση 
του θα πρέπει να αποφεύγονται. 
• Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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ISOGUM 4P MIN 
Ασφαλτική µεµβράνη µε ψηφίδα 
 
 

∆είκτης διεισδυτικότητας  Ιδιότητες 
στους +25οC:          25 ± 5 dmm  

Πλαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη, που αποτελεί-
ται από ένα µίγµα ασφάλτου διυλιστηρίου και 
θερµοπλαστικών πολυµερών (APP, IPP). Η µεµ-
βράνη είναι ενισχυµένη µε µη υφαντό πολυεστέρα 
(180 gr/m2). Η άνω επιφάνεια της µεµβράνης κα-
λύπτεται από ορυκτή ψηφίδα, ενώ η κάτω επιφά-
νεια καλύπτεται από ένα λεπτό φιλµ πολυαιθυλε-
νίου κατάλληλο για χρήση φλόγιστρου. Επιπλέον, 
στην άκρη του φύλλου της µεµβράνης αφήνεται 
περιθώριο πλάτους 10 cm χωρίς ψηφίδα, για την 
αλληλοεπικάλυψη µε τα διπλανά φύλλα. Η µεµβρά-
νη παρέχει απόλυτη υδατοστεγανότητα και έχει 
υψηλή αντοχή.  

(Οι ανοχές επί των µετρήσεων είναι σύµφωνα µε 
UEA tc European Directive for polymer bitumen).  
 

Τρόπος χρήσης 
 

1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό, 
απαλλαγµένο από σκόνες, µπογιές, χαλαρά υλικά 
κλπ. Στη συµβολή του δώµατος µε το στηθαίο 
πρέπει να διαµορφώνεται περιµετρικά ένα λούκι µε 
το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε 
µία τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε τη βελτιωτική 
ρητίνη ADIPLAST. Η µεµβράνη πρέπει πάνω από 
αυτό το σηµείο να καµπυλώνεται σε όλο το µήκος 
της, ώστε να αποφευχθεί η ρηγµάτωσή της.  

 
Πεδία εφαρµογής 

 Η στεγνή και καθαρή επιφάνεια ασταρώνεται µε το 
ασφαλτικό βερνίκι ISOLAC (κατανάλωση: περίπου 
0,3 kg/m2) ή µε το ασφαλτικό γαλάκτωµα ISOPAST 
(κατανάλωση: περίπου 0,3 kg/m2). 

H εφαρµογή του ISOGUM 4P MIN αποτελεί µία 
εύκολη, οικονοµική και αποτελεσµατική λύση στε-
γάνωσης δωµάτων, καθώς η επικόλλησή του στην 
επιφάνεια εφαρµογής γίνεται εύκολα µε φλόγιστρο 
χωρίς να απαιτείται η χρήση ασφαλτόκολλας.  

 
2. Εφαρµογή 

                                                                
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Συνολικό πάχος:  4 mm 
Βάρος: 4,0 kg/m2 

Τα φύλλα του ασφαλτόπανου θερµαίνονται µε 
φλόγιστρο και επικολλούνται στο υπόστρωµα, 
αρχίζοντας από τα χαµηλότερα σηµεία, ώστε να 
µην υπάρχουν αρµοί κόντρα στο απορρέον νερό. 
Το φίλµ που καλύπτει τη µεµβράνη, λειώνει αµέ-
σως στην επαφή µε τη φλόγα και διευκολύνει την 
κόλληση του ασφαλτόπανου στο υπόστρωµα. Τα 
γειτονικά φύλλα του ασφαλτόπανου αλληλοεπικα-
λύπτονται σε πλάτος περίπου 10 cm.  

Αντοχή σε εφελκυσµό (µήκος):  700 N / 5 cm  
Αντοχή σε εφελκυσµό (πλάτος): 500 N / 5 cm  
Επιµήκυνση στο όριο θραύσης Αφού ολοκληρωθεί η διάστρωση των ασφαλτόπα-

νων, οι αρµοί των ενώσεών τους θερµαίνονται 
ιδιαίτερα µε φλόγιστρο και σφραγίζονται πιεζόµενοι 
µε µία σιδερένια σπάτουλα, ώστε να εξασφαλιστεί 
η συγκόλλησή τους.  

(µήκος): 40 %  
Επιµήκυνση στο όριο θραύσης 
(πλάτος):                               40 % 
Αντοχή σε διάτρηση (µήκος):   140 N Σε περίπτωση χρήσης ασφαλτόπανων µε ψηφίδα, 

η διαδικασία της επικόλλησης, στις περιοχές των 
επικαλύψεων, συνεπάγεται απώλεια σηµαντικής 
ποσότητας ψηφίδας. Προκειµένου λοιπόν να µην 
είναι πληµελής η προστασία των επικαλύψεων 
από την υπεριώδη ακτινοβολία, συνιστάται να επα-
λείφονται µε ISOFLEX.  

Αντοχή σε διάτρηση (πλάτος): 180 N 
Αντοχή σε στατική πίεση:    3 L 
Αντοχή σε δυναµική πίεση: 4 I 
Ευκαµψία στο κρύο:              -50C 
Αντοχή σε θερµοκρασία:       +120οC Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφά-

νειες (περιµετρικό στηθαίο, απόληξη κλιµακοστα-
σίου κλπ.) σε ύψος περίπου 50 cm, ώστε να δια-
µορφώνεται στεγανολεκάνη.  

Σηµείο µάλθωσης:                > +150οC 
 

  
    

 

 



 

 

 
 
 
Τα άκρα των ασφαλτόπανων συνιστάται να στε-
ρεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες µε λάµα 
αλουµινίου πλάτους 3 cm και πάχους 2 mm. Για τη 
στερέωσή τους γίνεται χρήση γαλβανισµένων 
καρφιών και ροδέλων. 

 

Το κενό µεταξύ λάµας και κατακόρυφης επιφάνειας 
σφραγίζεται µε ειδική ασφαλτική µαστίχη (πχ. 
ISOMAC). Στα σηµεία που διακόπτεται η στεγάνω-
ση (σωλήνες, υδροροές, µεταλλικές βάσεις κλπ.), 
γίνεται, οµοίως, σφράγιση µε την ίδια ειδική ασφαλ-
τική µαστίχη.  
 

Συσκευασία 
 
Ρολό των 10m2 (1m x 10m). 
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ISOPAST 

 

Ασφαλτικό γαλάκτωµα 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ασφαλτικό γαλάκτωµα µε εξαιρετική πρόσφυση σε 
διάφορα υποστρώµατα, όπως σκυρόδεµα, ξύλο, 
µέταλλο κλπ. καθώς και αντοχή σε όξινα και αλκα-
λικά διαλύµατα. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την  επικόλληση α-
σφαλτικών µεµβρανών (ασφαλτοπάνων) καθώς και 
για τη στεγάνωση θεµελιώσεων, τοίχων αντιστήρι-
ξης, δαπέδων, κεκλιµένων στεγών κλπ. 
     

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  παχύρευστος πολτός 
Απόχρωση: καστανόµαυρο 
Περιεκτικότητα 
σε νερό:                     40-50% κ.β. 
Περιεκτικότητα σε 
συνδετικό υλικό  :        50-60% κ.β. 
Στέγνωµα:               σταµατά να είναι                  
                                  κολλώδες µετά από  
                                    5-10 h 
Ωρίµανση:                  2-3 ηµέρες 
Καθαρισµός των εργαλείων: 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, 
αµέσως µετά από τη χρήση τους, µε νερό. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί - προ-
στατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και κα-
θαρή. 
Πριν από τη χρήση ανακατεύουµε καλά το πε-
ριεχόµενο. 
Το ασφαλτικό γαλάκτωµα ISOPAST εφαρµόζεται 
µε ρολό, βούρτσα ή ψεκασµό σε 1-3 στρώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρµογή σε κατακόρυφες επιφάνειες: 
1η στρώση: 1 µέρος όγκου ISOPAST αναµιγνύεται 
µε 0,5 µέρη νερού και το µίγµα απλώνεται µε βούρ-
τσα. 
2η στρώση: 1 µέρος όγκου ISOPAST αναµιγνύεται 
µε 0,25 µέρη νερού και το µίγµα απλώνεται µε 
βούρτσα. 
 
Εφαρµογή σε οριζόντιες επιφάνειες: 
1η στρώση: 1 µέρος όγκου ISOPAST αναµιγνύεται 
µε 0,5 µέρη νερού και το µίγµα απλώνεται µε βούρ-
τσα. Όσο το µίγµα είναι ακόµα νωπό συνιστάται ο 
οπλισµός του µε υαλόπλεγµα, υαλοπίληµα ή πολυ-
εστερικό ύφασµα. 
2η στρώση: 1 µέρος όγκου ISOPAST αναµιγνύεται 
µε 0,25 µέρη νερού και το µίγµα απλώνεται µε 
βούρτσα. 
 

Κατανάλωση 
 
• Σε κατακόρυφες επιφάνειες:                             

0,2-0,3 kg/m2/στρώση. 
• Σε οριζόντιες επιφάνειες, χωρίς οπλισµό:              

0,5-1,0 kg/m2/στρώση. 
• Σε οριζόντιες επιφάνειες, µε οπλισµό:                          

3,5-4,0 kg/m2  συνολικά. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 19 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, 
προστατευµένους από την υγρασία και τον παγετό. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOLAC 

 

Ασφαλτικό βερνίκι 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι µε διαλύτες, µε ε-
ξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Χρησιµοποιείται ως αστάρι για  την επικόλληση α-
σφαλτικών µεµβρανών (ασφαλτοπάνων), ως φράγ-
µα υδρατµών στις µονώσεις καθώς και για την 
προστασία από την υγρασία επιφανειών σκυρο-
δέµατος ή µετάλλου (προστασία έναντι οξείδωσης). 
     

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση: µαύρο 
Ειδικό βάρος:  0,97 kg/lit 
Υπόλειµµα 
απόσταξης:              55-60% 
Καθαρισµός των εργαλείων: 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε βενζίνη ή δια-
λύτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί – προ-
στατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και κα-
θαρή. 
Πριν από τη χρήση ανακατεύουµε καλά το περιε-
χόµενο. 
Το ασφαλτικό βερνίκι ISOLAC  εφαρµόζεται µε ρο-
λό, βούρτσα ή ψεκασµό σε 1-3 στρώσεις. 
 

Κατανάλωση 
 
• Σε µεταλλικές  επιφάνειες:   
   100-150 g/m2/στρώση. 
•  Σε επιφάνειες σκυροδέµατος: 
    250-300 g/m2/στρώση. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία  17 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, 
προστατευµένους από την υγρασία, τον παγετό και 
µακρία από εστίες φωτιάς. 
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 



         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOMAC 

 

Ασφαλτική µαστίχη 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ασφαλτική σφραγιστική µαστίχη µε εξαιρετική πρό-
σφυση και µεγάλη ελαστικότητα ακόµη και σε πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίες.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Χρησιµοποιείται για τη σφράγιση αρµών σε οριζό-
ντιες και κάθετες επιφάνειες, για τη σφράγιση-γε-
φύρωση τριχοειδών ρωγµών, για τη σφράγιση σε 
δύσκολα σηµεία επικόλλησης των ασφαλτοπάνων 
(π.χ. υδρορροές, συναρµογές, τελειώµατα σε στη-
θαία κλπ.) καθώς και για επιδιορθώσεις σε ασφαλ-
τικές στρώσεις. 
     

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  παχύρευστη κολλώδης 
Απόχρωση: µαύρο 
Ειδικό βάρος:  1,40 kg/lit 
Υπόλειµµα απόσταξης:  80-85% 
Καθαρισµός των εργαλείων: 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε βενζίνη ή 
διαλύτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Η µαστίχη ISOMAC εφαρµόζεται µε σπάτουλα εν 
ψυχρώ. Σε οριζόντιους αρµούς µε µεγάλο µήκος 
µπορεί να αραιωθεί µε βενζίνη και να εφαρµοστεί 
µε έγχυση από το δοχείο. 
Η µαστίχη αρχίζει να πήζει µετά από 24 ώρες. Η 
απώλεια όγκου, που µπορεί να παρατηρηθεί λόγω 
της εξάτµισης των διαλυτών, συµπληρώνεται µε το 
ίδιο υλικό την εποµένη της αρχικής εφαρµογής. 
 

Κατανάλωση 
 
1,2-1,3 kg/lit.  
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 5 kg και 20 kg. 
  

Αποθήκευση 
 
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παρα-
γωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, 
προστατευµένους από την υγρασία και τον παγε-
τό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 149, 546 27 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 554 956  Fax: 2310 553 004 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 
www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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¢ëëåò áðï÷ñþóåéò ôïõ ÷ñùìáôïëïãßïõ RAL êáôüðéí ðáñáããåëßáò.
(EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-W êáé EPOXYCOAT-AC: åëÜ÷éóôç ðïóüôçôá 120 kg, 
EPOXYCOAT-S: åëÜ÷éóôç ðïóüôçôá 144 kg).
Ç áðåéêüíéóç ôùí ÷ñùìÜôùí óôçí ïèüíç åßíáé åíäåéêôéêÞ.
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     Íï100  Ëåõêü

     Íï207  Êï÷ýëé

     Íï227  Óùìüí áðáëü

      Íï228  Áíïé÷ôÞ þ÷ñá

     Íï230  Áììüëïöïò

     Íï308  ÊÝñêõñá

     Íï325  ÁìöïñÝáò

     Íï403  Ïõñáíüò

Ç áðåéêüíéóç ôùí ÷ñùìÜôùí óôçí ïèüíç åßíáé åíäåéêôéêÞ.
ÆçôÞóôå ôo ñåáëéóôéêü ÷ñùìáôïëüãéï MARMOCRET.

×ÑÙÌÁÔÏËÏÃÉÏ MARMOCRET
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Decor



   01 Ëåõêü

   05 Áíïé÷ôü Ãêñé

   15 Ìáí÷Üôáí Ãêñé

   03 Ãêñé

   30 Ãêñé ÔóéìÝíôïõ

   10 Óêïýñï Ãêñé

   02 Ìáýñï

   17 Áíåìþíç

   06 Ìðá÷Üìá Ìðåæ

   22 Ìáíþëéá

   16 Áíïé÷ôÞ ¿÷ñá

   21 ÊáñáìÝëá

   14 Êüôôï

   20 ÊÜóôáíï

   09 Áíïé÷ôü ÊáöÝ

   08 ÊáöÝ

   07 Êáöåêüêêéíï

   31 Êåñáìéäß

   25 Êñüêïò

   32 Ìðëå Ìõêüíïõ

   33 Êßôñéíï

   34 ÌÝíôá

   35 ÃáëáæïðñÜóéíï

   36 Êõðáñéóóß
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Ç áðåéêüíéóç ôùí ÷ñùìÜôùí óôçí ïèüíç åßíáé åíäåéêôéêÞ.
ÆçôÞóôå ôçí êáóåôßíá-ñåáëéóôéêü äåéãìáôïëüãéï MULTIFILL.

×ÑÙÌÁÔÏËÏÃÉÏ MULTIFILL



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

   1. Αντικατάσταση του ασβέστη στα κονιάµατα. 
   2. Αποκατάσταση αποσυνδεµένης τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισµό. 
   3. Αποκατάσταση ενανθρακωµένου σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης των οπλισµών. 
   4. Αποκατάσταση έντονης ρηγµάτωσης στην τοιχοποιία (εύρος ρωγµών > 1 cm ) - 
       Αποδιοργάνωση τοιχοποιίας. 
   5. Αποκατάσταση πεσµένων σοβάδων. 
   6. Αποκατάσταση τριχοειδών ρωγµών στο σοβά. 
   7. Αποκατάσταση φθορών σκυροδέµατος (επιφ. φθορές, φωλιές, σπασµένες γωνίες κλπ.). 
   8. Βελτίωση κονιαµάτων και σκυροδέµατος. 
   9. Γέµισµα δαπέδων για αποκατάσταση υψοµέτρων ή δηµιουργία κλίσεων µε 
       επιπεδωτικό τσιµεντοκονίαµα. 
 10. ∆ηµιουργία βιοµηχανικού δαπέδου µε τη χρήση σκληρυντικού επιφανείας. 
 11. Ελαστικοποίηση κονιαµάτων. 
 12. Ενίσχυση δοκού σε τέµνουσα. 
 13. Ενίσχυση φέροντος δοµικού στοιχείου µε µανδύα από σκυρόδεµα ή 
       κονίαµα υψηλών αντοχών. 
 14. Επιβράδυνση πήξης σκυροδέµατος. 
 15. Επιπέδωση και εξοµάλυνση δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα. 
 16. Επισκευές ρωγµών στο σκυρόδεµα µε ρητινενέσεις. 
 17. Επίστρωση βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδική επάλειψη. 
 18. Εποξειδικός εµποτισµός βιοµηχανικού δαπέδου. 
 19. Εφαρµογή έτοιµου έγχρωµου υδαταπωθητικού σοβά για διαµόρφωση αδρής επιφάνειας. 
 20. Εφαρµογή λευκού διακοσµητικού µαρµαροκονιάµατος. 
 21. Καµπτική ενίσχυση δοκού ή πλάκας. 
 22. Κατασκευή αγώγιµου δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
 23. Κατασκευή ανθεκτικής τσιµεντοκονίας δαπέδου. 
 24. Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
 25. Πακτώσεις µηχανηµάτων µε χυτό, µη συρρικνούµενο κονίαµα υψηλών αντοχών. 
 26. Περίσφιγξη υποστυλώµατος. 
 27. Προετοιµασία δαπέδων επιβαρυµένων µε έλαια για την εφαρµογή εποξειδικής 
       επίστρωσης. 
 28. Προετοιµασία υγρών δαπέδων για την εφαρµογή εποξειδικής επίστρωσης. 
 29. Ρευστοποίηση σκυροδέµατος. 
 30. Σοβάντισµα µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET. 
 31. Στεγανοποίηση της µάζας του σκυροδέµατος. 
 32. Στεγανοποίηση της µάζας των κονιαµάτων. 
 33. Στεγάνωση ανεστραµµένου δώµατος µε εύκαµπτο επαλειφόµενο στεγανωτικό 
       κονίαµα 2 συστατικών. 
 34. Στεγάνωση δεξαµενών νερού από σκυρόδεµα. 
 35. Στεγάνωση δώµατος µε ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών. 
 36. Στεγάνωση δώµατος µε επαλειφόµενη ελαστοµερή ακρυλική επίστρωση. 
 37. Στεγάνωση δώµατος µε εύκαµπτο επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
       και επικάλυψή του µε πλακίδια. 
 38. Στεγάνωση δώµατος µε πλαστοµερή ασφαλτόπανα. 
 39. Στεγάνωση έναντι ανερχόµενης υγρασίας. 
 40. Στεγάνωση εξωτερικού τοίχου έναντι βροχής µε στεγανό ελαστικό χρώµα. 
 41. Στεγάνωση πισίνας και βαφή µε εποξειδικό χρώµα. 
 42. Στεγάνωση πισίνας και επικάλυψη µε κεραµικά πλακίδια. 
 43. Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (καρφωτά κεραµίδια). 
 44. Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (κολυµβητά κεραµίδια). 
 45. Στεγάνωση τοίχου έναντι εξωτερικής υγρασίας µε υδαταπωθητικό εµποτισµό. 
 46. Στεγάνωση τοίχων έναντι υγρασίας µε δηµιουργία στεγανού σοβά. 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

    47. Στεγάνωση τοίχων έναντι υγρασίας µε χρήση έτοιµου στεγανού σοβά. 
    48. Στεγάνωση υγρών χώρων (στεγάνωση πίσω από πλακίδια). 
    49. Στεγάνωση υγρών χώρων κατασκευασµένων µε ξηρά δόµηση 
          (στεγάνωση πίσω από πλακίδια). 
    50. Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση. 
    51. Στεγάνωση υπογείου έναντι υγρασίας και νερού χωρίς υδροστατική πίεση. 
    52. Σύνθετες αποκαταστάσεις - Επικόλληση ελασµάτων στο σκυρόδεµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αντικατάσταση του ασβέστη στα κονιάµατα 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ASOLIT Πλαστικοποιητικό κονιαµάτων - Αντικαθιστά τον ασβέστη 
ASOLIT-TR ∆ιαφανές πλαστικοποιητικό κονιαµάτων - Αντικαθιστά τον ασβέστη 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η παρασκευή παραδοσιακών κονιαµάτων για σοβά, κτίσιµο, διαστρώσεις  κλπ. γίνεται συνήθως µε 
χρήση ασβέστη, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόσφυση του νωπού κονιάµατος στο υπόστρωµα, 
επιµηκύνει τον χρόνο πήξης του κονιάµατος και διατηρεί την εργασιµότητά του ικανοποιητική για 
περισσότερο χρόνο.  

Η παρουσία όµως του ασβέστη στα κονιάµατα συνεπάγεται και ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα, 
όπως:  

• Μείωση των µηχανικών αντοχών και της στεγανότητας του κονιάµατος.  

• ∆ιάβρωση των µεταλλικών στοιχείων που πιθανώς ενσωµατώνονται στους σοβάδες.  

• ∆ηµιουργία "πεταλούδων" όταν χρησιµοποιείται όχι πλήρως ενυδατωµένος ασβέστης.  

• Έλλειψη χώρου και προβλήµατα στην καθαριότητα του εργοταξίου, λόγω της προµήθειας 
και αποθήκευσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα σηµαντικών ποσοτήτων ασβέστη.  

Στις περιπτώσεις λοιπόν που τα παραπάνω µειονεκτήµατα δεν είναι αποδεκτά, υπάρχει η απαίτηση 
κατάργησης ή αντικατάστασης του ασβέστη, χωρίς όµως να χαθούν οι ευεργετικές του ιδιότητες ως 
προς την κατεργασία και την εφαρµογή του κονιάµατος.  

II. ΛΥΣΗ 
Η αντικατάσταση του ασβέστη στα ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα επιτυγχάνεται µε την προσθήκη σε 
αυτά του υγρού πρόσµικτου ASOLIT (σκούρο χρώµα) ή του ASOLIT-TR (διαφανές), τα οποία 
παρέχουν στα τσιµεντοκονιάµατα όλα τα πλεoνεκτήµατα και καταργούν όλα τα µειονεκτήµατά του 
ασβέστη:  

• Αυξάνουν την πρόσφυση του νωπού κονιάµατος επάνω στο υπόστρωµα.  

• Επιµηκύνουν σηµαντικά το χρόνο πήξης του κονιάµατος.  

• Μειώνουν το συνολικό κόστος του κονιάµατος λόγω της αντικατάστασης του ασβέστη.  

• Λόγω της αερακτικής τους δράσης πλαστικοποιούν τα κονιάµατα.  

• Απαλλάσσουν τελείως από τις "πεταλούδες" του σοβά.  

• Αυξάνουν τη συνοχή του κονιάµατος, µε αποτέλεσµα να µην "κρεµάει" ο νωπός σοβάς.  

• Αυξάνει σηµαντικά την αντοχή του κονιάµατος σε σχέση µε το αν είχε χρησιµοποιηθεί 
ασβέστης. Έτσι στη περίπτωση κονιάµατος κτισίµατος, αυξάνεται η συνολική αντοχή της 
τοιχοποιίας επειδή αυξάνεται η αντοχή των αρµών της.  

• Παρέχουν οικονοµία, µειώνοντας σηµαντικά το κόστος του κονιάµατος.  

• Απαλλάσσουν την οικοδοµή από τα προβλήµατα αποθήκευσης του ασβέστη.  

• ∆εν περιέχουν χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.  

 

Το ASOLIT αποτελεί ιδανικό βοήθηµα για την κατασκευή κονιαµάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, 
τσιµεντοκονιαµάτων, κονιαµάτων για πλακοστρώσεις, µαρµαροστρώσεις κλπ.  

Το ASOLIT-TR ενδείκνυται ιδιαίτερα για την παρασκευή λευκών µαρµαροκονιαµάτων. 

 

 



 

Αντικατάσταση του ασβέστη στα κονιάµατα 
III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το ASOLIT και το ASOLIT-TR προστίθενται στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του κονιάµατος. 
Λόγω της πλαστικοποιητικής τους ιδιότητας, µειώνεται το απαιτούµενο νερό ανάµιξης. Πιο 
συγκεκριµένα προστίθενται στις εξής αναλογίες, κατά περίπτωση :   

Κονιάµατα τοιχοποιίας ή διαστρώσεων:  

0,2% ASOLIT (ή ASOLIT-TR) επί του βάρους του τσιµέντου ή 50 g ASOLIT (ή ASOLIT-TR) ανά 25 kg 
τσιµέντου.  

Για την παρασκευή 1 m3 κονιάµατος απαιτούνται:  

Τσιµέντο: 225 kg  

Άµµος: 0,90 m3  

ASOLIT (ή ASOLIT-TR): 450 g  

Κονιάµατα σοβά:  

0,3% ASOLIT (ή ASOLIT-TR) επί του βάρους του τσιµέντου ή 75 g ASOLIT (ή ASOLIT-TR) ανά 25 kg 
τσιµέντου.  

Για την παρασκευή 1 m3 κονιάµατος απαιτούνται:  

Τσιµέντο: 250 kg  

Άµµος: 0,84 m3  

ASOLIT (ή ASOLIT-TR): 750 g  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
• Το ASOLIT και το ASOLIT-ΤR δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα εργασιµότητας όταν 

αναµιγνύονται µε ψιλή άµµο.  

• Υπερδοσολογία (πάνω από 0,4% επί του βάρους του τσιµέντου) µειώνει την αντοχή του 
κονιάµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αποκατάσταση αποσυνδεµένης τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισµό 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
UNICRET Κονίαµα για σοβάντισµα και κτίσιµο 
UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑ∆ΩΝ Πλέγµατα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η αποσύνδεση της τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισµό σε µη φέρουσες τοιχοποιίες πληρώσεως 
δηµιουργεί πέρα από την αντιαισθητική εµφάνιση και πρόβληµα αντοχής και ευστάθειας στην 
τοιχοποιία.  

II. ΛΥΣΗ 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την επιδιόρθωση των ρωγµών πρέπει να έχουν τις ακόλουθες 
ιδιότητες: 

• Καλή πρόσφυση στους πλίνθους και στο σκυρόδεµα.  

• Καλή εργασιµότητα για το ευκολότερο γέµισµα των ρωγµών.  

• Μειωµένη συρρίκνωση πήξεως, ώστε να µη ρηγµατώνουν κατά τη σκλήρυνσή τους.  

α) Αποκατάσταση των ρωγµών 

Κατάλληλα υλικά για την εφαρµογή αυτή είναι: 

• Το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή  

• Το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα RAPICRET, σε περίπτωση που απαιτείται 
ταχύτητα εργασιών.  

β) Αποκατάσταση του σοβά 

Κατάλληλα υλικά για τη συγκεκριµένη εφαρµογή είναι: 

• Το έτοιµο κονίαµα UNICRET ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST ή  

• Το ταχύπηκτο κονίαµα UNICRET-FAST ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, σε 
περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι 
µικρή.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής: 

α) Αποκατάσταση των ρωγµών             

1. Καθαιρείται το επίχρισµα σε συνολικό πλάτος 30-50 cm κατά µήκος της αποσύνδεσης 
(15-25 cm εκατέρωθεν αυτής).        

2. ∆ιευρύνονται τα χείλη των αποσυνδέσεων µε τοπικό σπάσιµο των πλίνθων.  

3. Καθαρίζονται καλά οι αποσυνδέσεις µε πεπιεσµένο αέρα ή βούρτσα.  

4. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώµατος.  

5. Κατόπιν εισάγεται το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή το ταχύπηκτο 
επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα RAPICRET µε λεπτό µυστρί, όσο γίνεται βαθύτερα µέσα 
στην διευρυµένη αποσύνδεση. Η χρήση των κονιαµάτων αυτών απαιτεί µόνο την 
προσθήκη νερού. Μετά τη σκλήρυνσή τους ακολουθεί η αποκατάσταση του σοβά.     

 

 



 

Αποκατάσταση αποσυνδεµένης τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισµό 
β) Αποκατάσταση του σοβά                                     

1. Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και διαβρέχεται 
καλά µε νερό.               

2. Εφαρµόζεται η πρώτη στρώση του σοβά µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET ή το ταχύπηκτο 
κονίαµα UNICRET-FAST, ενισχυµένα µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST. To ADIPLAST 
προστίθεται στο νερό ανάµιξης σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3.  

3. Όσο είναι ακόµη νωπό το κονίαµα της πρώτης στρώσης, τοποθετείται λωρίδα 
υαλοπλέγµατος, πλάτους όσο και του καθαιρεθέντος σοβά, µε ελαφρά πίεση πάνω στην 
πρώτη στρώση.  

4. Αφού πήξει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η τελική στρώση του σοβά µε το έτοιµο κονίαµα 
UNICRET ή το ταχύπηκτο κονίαµα UNICRET-FAST. Στην εφαρµογή αυτή τα κονιάµατα 
αναµιγνύονται µόνο µε νερό. Σε περίπτωση που θέλουµε να προσδώσουµε µεγαλύτερες 
αντοχές στο σοβά, προσθέτουµε στο νερό ανάµιξης την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, σε 
αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 5.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και 
+35οC.  

• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να µαλακώνεται ξανά µε νερό.  

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται ο σοβάς µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Αποκατάσταση αποσυνδεµένης τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισµό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αποκατάσταση ενανθρακωµένου σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης των οπλισµών 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

MEGACRET-40 Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
EPOXYCOAT-AC (πρώην DUROCOAT-AC) Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
FERROSEAL Τσιµεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισµού - Γέφυρα πρόσφυσης  

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το σκυρόδεµα προστατεύει το σιδηρό οπλισµό από τη διάβρωση µέσω της αλκαλικότητάς του. 
Εξαιτίας των υψηλών τιµών του pH, σχηµατίζεται πάνω στην επιφάνεια του χάλυβα ένα λεπτό 
προστατευτικό στρώµα από σταθερά οξείδια του σιδήρου, τα οποία εµποδίζουν την ανάπτυξη της 
σκουριάς. Όταν αυτό το προστατευτικό στρώµα των σταθερών ενώσεων του σιδήρου κατάστραφεί, 
υπό την επίδραση ισχυρού διαβρωτικού περιβάλλοντος, εµφανίζεται το φαινόµενο της διάβρωσης 
(σκουριά).  

Η διάβρωση του οπλισµού προκαλεί αύξηση του όγκου του µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία εσωτερικών 
τάσεων και ρηγµατώσεων στο σκυρόδεµα, που οδηγούν τελικά στην αποφλοίωσή του.  

Η βλάβη που δηµιουργείται:    

• Θέτει σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια του δοµικού στοιχείου.  

• ∆ηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω διάβρωση και του υπόλοιπου 
οπλισµού.  

• Μειώνει την πυραντίσταση του δοµικού στοιχείου.  

• ∆ηµιουργεί πρόβληµα στην αισθητική εµφάνιση του στοιχείου.  

II. ΛΥΣΗ 

Τα αποσαθρωµένα και σπασµένα τµήµατα του σκυροδέµατος καθαιρούνται και αποκαλύπτονται 
πλήρως το υγιές σκυρόδεµα και ο διαβρωµένος οπλισµός. Αφαιρείται η σκουριά από τον οπλισµό µε 
τρίψιµο µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κλπ., ανάλογα µε την έκταση και το βαθµό της διάβρωσης. 
Κατόπιν εφαρµόζεται η εποξειδική αντισκωριακή επάλειψη EPOXYCOAT-AC ή η τσιµεντοειδής 
αντιδιαβρωτική επάλειψη FERROSEAL στον οπλισµό των βλαφθέντων δοµικών στοιχείων, 
προκειµένου να προστατευθούν αυτοί από µελλοντική διάβρωση.   

Στη συνέχεια επισκευάζεται η αποφλοιωµένη περιοχή του σκυροδέµατος µε εφαρµογή του 
ινοπλισµένου, επισκευαστικού τσιµεντοκονιάµατος υψηλών αντοχών MEGACRET-40, ώστε να 
αποκατασταθεί η µονολιθικότητα και οι αντοχές του βλαφθέντος δοµικού στοιχείου. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αναλυτικά οι εργασίες αποκατάστασης γίνονται ως εξής:  

1. Αποµακρύνονται επιµελώς όλα τα σαθρά και χαλαρά τµήµατα του αποφλοιωµένου 
σκυροδέµατος και αποκαλύπτεται πλήρως ο διαβρωµένος οπλισµός.  

2. Το αποκαλυµµένο υγιές σκυρόδεµα εκτραχύνεται και καθαρίζεται  από σκόνες, σκουριές κλπ.  

3. Ο διαβρωµένος οπλισµός καθαρίζεται και τρίβεται µε κατάλληλο µέσο ανάλογα µε το βαθµό και 
την έκταση της βλάβης (αµµοβολή, υδροβολή, συρµατόβουρτσα κλπ.) ώστε να αποµακρυνθεί 
πλήρως η σκουριά, προκειµένου να ακολουθήσει η εφαρµογή της εποξειδικής αντισκωριακής 
επάλειψης EPOXYCOAT-AC ή της τσιµεντοειδούς αντιδιαβρωτικής επάλειψης FERROSEAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Αποκατάσταση ενανθρακωµένου σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης των οπλισµών 
4. Εφαρµογή του EPOXYCOAT-AC: Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYCOAT-

AC είναι συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β 
προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 
5 λεπτά µε δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  Είναι σηµαντικό η ανάδευση να 
γίνεται και στα τοιχώµατα και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να 
κατανεµηθεί οµοιόµορφα. Ο υγιής αποκαλυµµένος οπλισµός (ή και ο νέος πρόσθετος που 
πιθανόν να τοποθετηθεί αν ο εναποµείναντας δεν επαρκεί) επαλείφεται µε EPOXYCOAT-AC σε 2 
στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Μετά την επάλειψη της 
δεύτερης στρώσης και όσο αυτή είναι ακόµη νωπή, γίνεται επίπαση µε χαλαζιακή άµµο 
κοκκοµετρίας 0-0,8 mm, ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάµατος 
στην επιφάνεια του οπλισµού. 
Εφαρµογή του FERROSEAL: Προσθέτουµε το FERROSEAL στο νερό υπό ανάδευση, σε αναλογία 
FERROSEAL : νερό = 2,65 : 1 κατ' όγκο, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοιογενής µάζα χωρίς 
σβώλους. Tο υλικό εφαρµόζεται στον καθαρό οπλισµό µε βούρτσα µεσαίας σκληρότητας σε 2 
στρώσεις. Πάχη µεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του 
κινδύνου ρηγµάτωσης του υλικού. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού στεγνώσει η 
προηγούµενη.  

5. Μετά την παρέλευση 48 ωρών στην περίπτωση χρήσης του EPOXYCOAT-AC ή αφού έχει 
στεγνώσει το FERROSEAL, γίνεται καλή διαβροχή του υποστρώµατος ή συγκολλητική στρώση 
µε FERROSEAL και κατόπιν εφαρµόζεται το ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
υψηλών αντοχών MEGACRET-40. 
Προσθέτουµε το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg MEGACRET-40 σε 4,60 kg νερό υπό συνεχή 
ανάδευση, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοιογενής σφικτή µάζα, κατάλληλη για εργασίες 
επιδιόρθωσης. Το υλικό εφαρµόζεται πατητά µε µυστρί ή εκτόξευση στο επιθυµητό πάχος και 
µέχρι 4 cm σε κάθε στρώση. Όταν είναι απαραίτητη η εφαρµογή δεύτερης στρώσης, η 
επιφάνεια της πρώτης πρέπει να αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσφυση της 
στρώσης που ακολουθεί. Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται επιµελώς από 
αφυδάτωση καλυπτόµενη µε υγρές λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή µε περιοδική διαβροχή 
για 48 ώρες. 
Κατανάλωση MEGACRET-40: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης. 
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 
ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα RAPICRET. Προσθέτουµε το RAPICRET στο νερό 
υπό ανάδευση, σε αναλογία RAPICRET : νερό = 3,6 : 1 κατ’ όγκο, µέχρι να δηµιουργηθεί µία 
οµοιογενής σφικτή µάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Ο χρόνος ανάµιξης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 1 λεπτό. Συνιστάται η ανάµιξη µικρών ποσοτήτων κάθε φορά, λόγω του 
µικρού χρόνου εργασιµότητας του υλικού (περίπου 15 λεπτά στους +20ºC). To RAPICRET 
µπορεί να εφαρµοστεί σε πάχος έως και 3 cm ανά στρώση.  
Κατανάλωση RAPICRET: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και 
+35ºC.  

• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να µαλακώνεται ξανά µε νερό.   

• Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας συνιστάται η ανάµιξη του RAPICRET µε κρύο νερό, 
ώστε να µην πήξει πολύ γρήγορα.  

• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας συνιστάται η ανάµιξη του RAPICRET µε χλιαρό νερό, 
ώστε να επιταχυνθεί η πήξη του.  

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχονται όλα τα κονιάµατα µετά την 
εφαρµογή τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

 

 

 



 

Αποκατάσταση ενανθρακωµένου σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης των οπλισµών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αποκατάσταση έντονης ρηγµάτωσης στην τοιχοποιία 
 (εύρος ρωγµών > 1 cm ) - Αποδιοργάνωση τοιχοποιίας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
UNICRET Κονίαµα για σοβάντισµα και κτίσιµο 
UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑ∆ΩΝ Πλέγµατα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η έντονη ρηγµάτωση (εύρος ρωγµών >1 cm) και η αποδιοργάνωση των µη φερουσών τοιχοποιιών 
πληρώσεως δηµιουργούν πέρα από την αντιαισθητική εµφάνιση και πρόβληµα αντοχής στην 
τοιχοποιία. 

II. ΛΥΣΗ 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την επιδιόρθωση των ρωγµών πρέπει να έχουν τις ακόλουθες 
ιδιότητες:  

• Καλή πρόσφυση στους πλίνθους.  

• Καλή εργασιµότητα για το ευκολότερο γέµισµα των ρωγµών.  

• Μειωµένη συρρίκνωση πήξεως, ώστε να µη ρηγµατώνουν κατά τη σκλήρυνσή τους.  

α) Αποκατάσταση των ρωγµών 

Κατάλληλα υλικά για την εφαρµογή αυτή είναι:  

• Το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή  

• Το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα RAPICRET, σε περίπτωση που απαιτείται 
ταχύτητα εργασιών.  

β) Αποκατάσταση του σοβά 

Κατάλληλα υλικά για τη συγκεκριµένη εφαρµογή είναι:  

• Το έτοιµο κονίαµα UNICRET ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST ή  

• Το ταχύπηκτο κονίαµα UNICRET-FAST ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, σε 
περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι 
µικρή.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

H πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:  

α) Αποκατάσταση των ρωγµών   

1. Καθαιρείται καθολικά το επίχρισµα σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας.              

2. ∆ιευρύνονται τα χείλη των ρωγµών µε τοπικό σπάσιµο των πλίνθων.   

3. Καθαρίζονται καλά οι ρωγµές µε πεπιεσµένο αέρα ή βούρτσα.  

4. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώµατος.  

5. Κατόπιν εισάγεται το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή το ταχύπηκτο επισκευαστικό 
τσιµεντοκονίαµα RAPICRET µε λεπτό µυστρί, όσο γίνεται βαθύτερα µέσα στη διευρυµένη 
ρωγµή. Η χρήση των κονιαµάτων αυτών απαιτεί µόνο την προσθήκη νερού. Μετά τη 
σκλήρυνσή τους ακολουθεί η αποκατάσταση του σοβά. 

 



 

Αποκατάσταση έντονης ρηγµάτωσης στην τοιχοποιία 
 (εύρος ρωγµών > 1 cm ) - Αποδιοργάνωση τοιχοποιίας. 

β) Αποκατάσταση του σοβά 

1. Το υπόστρωµα πρέπει να καθαρίζεται επιµελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και να 
διαβρέχεται καλά µε νερό.  

2. Εφαρµόζεται η πρώτη στρώση του σοβά µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET ή το ταχύπηκτο 
κονίαµα UNICRET-FAST, ενισχυµένα µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST. To ADIPLAST 
προστίθεται στο νερό ανάµιξης σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3.  

3. Όσο είναι ακόµη νωπό το κονίαµα της πρώτης στρώσης, τοποθετείται καθολικά υαλόπλέγµα 
σε όλη την επιφάνεια του σοβά, µε ελαφρά πίεση πάνω στην πρώτη στρώση.  

4. Αφού πήξει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η τελική στρώση του σοβά µε το έτοιµο κονίαµα 
UNICRET ή το ταχύπηκτο κονίαµα UNICRET-FAST. Στην εφαρµογή αυτή τα κονιάµατα 
αναµιγνύονται µόνο µε νερό. Σε περίπτωση που θέλουµε να προσδώσουµε µεγαλύτερες 
αντοχές στο σοβά, προσθέτουµε στο νερό ανάµιξης την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, σε 
αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 5.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και 
+35οC.  

• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να µαλακώνεται ξανά µε νερό.  

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται ο σοβάς µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.   

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 



 

Αποκατάσταση πεσµένων σοβάδων. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

UNICRET Κονίαµα για σοβάντισµα και κτίσιµο 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι πτώσεις σοβάδων από φέροντα οργανισµό ή από στοιχεία πληρώσεως οφείλονται γενικά στην 
ανεπαρκή πρόσφυση του επιχρίσµατος στο υπόστρωµα. 

II. ΛΥΣΗ 

Η πρόσφυση του σοβά στο υπόστρωµα εξασφαλίζεται µε την κατασκευή της πρώτης στρώσης του 
σοβά µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET, ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST. 

Η κατασκευή της τελικής στρώσης του σοβά προτείνεται να γίνεται µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET, το 
οποίο µπορεί να ενισχυθεί µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:  

1. Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και διαβρέχεται καλά µε 
νερό.   

2. Εφαρµόζεται η πρώτη στρώση του σοβά µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET, ενισχυµένο µε την 
οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST. To ADIPLAST προστίθεται στο νερό ανάµιξης σε αναλογία 
ADIPLAST : νερό = 1 : 3.  

3. Aφού πήξει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η τελική στρώση του σοβά µε το έτοιµο κονίαµα 
UNICRET. Στην εφαρµογή αυτή το UNICRET αναµιγνύεται µόνο µε νερό. Σε περίπτωση που 
θέλουµε να προσδώσουµε µεγαλύτερες αντοχές στο σοβά, προσθέτουµε στο νερό ανάµιξης 
την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 5.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι 
µικρή, µπορεί αντί του UNICRET να χρησιµοποιηθεί το UNICRET-FAST.  

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.  

• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να µαλακώνεται ξανά µε νερό.  

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται ο σοβάς µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

 

 



 

Αποκατάσταση τριχοειδών ρωγµών στο σοβά. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ISOMASTIC-A Ελαστοπλαστική ακρυλική µαστίχη 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι τριχοειδείς ρωγµές σε σοβάδες τοιχοποιιών πληρώσεως:  

• ∆ηµιουργούν πρόβληµα στην αισθητική εµφάνιση του σοβά.  

• Μειώνουν τις προστατευτικές ιδιότητες του σοβά έναντι υγρασίας και παγετού.  

II. ΛΥΣΗ 

Η ελαστοπλαστική, ακρυλική µαστίχη ISOMASTIC-A είναι κατάλληλη για την αποκατάσταση 
τριχοειδών ρωγµών στο σοβά. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:                                             

1. Η τριχοειδής ρωγµή διευρύνεται µε κάποιο αιχµηρό αντικείµενο (π.χ. κοπίδι) ή µε τροχό κοπής 
σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm.   

2. Κατόπιν η διευρυµένη ρωγµή καθαρίζεται από τη σκόνη µε πινέλο ή πεπιεσµένο αέρα.  

3. Η φύσιγγα ISOMASTIC-A τοποθετείται στο ειδικό πιστόλι και το ακροφύσιο κόβεται λοξά και 
τόσο ώστε να µην εισχωρεί αλλά να πατάει στις παρειές της διευρυµένης ρωγµής.  

4. Εφαρµόζεται η µαστίχη οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45ο ως προς τον άξονα της 
ρωγµής.          

5. Όσο η µαστίχη είναι ακόµα νωπή, εξοµαλύνεται µε τη βοήθεια σπάτουλας.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +15οC.  

• Κατά τις πρώτες ώρες σκλήρυνσης του υλικού θα πρέπει να αποφεύγεται η επίδραση του 
νερού.  

• H ISOMASTIC-A είναι αβλαβής και δε χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εφαρµογή της. 

 

 



 

Αποκατάσταση φθορών σκυροδέµατος (επιφ. φθορές, φωλιές, σπασµένες γωνίες κλπ.) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
MEGACRET-40 Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
PLANFIX Ρητινούχος τσιµεντόστοκος 
PLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιµεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι φθορές στην επιφάνεια του σκυροδέµατος µπορούν να προκληθούν από διάφορους λόγους, όπως 
κακή σκυροδέτηση λόγω ανεπαρκούς δόνησης, κτυπήµατα κλπ.  

Οι βλάβες αυτές:  

• ∆ηµιουργούν πρόβληµα στην αισθητική εµφάνιση του στοιχείου.  

• Ανάλογα µε την έκταση και το βαθµό της βλάβης µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόµη και τη 
στατική επάρκεια του δοµικού στοιχείου.  

• ∆ηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες για τη διάβρωση του σιδηρού οπλισµού.  

II. ΛΥΣΗ 

Για την επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των φθορών, 
διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:    

Φθορές σε φέροντα δοµικά στοιχεία  

Για την αποκατάσταση του φθαρµένου σκυροδέµατος σε δοµικά στοιχεία του φέροντος οργανισµού, 
χρησιµοποιείται το ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών MEGACRET-40, το 
οποίο παρέχει:  

• Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα.  

• Άριστη εργασιµότητα.  

• Μειωµένη υδατοπερατότητα.  

• Σταθερότητα όγκου.  

Στην περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά το 
ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα RAPICRET.    

Φθορές σε µη φέροντα δοµικά στοιχεία  

Για την επισκευή φθορών σε µη φέροντα δοµικά στοιχεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εκτός των 
παραπάνω κονιαµάτων, και το έτοιµο ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET.    

Επιφανειακές µικροφθορές σε φέροντα και µη φέροντα δοµικά στοιχεία  

Εάν πρόκειται για επιφανειακές βλάβες, που απαιτούν εφαρµογή λεπτής στρώσης υλικού για την 
αποκατάστασή τους, τότε συνιστάται η χρήση των ρητινούχων τσιµεντόστοκων PLANFIX και 
PLANFIX-FINE.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Αποµακρύνονται επιµελώς όλα τα σαθρά και χαλαρά τµήµατα του βλαφθέντος τµήµατος της 
επιφάνειας του σκυροδέµατος.  

2. Το αποκαλυµµένο υγιές σκυρόδεµα εκτραχύνεται και καθαρίζεται από σκόνες κλπ.  

3. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς όµως να σχηµατιστούν λιµνάζοντα 
νερά.  

4. Κατόπιν εφαρµόζεται το κατάλληλο κατά περίπτωση επισκευαστικό κονίαµα. 



 

Αποκατάσταση φθορών σκυροδέµατος (επιφ. φθορές, φωλιές, σπασµένες γωνίες κλπ.) 

Εφαρµογή του MEGACRET-40    

Προσθέτουµε το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg MEGACRET-40 σε 4,60 kg νερό υπό συνεχή 
ανάδευση, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοιογενής σφικτή µάζα, κατάλληλη για εργασίες 
επιδιόρθωσης. Το υλικό εφαρµόζεται πατητά µε µυστρί ή εκτόξευση στο επιθυµητό πάχος και µέχρι 4 
cm ανά στρώση. Όταν είναι απαραίτητη η εφαρµογή δεύτερης στρώσης, η επιφάνεια της πρώτης 
πρέπει να αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί. Η 
τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται επιµελώς από αφυδάτωση καλυπτόµενη µε υγρές λινάτσες, 
φύλλα πολυαιθυλενίου ή µε περιοδική διαβροχή για 48 ώρες.  

Κατανάλωση MEGACRET-40: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.  

Εφαρµογή του RAPICRET  

Προσθέτουµε το RAPICRET στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, σε αναλογία RAPICRET : νερό = 3,6 : 1 
κατ' όγκο, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοιογενής σφικτή µάζα, κατάλληλη για εργασίες 
επιδιόρθωσης. Ο χρόνος ανάµιξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό. Συνιστάται η ανάµιξη µικρών 
ποσοτήτων κάθε φορά, λόγω του µικρού χρόνου εργασιµότητας του υλικού (περίπου 15 λεπτά στους 
+20οC). To RAPICRET µπορεί να εφαρµοστεί σε πάχος έως και 3 cm ανά στρώση.   

Κατανάλωση RAPICRET: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.    

Eφαρµογή του DUROCRET  

Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg DUROCRET προστίθεται σε 4,60 kg νερό υπό ανάδευση, µέχρι να 
προκύψει ένα µίγµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Το υλικό εφαρµόζεται µε µυστρί κατά τα 
γνωστά. To DUROCRET µπορεί να εφαρµοστεί σε πάχος έως και 2 cm ανά στρώση.   

Κατανάλωση DUROCRET: περίπου 15 kg/m2/cm πάχος στρώσης.    

Εφαρµογή του PLANFIX και του PLANFIX-FINE  

Σε ένα καθαρό δοχείο βάζουµε νερό και προσθέτουµε προοδευτικά και υπό συνεχή ανάδευση τη 
σκόνη του PLANFIX ή του PLANFIX-FINE, σε αναλογία PLANFIX (ή PLANFIX-FINE) : νερό = 3 : 1 κατ' 
όγκο, µέχρι να δηµιουργηθεί µία οµοιογενής, παστώδης µάζα, κατάλληλη για σπατουλάρισµα.   

Κατανάλωση PLANFIX και PLANFIX-FINE: περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC  

• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να µαλακώνεται ξανά µε νερό.   

• Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας συνιστάται η ανάµιξη του RAPICRET µε κρύο νερό ώστε να 
µην πήξει πολύ γρήγορα.  

• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας συνιστάται η ανάµιξη του RAPICRET µε χλιαρό νερό ώστε 
να επιταχύνουµε την πήξη του.  

• Kατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχονται όλα τα κονιάµατα µετά την 
εφαρµογή τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.  

• Τα προϊόντα περιέχουν τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµούνται ως 
ερεθιστικά.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

 

 

 

 



 

Βελτίωση κονιαµάτων και σκυροδέµατος. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σε πολλές εφαρµογές, όπως οι συνδετικές στρώσεις µεταξύ παλιού και νέου σκυροδέµατος ή 
κονιάµατος, η κατασκευή τσιµεντοειδών δαπέδων και σοβάδων, οι επισκευές, η κόλληση και η 
αρµολόγηση πλακιδίων κλπ., τα συνήθη κονιάµατα και σκυροδέµατα δεν καλύπτουν την πληθώρα 
των ιδιοτήτων που είναι απαραίτητες, ώστε να δοθεί τεχνικά άρτια λύση στο εκάστοτε κατασκευαστικό 
πρόβληµα.  

Ως εκ τούτου, απαιτείται πολλές φορές η βελτίωση των ιδιοτήτων των κονιαµάτων και των 
σκυροδεµάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κάθε εφαρµογής.  

II. ΛΥΣΗ 

Προσθέτοντας στα κονιάµατα και τα σκυροδέµατα την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, η οποία είναι ένα 
πολυµερικό γαλάκτωµα, βελτιώνονται σηµαντικά οι ιδιότητές τους. Πιο συγκεκριµένα:  

• Αυξάνεται η πρόσφυση µε το υπόστρωµα.  

• Αυξάνονται οι αντοχές σε κάµψη και θλίψη.  

• Βελτιώνεται η ελαστικότητα.  

• Μειώνεται η συρρίκνωση πήξεως και αποτρέπονται έτσι οι ρηγµατώσεις που προέρχονται από 
αυτήν.  

• Βελτιώνεται η πλαστικότητα, η συγκράτηση νερού και η εργασιµότητα του νωπού 
κονιάµατος.  

• Αυξάνονται εντυπωσιακά οι αντοχές σε τριβή.  

• Αδιαβροχοποιείται το σκυρόδεµα και οι τσιµεντοκονίες.  

• Αυξάνονται οι αντοχές σε χηµικές επιδράσεις και πετρελαιοειδή.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι κυριότερες από τις εφαρµογές στις οποίες χρησιµοποιείται η 
οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST:  

• Συνδετικές στρώσεις µεταξύ παλιού και νέου σκυροδέµατος ή κονιάµατος.  

• Κονιάµατα επισκευών και λεπτές στρώσεις.  

• Τσιµεντοκονίες δαπέδων µε αντοχή σε τριβές, που δε σκονίζουν.  

• Αδιάβροχες τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε υδροστατική πίεση.  

• Σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας.  

• Τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε χηµικές επιδράσεις και πετρελαιοειδή.  

• Κόλλα για µονωτικές πλάκες, πλακάκια και διαφόρων ειδών επιστρώσεις.  

• Βελτίωση υδροχρωµάτων (ασβεστογαλακτώµατα) ώστε να µην τρίβονται και να 
αντέχουν στις καιρικές επιδράσεις.  

• Τσιµεντοκονίες για αρµολόγηση εµφανούς τοιχοποιίας.  

• Τσιµεντοκονίαµα για τη διαµόρφωση “λουκιών” σε συµβολές δαπέδων-τοίχων. 

 



 

Γέµισµα δαπέδων για αποκατάσταση υψοµέτρων ή 
δηµιουργία κλίσεων µε επιπεδωτικό τσιµεντοκονίαµα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
SCREED-100 Επιπεδωτικό τσιµεντοκονίαµα για γέµισµα δαπέδων 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
FERROSEAL Τσιµεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισµού - Γέφυρα πρόσφυσης  
DUREBOND Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους >3,0 mm 
                      - Γέφυρα πρόσφυσης 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η ανάγκη γεµίσµατος δαπέδων υπάρχει τόσο στις νέες κατασκευές (κάλυψη σωλήνων ύδρευσης ή 
θέρµανσης) όσο και σε παλιές κατασκευές κατά την ανακαίνισής τους (π.χ. αποξήλωση παλαιού 
ξύλινου δαπέδου και αποκατάσταση υψοµετρικών διαφορών για την κόλληση πλακιδίων ή 
µαρµάρων). Ένα επίσης σηµαντικό πρόβληµα είναι η δηµιουργία κλίσεων σε δώµατα και µπαλκόνια. 

Για τις εφαρµογές αυτές µέχρι σήµερα υπήρχαν δύο εναλλακτικές λύσεις:   

• Το ελαφροµπετόν, το οποίο έχει πολύ µικρές αντοχές.  

• Η τσιµεντοκονία, η οποία έχει πολύ µεγάλο βάρος.  

Ιδανική λύση θα αποτελούσε ένα υλικό µε µικρό βάρος και ικανοποιητικές αντοχές. 

II. ΛΥΣΗ 

Το SCREED-100 είναι ένα προϊόν ελαφρύ, έχει περίπου το µισό βάρος από ένα άοπλο σκυρόδεµα, και 
µε ιδιαίτερα ικανοποιητικές αντοχές, ώστε να αποτελεί το ιδανικό υπόστρωµα τόσο για τις 
επικαλύψεις των εσωτερικών χώρων όσο και για τις στεγανωτικές επιστρώσεις εξωτερικών χώρων. 

Η εύκολη µεταφορά του και η απαίτηση προσθήκης µόνο νερού το κάνει ιδιαίτερα ευκολόχρηστο τόσο 
σε νέες όσο και σε παλιές κατασκευές. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος 

1. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι ανθεκτικό, απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη ή 
άλλες ξένες ουσίες.  

2. Πριν την εφαρµογή του SCREED-100 πρέπει η επιφάνεια του υποστρώµατος να διαβρέχεται 
καλά, χωρίς όµως να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά.   

3. Για µικρά πάχη εφαρµογής (µέχρι 3 cm) πρέπει να χρησιµοποιηθεί συγκολλητική στρώση µε 
ADIPLAST ή FERROSEAL ή DURΕBOND, για καλύτερη πρόσφυση του SCREED-100 στο 
υφιστάµενο σκυρόδεµα.  

Εφαρµογή του SCREED-100 

Ένα σακί 25 kg SCREED-100 προστίθεται σε 3,75 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου 
σχηµατισθεί µία οµοιόµορφη µάζα. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί δράπανο χαµηλών 
στροφών ή µπετονιέρα. Η διάστρωσή του γίνεται όπως αυτή του σκυροδέµατος.  

Κατανάλωση SCREED-100: περίπου 14 kg/m2/cm πάχος εφαρµογής. 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Το µέγιστο πάχος εφαρµογής του SCREED-100 ανά στρώση είναι 10 cm.  

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.   

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 



 

∆ηµιουργία βιοµηχανικού δαπέδου µε τη χρήση σκληρυντικού επιφανείας. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

EXTRA-TOP Σκληρυντικό επιφανείας βιοµηχανικών δαπέδων 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
FERROSEAL Τσιµεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισµού - Γέφυρα πρόσφυσης  
DUREBOND Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους >3,0 mm - 
                      Γέφυρα πρόσφυσης 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η απαίτηση της κατασκευής βιοµηχανικών δαπέδων ωφείλεται στην ανάγκη υψηλών αντοχών σε 
τριβή και κρούση σε χώρους µε βαριά κυκλοφορία. 

II. ΛΥΣΗ 

Το EXTRA-TOP χρησιµοποιείται σε δάπεδα µε υψηλές απαιτήσεις σε µηχανικές αντοχές. Εφαρµόζεται 
πάνω σε τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµατα, όπως σκυρόδεµα και τσιµεντοκονίες. Είναι κατάλληλο 
για δάπεδα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, υπογείων, αποθηκευτικών χώρων, συνεργείων, µηχανουργείων, 
χώρων στάθµευσης, χώρων φόρτωσης-εκφόρτωσης κλπ. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

Το υπόστρωµα εφαρµογής µπορεί να είναι : 

• Το οπλισµένο σκυρόδεµα του φορέα.  

• Επιπεδωτική τσιµεντοκονία πάχους τουλάχιστον 3 cm, πριν από την οποία πρέπει να προηγηθεί 
συγκολλητική στρώση µε ADIPLAST ή FERROSEAL ή DURΕBOND, για καλύτερη πρόσφυση της 
τσιµεντοκονίας στο υφιστάµενο σκυρόδεµα.  

Εφαρµογή του EXTRA-TOP 

Το υλικό εφαρµόζεται ξηρό, µε επίπαση επάνω στο φρέσκο σκυρόδεµα ή την τσιµεντοκονία και µόλις 
αυτά αρχίσουν να πήζουν. Εάν χρειάζεται, η επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος ή της 
τσιµεντοκονίας διαβρέχεται µετά την επίπαση. Κατόπιν το υλικό δουλεύεται µε ειδική µηχανή 
λείανσης («ελικόπτερο»). 

Κατανάλωση EXTRA-TOP: 3-5 kg/m2 επιφάνειας. 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.  

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελαστικοποίηση κονιαµάτων 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ADIFLEX-B Ελαστικοποιητής κονιαµάτων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η εφαρµογή επαλειφόµενων στεγανωτικών κονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων, υδραυλικών κολλών 
πλακιδίων κλπ., σε υποστρώµατα που καταπονούνται από δονήσεις ή συστολοδιαστολές, µπορεί να 
δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω της µικρής γενικά ικανότητας παραµόρφωσης των υλικών αυτών.  

Απαιτείται λοιπόν να προσδίδεται ελαστικότητα στα κονιάµατα τέτοιων εφαρµογών, προκειµένου να 
παρακολουθούν µε επάρκεια τις παραµορφώσεις του υποστρώµατος και να γεφυρώνουν τυχόν 
τριχοειδείς ρωγµές, που αναπτύσσονται στην επιφάνεια εφαρµογής.  

II. ΛΥΣΗ 

Το ADIFLEX-B είναι ένα ελαστοµερές γαλάκτωµα, που προστιθέµενο στα τσιµεντοειδή επαλειφόµενα 
στεγανωτικά κονιάµατα, στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων, στα τσιµεντοκονιάµατα, στα 
υδατοδιαλυτά χρώµατα κλπ., τους προσδίδει:  

• Ελαστικότητα.  

• Στεγανότητα.  

• Αυξηµένη πρόσφυση µε το υπόστρωµα.  

Το ADIFLEX-B χρησιµοποιείται για την ελαστικοποίηση: 

• Των επαλειφόµενων τσιµεντοειδών στεγανωτικών κονιαµάτων (π.χ. AQUAMAT), όταν η 
επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί παρουσιάζει ή αναµένεται να παρουσιάσει 
τριχοειδείς ρωγµές.  

• Των υδραυλικών κολλών πλακιδίων (π.χ. Superfix AK 20), για τοποθέτηση πλακιδίων σε 
υποστρώµατα που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δονήσεις.  

Το ADIFLEX-B µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί για την ελαστικοποίηση και άλλων 
τσιµεντοκονιαµάτων. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Πλήρης ελαστικοποίηση    

Στην περίπτωση αυτή το ADIFLEX-B προστίθεται στο ξηρό κονίαµα χωρίς να αραιωθεί µε νερό, 
αντικαθιστώντας την απαιτούµενη ποσότητα του υγρού ανάµιξης.  

Παραδείγµατα εφαρµογών  

α) Πλήρης ελαστικοποίηση του AQUAMAT  

Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg AQUAMAT προστίθεται προοδευτικά σε 10 kg ADIFLEX-B υπό 
συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Στο µίγµα 
µπορεί να προστεθεί και λίγο νερό (περίπου 1 kg), έως ότου επιτευχθεί η επιθυµητή εργασιµότητα.    

β) Πλήρης ελαστικοποίηση της Superfix AK 20  

Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg Superfix AK 20 προστίθεται σε 10 kg ADIFLEX-B και 1-2 kg νερό 
υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές µίγµα.    

 

 

 

 

 



 

Ελαστικοποίηση κονιαµάτων 
Μερική ελαστικοποίηση    

Σε περιπτώσεις που η απαίτηση σε ελαστικότητα είναι µικρότερη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µικρότερη ποσότητα ADIFLEX-B.  

Το ADIFLEX-B αναµιγνύεται µε νερό και το προκύπτον µίγµα προστίθεται στο ξηρό κονίαµα, 
αντικαθιστώντας την απαιτούµενη ποσότητα του υγρού ανάµιξης.    

Παραδείγµατα εφαρµογών  

α) Μερική ελαστικοποίηση του AQUAMAT  

Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg AQUAMAT αναµιγνύεται µε 5 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή ανάδευση, 
καθώς και ποσότητα νερού (περίπου 4 kg), µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές µίγµα µε την 
επιθυµητή εργασιµότητα.    

β) Μερική ελαστικοποίηση της Superfix AK 20  

Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg Superfix AK 20 αναµιγνύεται µε 5 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή 
ανάδευση, καθώς και ποσότητα νερού (περίπου 3 kg), µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές µίγµα µε 
την επιθυµητή εργασιµότητα.    

γ) Ελαστικά κονιάµατα (σοβάδες, κονιάµατα επισκευών και γενικά τσιµεντοκονιάµατα σε 
υποστρώµατα που καταπονούνται από συστολοδιαστολές και δονήσεις) 

Ποσότητα ADIFLEX-B µπορεί να προστεθεί κατά βούληση στο νερό του κονιάµατος, αντικαθιστώντας 
µέρος της απαιτούµενης ποσότητας του νερού ανάµιξης, ανάλογα µε την επιθυµητή ελαστικότητα.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Το υπόστρωµα, στο οποίο εφαρµόζεται ένα ελαστικοποιηµένο κονίαµα, πρέπει να είναι 
καθαρό, απαλλαγµένο από λίπη, λάδια, σκόνες κλπ. και να διαβρέχεται καλά, χωρίς όµως 
να δηµιουργούνται λιµνάζοντα νερά.  

• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., που θα 
δεχθούν κάποιο ελαστικοποιηµένο κονίαµα, πρέπει να ασταρώνονται αρχικά µε το 
ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER.  

• Η θερµοκρασία κατά την εφαρµογή κονιαµάτων, στα οποία έχει προστεθεί ADIFLEX-B, 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +30οC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ενίσχυση δοκού σε τέµνουσα 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
MEGAWRAP-200 Ύφασµα από ίνες άνθρακα σε µία διεύθυνση 
EPOMAX-LD Εποξειδική ρητίνη εµποτισµού 2 συστατικών 
EPOMAX-EK Εποξειδική πάστα 2 συστατικών 
MEGACRET-40 Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η απαίτηση αύξησης της αντοχής δοκών οπλισµένου σκυροδέµατος σε τέµνουσα, µπορεί να 
παρουσιαστεί στις εξής περιπτώσεις: 

• Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του χώρου.  

• Ανάγκη προσαρµογής παλαιών κατασκευών σε νέους κανονισµούς.  

• Γήρανση των δοµικών υλικών, διάβρωση του οπλισµού ή/και κατασκευαστικών ελαττωµάτων.  

• Ανάγκη αποκατάστασης µετά από σεισµό.  

II. ΛΥΣΗ 

Μέσω της επικόλλησης του υφάσµατος MEGAWRAP-200 σε διεύθυνση κάθετη προς αυτή των δοκών, 
επιτυγχάνεται: 

• Αύξηση της διατµητικής αντοχής.  

• ∆ραστική µείωση της πιθανότητας ψαθυρής αστοχίας.  

• Σηµαντική βελτίωση της συµπεριφοράς των δοκών σε ανακυκλιζόµενες φορτίσεις (σεισµούς) 
και αύξηση της πλαστιµότητας.  

 Η ενίσχυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη µορφή: 

• Συνεχών µανδυών (Σχ. 2α) ή λωρίδων ανά διαστήµατα (Σχ. 2β).  

• Κλειστών µανδυών (περιβάλλουν εντελώς τη δοκό) ή µανδυών ανοιχτού τύπου (λωρίδες µε 
αγκύρωση στα άκρα τους, κατά προτίµηση στη θλιβόµενη ζώνη της δοκού).  

Αν και οι κλειστοί µανδύες αποτελούν τη βέλτιστη λύση από άποψη µηχανικής συµπεριφοράς (Σχ. 
1α), αυτό δεν είναι εφικτό στις περισσότερες περιπτώσεις δοκών, λόγω της ύπαρξης πλακών και 
άλλων στοιχείων στηριζόµενων σε αυτές που δεν επιτρέπουν το τύλιγµα του υφάσµατος γύρω από 
την άνω παρειά της δοκού. 

Έτσι, σε περίπτωση πλακοδοκών, ο συνήθης τρόπος ενίσχυσης είναι µε το σύνθετο υλικό σε σχήµα U 
στις πλευρές και στην κάτω παρειά του στοιχείου (Σχ. 1β). 

Σε σχέση µε τις συµβατικές επεµβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι οι µεταλλικοί µανδύες ή οι µανδύες από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, οι µανδύες MEGAWRAP-200 παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Ευκολία και ταχύτητα εφαρµογή.  

• Αύξηση της αντοχής των δοµικών στοιχείων χωρίς µεταβολή της γεωµετρίας ή αύξηση της 
δυσκαµψίας τους.  

• Ανθεκτικότητα στο χρόνο και προστασία του οπλισµού από την υγρασία και τη διάβρωση.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ενίσχυση δοκού σε τέµνουσα 
III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλαρά τµήµατα, σοβάδες, χρώµατα, λίπη κλπ. και στη 
συνέχεια τρίβεται καλά µε σκληρή βούρτσα. 

Υφιστάµενες ρηγµατώσεις αποκαθίστανται µε τη βοήθεια ρητινενέσεων. 

Οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα 
του υποστρώµατος πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια του ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος 
MEGACRET-40 ή της εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 

Η σωστά προετοιµασµένη επιφάνεια επαλείφεται µε την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD. Το ύφασµα 
ανθρακονηµάτων MEGAWRAP-200 κόβεται µε ψαλίδι στις απαιτούµενες διαστάσεις, τοποθετείται 
προσεκτικα, καλά τεντωµένο στη νωπή επίστρωση και πατιέται σχολαστικά µε πλαστικό ρολό, για 
καλύτερη επαφή µε το υπόστρωµα, πλήρη εµποτισµό του και αποµάκρυνση των φυσαλίδων αέρα. Εάν 
παρά το σχολαστικό πάτηµα, παραµένουν στεγνά σηµεία στο ύφασµα, τα σηµεία αυτά επαλείφονται 
και εξωτερικά µε EPOMAX-LD (ώστε ολόκληρο το ύφασµα να είναι τέλεια εµποτισµένο). 

Εφόσον η µελέτη προβλέπει περισσότερες στρώσεις, η παραπάνω διαδικασία εφαρµογής 
επαναλαµβάνεται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η προηγούµενη επίστρωση µε EPOMAX-LD να 
µην έχει στεγνώσει εντελώς, ειδάλλως απαιτείται καλό τρίψιµο της επιφάνειας πριν τη νέα εφαρµογή. 

Η τελευταία στρώση επαλείφεται επίσης µε EPOMAX-LD και στη νώπη ακόµα τελική επάλειψη γίνεται 
επίπαση χαλαζιακής άµµου προκειµένου να ακολουθήσει αργότερα προστατευτική τσιµεντοειδής 
επικάλυψη. 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Σε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη δυνατή συγκόλληση του µανδύα (άριστη προετοιµασία 
υποστρώµατος), καθώς και η επαρκής αγκύρωση (στα άκρα του) είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της ενίσχυσης.  

• Εάν απαιτείται έλεγχος αντοχής του υποστρώµατος, αυτός γίνεται µε τη συσκευή Pulloff.  

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κοπή του υφάσµατος ώστε να µη 
δηµιουργηθούν διπλώσεις και τσακίσεις στο ύφασµα, ενώ η επιφάνεια του υφάσµατος πρέπει 
να είναι καθαρή κατά την τοποθέτησή του.  

• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστηµάτων µειώνεται µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.  

• Η θερµοκρασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος κατά την ενίσχυση µε σύνθετα υλικά δεν 
πρέπει να είναι µικρότερη των +5οC.  

• Για λόγους "αναπνοής" των δοµικών στοιχείων (ώστε να διευκολύνεται η έξοδος τυχόν 
εγκλωβισµένης υγρασίας) καλό είναι να διακόπτεται η κατά µήκος του στοιχείου συνέχεια του 
µανδύα περίπου κάθε 600 mm.  

• Επειδή κατά την ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών στην κατασκευή (π.χ. περιπτώσεις 
πυρκαγιάς), µειώνεται σηµαντικά η αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης, είναι πάντα 
απαραίτητη η εξωτερική προστασία του µανδύα σύνθετων υλικών (ειδικά επιχρίσµατα, 
γυψοσανίδες κλπ.). Η προστασία είναι απαραίτητη και σε περιπτώσεις έκθεσης στην ηλιακή 
ακτινοβολία.  

• Κατά την εφαρµογή είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού εξοπλισµού (γάντια, γυαλιά 
κλπ.).  

  



 

Ενίσχυση φέροντος δοµικού στοιχείου µε µανδύα από σκυρόδεµα ή 
 κονίαµα υψηλών αντοχών. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
BEVETOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου G 
REOTOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου F 
MEGAGROUT-100 Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, για επισκευές 
                               και ενισχύσεις 
DUREBOND Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους >3,0 mm - 
                      Γέφυρα πρόσφυσης 
AQUAFIX Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιµέντο 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Στις αποκαταστάσεις-ενισχύσεις αυτού του είδους, το προς έγχυση σκυρόδεµα πρέπει να έχει την 
κατάλληλη ρευστότητα και διεισδυτικότητα, ώστε κατά τη σκυροδέτηση να µη δηµιουργούνται κενά 
(φωλιές), δεδοµένου ότι οι µανδύες έχουν γενικά µικρό πάχος (8-15 cm), που καθιστά δύσκολη τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος. Όταν απαιτείται η δηµιουργία µανδύα ακόµα λεπτότερου πάχους (4-8 
cm), όπου η έγχυση σκυροδέµατος είναι γενικά δυσχερής, απαιτείται η χρήση χυτού κονιάµατος 
µεγάλης ρευστότητας και υψηλών αντοχών.  

Επίσης, το προς έγχυση σκυρόδεµα ή κονίαµα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση στο παλαιό 
σκυρόδεµα, ώστε να εξασφαλίζεται η µονολιθική σύνδεση µεταξύ τους.  

II. ΛΥΣΗ 

Μανδύες συνήθους πάχους (8-15 cm)  

Το υλικό πλήρωσης του µανδύα είναι σκυρόδεµα, στο οποίο προστίθεται ο υπερρευστοποιητής 
BEVETOL-SPL ή REOTOL-SPL, εξασφαλίζοντας στο προς έγχυση σκυρόδεµα την επιθυµητή 
ρευστότητα, µε παράλληλη αύξηση των αντοχών του, λόγω της καλής συµπύκνωσης που 
επιτυγχάνεται.  

Μανδύες λεπτού πάχους (4-8 cm)  

Ως υλικό πλήρωσης χρησιµοποιείται το χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα MEGAGROUT-100, 
το οποίο έχει πολύ καλή ρευστότητα και πολύ υψηλές αντοχές.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εργασίες προετοιµασίας 

1. Καθαιρείται το αποδιοργανωµένο σκυρόδεµα όπου απαιτείται και διαµορφώνονται στο παλαιό 
σκυρόδεµα κοιλότητες για τον καλύτερο εγκιβωτισµό του προς έγχυση υλικού.  

2. Αποκαλύπτονται οι παλαιοί οπλισµοί, όπου αυτό χρειάζεται.                          

3. Εκτραχύνεται µηχανικά (π.χ. µε αµµοβολή) η επιφάνεια του παλαιού σκυροδέµατος.  

4. Γίνεται καλή έκπλυση του παλαιού σκυροδέµατος µε άφθονο νερό υπό πίεση.  

5. Οπλίζεται ο µανδύας σύµφωνα µε τη στατική µελέτη ενίσχυσης, µε συγκόλληση του νέου 
οπλισµού στον παλιό µε καβίλιες ή «πάπιες».                                                    

6. Όπου είναι δυνατό, η επιφάνεια του παλαιού σκυροδέµατος επαλείφεται πριν την έγχυση µε 
την εποξειδική ρητίνη-γέφυρα πρόσφυσης DUREBOND, για να εξασφαλισθεί η άριστη 
πρόσφυση µεταξύ του παλαιού σκυροδέµατος και του προς έγχυση σκυροδέµατος ή 
κονιάµατος.  

 

 

 

 



 

Ενίσχυση φέροντος δοµικού στοιχείου µε µανδύα από σκυρόδεµα ή 
 κονίαµα υψηλών αντοχών. 

Μανδύες συνήθους πάχους (8-15 cm)  

Ακολουθεί η έγχυση του σκυροδέµατος, µε την προσθήκη του υπερρευστοποιητή BEVETOL-SPL σε 
αναλογία 0,6-0,8 % επί του βάρους του τσιµέντου ή του REOTOL-SPL σε αναλογία 1,2-1,7 % επί του 
βάρους του τσιµέντου, ώστε να προκύψει κάθιση σκυροδέµατος περίπου 20 cm. Κατά την 
σκυροδέτηση είναι απαραίτητη η δόνηση του σκυροδέµατος, ώστε να επιτευχθεί η ακόµη καλύτερη 
συµπύκνωσή του.  

Μανδύες λεπτού πάχους (4-8 cm)  

1. Το MEGAGROUT-100 είναι, µετά την ενυδάτωσή του, υλικό ρευστό και λεπτόκοκκο και µέρος 
του µπορεί να διαφύγει από τους αρµούς µεταξύ των επιµέρους στοιχείων του ξυλοτύπου. Για 
το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρµοί των ξυλοτύπων να σφραγίζονται µε το υπερταχείας πήξης 
σφραγιστικό τσιµέντο AQUAFIX ή µε το ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα RAPICRET.  

2. Ένα σακί 25 kg MEGAGROUT-100 προστίθεται σε 3,0 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, µε 
δράπανο χαµηλών στροφών, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοιογενής ρευστή µάζα. Στο µίγµα 
προστίθεται ποσότητα νερού έως 0,5 kg υπό ανάδευση, προκειµένου να επιτευχθεί η 
επιθυµητή ρευστότητα.  

3. Κατόπιν το κονίαµα εκχύεται, λαµβάνοντας µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το τσιµεντοκονίαµα έχει γεµίσει όλο το χώρο 
ανάµεσα στο καλούπι και την υπάρχουσα κατασκευή.  

4. Εκτεθειµένες στην ατµόσφαιρα επιφάνειες πρέπει να κρατούνται υγρές για τουλάχιστον 24 
ώρες, καλυπτόµενες µε υγρές λινάτσες ή φύλλα πολυαιθυλενίου. 
Κατανάλωση MEGAGROUT-100: 21,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης ή 2,1 kg για πλήρωση χώρου 
όγκου 1 lit.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.  

• Η αντοχή του προς έγχυση σκυροδέµατος πρέπει να υπερβαίνει την αντοχή του παλαιού 
σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 10 Ν/mm2.  

• Η µέγιστη κοκκοµετρία των αδρανών του προς έγχυση σκυροδέµατος δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 20 mm.  

• Το µέγιστο πάχος εφαρµογής του MEGAGROUT-100 ανά στρώση είναι 10 cm.  

• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να µαλακώνεται ξανά µε νερό.  

• Το προϊόν διατηρεί τη ρευστότητά του για περίπου 60 min σε θερµοκρασίες µεταξύ +15οC και 
+25οC.  

• Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας συνιστάται η αποθήκευση των σάκων σε ψυχρό µέρος και 
η ανάµιξη του υλικού µε κρύο νερό, ώστε να έχουµε την επιθυµητή ρευστότητα για αρκετό 
χρονικό διάστηµα (περίπου 60 min).  

• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και απαίτησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, 
συνιστάται η ανάµιξη του υλικού µε χλιαρό νερό και η προστασία του από το κρύο µε 
θερµοµονωτικά καλύµατα στους ξυλότυπους.  

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 

 



 

Ενίσχυση φέροντος δοµικού στοιχείου µε µανδύα από σκυρόδεµα ή 
 κονίαµα υψηλών αντοχών. 

 

 



 

Επιβράδυνση πήξης σκυροδέµατος. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

BEVETOL-VZ Επιβραδυντής πήξης σκυροδέµατος 
RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέµατος 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σε εφαρµογές σκυροδέτησης όπου απαιτείται η µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος σε µεγάλες 
αποστάσεις, σε περιπτώσεις σκυροδέτησης υπό υψηλές θερµοκρασίες ή όπου είναι επιθυµητή η 
αποφυγή αρµών εργασίας κατά τη σκυροδέτηση, επιβάλλεται να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, 
ώστε να επιβραδύνεται η πήξη του σκυροδέµατος.  

II. ΛΥΣΗ 

Με την προσθήκη του υγρού πρόσµικτου BEVETOL-VZ (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Β) ή του 
RETADOL (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος D) στο σκυρόδεµα, επιτυγχάνεται η επιβράδυνση της πήξης 
του σκυροδέµατος και συγχρόνως η πλαστικοποίησή του.  
Το BEVETOL-VZ και το RETADOL προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήµατα:  

• ∆υνατότητα µεταφοράς έτοιµου σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις.  

• Αύξηση των αντοχών του σκυροδέµατος λόγω της πλαστικοποιητικής ικανότητας (RETADOL).  

• Αποφεύγεται η δηµιουργία αρµών εργασίας ακόµα και σε µεγαλύτερες διακοπές της 
σκυροδέτησης.  

• Σε κατάλληλη δοσολογία δεν επιβραδύνουν την απόκτηση των αρχικών αντοχών του 
σκυροδέµατος και εποµένως δεν επιφέρουν καθυστέρηση στην αφαίρεση των ξυλοτύπων.  

• Βελτιώνουν την αντλησιµότητα του σκυροδέµατος.  

• Ευκολύνουν τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος.  

• ∆ρουν ενάντια στο διαχωρισµό (απόµιξη) των συστατικών του σκυροδέµατος και στο 
φαινόµενο της εξιδρώσεως.  

• Περιορίζουν τις ρηγµατώσεις και συρρικνώσεις.  

• ∆εν περιέχουν χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.  

• ∆εν έχουν δράση αερακτικού.  

• Είναι συµβατά µε όλα τα τσιµέντα τύπου Portland.  

Το BEVETOL-VZ και το RETADOL χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης 
του σκυροδέµατος, όπως µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις, σκυροδέτηση σε 
υψηλές θερµοκρασίες, αποφυγή αρµών διακοπής εργασίας κλπ., παρέχοντας παράλληλα βελτίωση 
του τρόπου κατεργασίας του σκυροδέµατος και των ιδιοτήτων του.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το BEVETOL-VZ και το RETADOL πρέπει να προστίθενται στο νερό ανάµιξης του σκυροδέµατος σε 
αναλογία:  

• BEVETOL-VZ: 0,2-0,4% επί του βάρους του τσιµέντου, ανάλογα µε τον επιθυµητό χρόνο 
επιβράδυνσης.  

• RETADOL: 0,2-0,3% επί του βάρους του τσιµέντου, ανάλογα µε τον επιθυµητό χρόνο 
επιβράδυνσης.  

Η ακριβής δοσολογία πρέπει να καθορίζεται µετά από δοκιµή στην πράξη.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Υπερβολική δοσολογία είναι δυνατόν να επηρεάσει δυσµενώς τις τελικές αντοχές  του 
σκυροδέµατος.  

 



 

Επιπέδωση και εξοµάλυνση δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

FLOWCRET 1-10 Ρητινούχο αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα δαπέδων 
UNI-PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η επιφάνεια των δαπέδων από σκυρόδεµα παρουσιάζει συνήθως πολλές ανωµαλίες, καθιστώντας 
δύσκολη την τοποθέτηση πλακιδίων, µοκέτας, πλαστικού δαπέδου κλπ.Η επιτυχής εφαρµογή τέτοιων 
επιστρώσεων προϋποθέτει τη διαµόρφωση επίπεδης, λείας και ανθεκτικής επιφάνειας. 

Ακόµη, πολλές φορές απαιτείται µία τέτοιου είδους επιφάνεια ως τελική επίστρωση σε δάπεδα 
υπογείων, οικιακών αποθηκών, παταριών κλπ. 

II. ΛΥΣΗ 

Όλες τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει η εφαρµογή του αυτοεπιπεδούµενου, ρητινούχου 
τσιµεντοκονιάµατος FLOWCRET 1-10. Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξοµάλυνση επιφανειών, που 
πρόκειται να δεχθούν διάφορες επιστρώσεις, όπως πλακάκια, µοκέτα, πλαστικό δάπεδο κλπ. ∆ύναται 
να λειτουργήσει και ως τελική επίστρωση για δάπεδα υπογείων, παταριών, οικιακών αποθηκών κλπ. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος 

1. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγµένο από σκόνες, ρύπους, λάδια, σαθρά 
υλικά κλπ.  

2. Ασταρώνουµε την επιφάνεια µε το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER ή µε την οικοδοµική ρητίνη 
ADIPLAST αραιωµένη 1:1 µε νερό και περιµένουµε περίπου 2 ώρες να στεγνώσει. 
Κατανάλωση ασταριού: 200-300 g/m2.  

Εφαρµογή του FLOWCRET 1-10  

1. Ένα σακί 25 kg FLOWCRET 1-10 προστίθεται σε 6,50 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να 
δηµιουργηθεί µία οµοιόµορφη ρευστή µάζα χωρίς σβώλους. Για την ανάµιξη µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί δράπανο χαµηλών στροφών (300 στροφών/λεπτό).  

2. Η µάζα του FLOWCRET 1-10 διαστρώνεται σε µία στρώση µε τη βοήθεια µεγάλης 
(λαστιχένιας) σπάτουλας, σε πάχος µέχρι 10 mm. 
Κατανάλωση: περίπου 1,65 kg/m2/mm πάχος στρώσης. 
Για εφαρµογές πάχους από 10 mm έως 30 mm προσθέτουµε άµµο κοκκοµετρίας 0-4 mm σε 
ποσοστό 30-50% κατά βάρος.  

3. Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισµένου αέρα στην εφαρµοζόµενη αυτοεπιπεδούµενη 
επίστρωση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί µε ειδικό ακιδωτό ρολό. Έτσι εµποδίζεται ο 
σχηµατισµός φυσαλίδων.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρµογής πρέπει να είναι µεταξύ +5οC και +35οC.  

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να αποφεύγεται η έκθεση της επίστρωσης του 
FLOWCRET 1-10 σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία µετά την εφαρµογή του, ώστε να 
προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.  

• Μάζα που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να χρησιµοποιείται.   

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

  

 



 

Επιπέδωση και εξοµάλυνση δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επισκευές ρωγµών στο σκυρόδεµα µε ρητινενέσεις. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

EPOMAX-EK Εποξειδική πάστα 2 συστατικών 
EPOMAX-L10 Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους 0,5-3,0 mm 
EPOMAX-L20 Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους 0,1-1,0 mm 
DUREBOND Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους >3,0 mm - 
                    Γέφυρα πρόσφυσης 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι ρωγµές σε στοιχεία σκυροδέµατος (δοκούς, πλάκες, υποστυλώµατα, τοιχία κλπ.) δηµιουργούν 
πρόβληµα στη µονολιθικότητα και την αντοχή του δοµικού στοιχείου.  

II. ΛΥΣΗ 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση της µονολιθικότητας του δοµικού στοιχείου, 
ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα του στοιχείου να λειτουργεί όπως αρχικά σχεδιάστηκε, πρέπει να 
έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:  

• Μεγάλες µηχανικές αντοχές.  

• Άριστη πρόσφυση και µεγάλη συγκολλητική ικανότητα.  

• Κατάλληλο ιξώδες, ώστε να µπορούν να διεισδύουν και στα µικρότερα κενά της ρωγµής.  

α) Ρητινενέσεις σε ρωγµές εύρους από 0,1-1,0 mm 

Κατάλληλα υλικά:  

• Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη EPOMAX-L20  

• Εποξειδική πάστα EPOMAX-EK  

β) Ρητινενέσεις σε ρωγµές εύρους από 0,5-3 mm 

Κατάλληλα υλικά:  

• Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη EPOMAX-L10  

• Εποξειδική πάστα EPOMAX-EK  

γ) Ρητινενέσεις σε ρωγµές εύρους πάνω από 3 mm 

Κατάλληλα υλικά:  

• Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη DUREBOND  

• Εποξειδική πάστα EPOMAX-EK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επισκευές ρωγµών στο σκυρόδεµα µε ρητινενέσεις. 
 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η πλήρης διαδικασία εφαρµογής των ρητινενέσεων έχει ως εξής:   

1. Καθαιρείται ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς εκατέρωθεν της ρωγµής και καθαρίζεται καλά η 
επιφάνεια του  σκυροδέµατος.                        

2. Σφραγίζεται η ρωγµή µε την εποξειδική πάστα EPOMAX-EK (µε σπάτουλα) και 
ταυτόχρονα τοποθετούνται - στερεώνονται τα ακροφύσια κατά µήκος της ρωγµής, σε 
αποστάσεις περίπου 20 cm, µε το ίδιο υλικό.                           

3. Μετά τη σκλήρυνση του EPOMAX-EK, διενεργείται η διαδικασία της ρητινένεσης µε τις 
ενέσιµες εποξειδικές ρητίνες EPOMAX-L20, EPOMAX-L10 ή DUREBOND, ανάλογα µε το 
εύρος της ρωγµής:  
α. Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητίνης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο 
ακροφύσιο. Εάν η ρωγµή είναι οριζόντια, ξεκινάµε από το ένα άκρο της. Εάν είναι 
κατακόρυφη, ξεκινάµε από το χαµηλότερο ακροφύσιο.  
β. Με χειρισµό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η 
ρητίνη στο ακροφύσιο µέχρις ότου αρχίσει να εξέρχεται από το επόµενο ακροφύσιο, ή 
µέχρις ότου καταστεί αδύνατη η άσκηση περαιτέρω πίεσης.  
γ. Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο µε την ειδική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο 
αµέσως επόµενο ακροφύσιο, µέχρι να εξέλθει από το µεθεπόµενο κ.ο.κ.  
δ. Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για όλα τα ακροφύσια. Την επόµενη ηµέρα οι 
προεξοχές των ακροφυσίων µπορούν να αφαιρεθούν (µε σπάσιµο) και στη συνέχεια να 
αποκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, ένα άτοµο πρέπει να κρατά σταθερά το σωλήνα 
εξαγωγής στα ακροφύσια, να ταπώνει τα ακροφύσια και να καθοδηγεί ένα δεύτερο άτοµο 
για το χειρισµό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης.  

• Η ανάµιξη των εποξειδικών υλικών πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, ώστε να 
χρησιµοποιείται όλη η ποσότητα του Α και του Β συστατικού κάθε φορά.             

• Η ρητίνες EPOMAX-L20, EPOMAX-L10 και DUREBOND συνιστάται να µη χύνονται 
κατευθείαν µέσα στο καζανάκι πίεσης, αλλά, αφού αναµειχθούν τα 2 συστατικά της 
ρητίνης µέσα στο δοχείο του συστατικού Α, να τοποθετείται το δοχείο αυτό µέσα στο 
καζανάκι πίεσης. Έτσι αποφεύγεται η ρύπανσή του και η πιθανότητα σκλήρυνσης 
υπολειµµάτων ρητίνης µέσα σε αυτό που µπορεί να οδηγήσει σε αχρήστευσή του.  

• Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια του χρόνου εφαρµογής σε σχέση µε το 
pot life του υλικού για τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να µην πήξει το υλικό 
όσο διαρκεί η διαδικασία της ρητινένεσης.  

• Μετά το τέλος της εφαρµογής πρέπει οπωσδήποτε να καθαρισθούν το καζανάκι πίεσης και 
τα εργαλεία µε το διαλυτικό SM-12 (ξέπλυµα µε πρεσάρισµα του SM-12 στο καζανάκι 
πίεσης και στο σωλήνα εξαγωγής).  

• Κατά την εφαρµογή πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά γυαλιά και γάντια.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

  

 

 

 

 

 



 

Επισκευές ρωγµών στο σκυρόδεµα µε ρητινενέσεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επίστρωση βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδική επάλειψη. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

DUROFLOOR-R Επαλειφόµενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών 
DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
DUROPRIMER Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
DUROFLOOR-FC Ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
ASODUR-EP/FM Εποξειδική-πολυουρεθανική µαστίχη 2 συστατικών για την πλήρωση οριζόντιων 
αρµών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα δάπεδα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών, γκαράζ, σφαγείων, νοσοκοµείων κλπ., υποβάλλονται 
συνεχώς σε µηχανικές καταπονήσεις (π.χ. τριβή) καθώς και σε χηµικές καταπονήσεις από αραιωµένα 
ανόργανα και οργανικά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα κλπ. 

Ως εκ τούτου, οι τελικές επιφάνειες αυτών των χώρων πρέπει να έχουν σηµαντικές µηχανικές και 
χηµικές αντοχές καθώς και να µπορούν να καθαρίζονται εύκολα. 

Τα βιοµηχανικά δάπεδα από σκυρόδεµα (διαµορφωµένα µε σκληρυντικό επιφάνειας και µηχανική 
λείανση) και ακόµη περισσότερο τα δάπεδα από κοινό σκυρόδεµα ή µωσαϊκό δεν καλύπτουν, κατά 
κανόνα,  τις ανωτέρω απαιτήσεις, δηλ. δεν αντέχουν σε χηµική καταπόνηση από οξέα, σκονίζουν κλπ. 

II. ΛΥΣΗ 

Η εφαρµογή της επαλειφόµενης εποξειδικής επίστρωσης DUROFLOOR-R, σε δάπεδα τσιµεντοειδούς 
βάσης, καλύπτει επιτυχώς τέτοιες, µεσαίου µεγέθους, απαιτήσεις σε µηχανικές και χηµικές αντοχές, 
παρέχοντας ταυτόχρονα και ένα όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα. 

Το DUROFLOOR-R είναι ένα έγχρωµο εποξειδικό σύστηµα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, το οποίο, 
µετά τη σκλήρυνσή του, δηµιουργεί τελική επιφάνεια εύκολα καθαριζόµενη, µε υψηλή σκληρότητα 
και αντοχή σε τριβές καθώς και ανθεκτικότητα σε χηµική καταπόνηση από αραιωµένα οργανικά και 
ανόργανα οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα, νερό, θαλασσινό νερό κλπ. 

Όταν όµως απαιτείται αντοχή σε βαριά κυκλοφορία (π.χ. κυκλοφορία περονοφόρων οχηµάτων) 
καθώς και µεγάλη αντοχή σε χηµικές καταπονήσεις, τότε συνιστάται η εφαρµογή του 
αυτοεπιπεδούµενου εποξειδικού δαπέδου DUROFLOOR. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Η επιφάνεια που θα δεχθεί την εποξειδική επάλειψη θα πρέπει να είναι στεγνή (υγρασία 
<4%), σταθερή, απαλλαγµένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι 
προστατευµένη από την προσβολή υγρασίας εκ των όπισθεν.  

2. Στην επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προεργασία, όπως τρίψιµο µε 
µηχανή µωσαϊκού, αµµοβολή, σφαιριδιοβολή κλπ., ώστε να ανοιχθούν καλά οι πόροι του, 
προκειµένου να διεισδύσει το αστάρι για να εξασφαλίσει την αυξηµένη αγκύρωση και 
πρόσφυση της εποξειδικής επάλειψης.    

3. Το υπόστρωµα στη συνέχεια καθαρίζεται επιµελώς µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.  

4. Κατόπιν, η κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια ασταρώνεται µε την εποξειδική ρητίνη 
DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER. 
Kατανάλωση ασταριού: 200-300 g/m2. 
Εφόσον πρόκειται για µεταλλική επιφάνεια, το αστάρωµα γίνεται µε την αντισκωριακή 
εποξειδική επίστρωση EPOXYCOAT-AC σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού 
στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. 
Κατανάλωση EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m2/στρώση.  

 

 

 



 

Επίστρωση βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδική επάλειψη. 
5. Αφού στεγνώσει το αστάρι, τυχόν ατέλειες του υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) στοκάρονται 

µε DUROFLOOR-R αναµιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την άµµο 
Q35) σε αναλογία 1:1,5 ως 1:2 κατά βάρος ή µε DUROFLOOR-PSF αναµιγµένο µε χαλαζιακή 
άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 ως 1:3 κατά βάρος. 
Όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το σπατουλάρισµα µπορεί να γίνει µε το ταχύπηκτο 
εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-FC, αναµιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm 
(ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.  

6. Η εφαρµογή του DUROFLOOR-R πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την επάλειψη του 
ασταριού.  

Εφαρµογή του DUROFLOOR-R    

Ανάµιξη των συστατικών του DUROFLOOR-R 

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη 
αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο 
συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών (300 
στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον πυθµένα του 
δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα  

∆ιαµόρφωση λείας επιφάνειας 

Το DUROFLOOR-R εφαρµόζεται µε ρολό σε 2 στρώσεις.  Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού 
στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.  

Κατανάλωση DUROFLOOR-R: 250-300 g/m2/στρώση.  

∆ιαµόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας 

1. Τo DUROFLOOR-R εφαρµόζεται µε ρολό σε 1 στρώση. 
Κατανάλωση DUROFLOOR-R: 250-300 g/m2.  

2. Ακολουθεί επίπαση της ακόµα νωπής επίστρωσης µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0,1-0,4 
mm ή 0,4-0,8 mm, ανάλογα µε την επιθυµητή αντιολισθηρότητα. 
Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: περίπου 3 kg/m2.  

3. Μετά τη σκλήρυνση του DUROFLOOR-R, οι µη επικολληµένοι κόκκοι αποµακρύνονται µε 
σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.  

4. Ακολουθεί σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας µε DUROFLOOR-R σε 1 στρώση. 
Κατανάλωση DUROFLOOR-R: 400-600 g/m2.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η ποιότητα του σκυροδέµατος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 
(περιεκτικότητα σε τσιµέντο κατ' ελάχιστο 350 kg/m3).  

• Σε περίπτωση που το υπόστρωµα είναι επιβαρυµένο µε έλαια, τότε η προετοιµασία του 
δαπέδου πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ".  

• Σε περίπτωση που το υπόστρωµα είναι υγρό, τότε η προετοιµασία του δαπέδου πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ".  

• Οι αρµοί του δαπέδου συνιστάται να πληρώνονται µε την εποξειδική-πολυουρεθανική µαστίχη 
ASODUR-EP/FM. Πρόκειται για ένα αυτοεπιπεδούµενο υλικό πλήρωσης, µε επαρκή 
ελαστικότητα και σηµαντικές µηχανικές και χηµικές αντοχές.  

• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος.  

• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την 
επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να παρεµβληθούν µεταξύ τους.  



 

Επίστρωση βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδική επάλειψη. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, µετά την εφαρµογή τους, να 

προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της 
υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα 
και µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.  

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, µετά 
από µακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί 
καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

 

 



 

Εποξειδικός εµποτισµός βιοµηχανικού δαπέδου. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

DUROFLOOR-BI ∆ιαφανής εποξειδικός εµποτισµός 2 συστατικών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα δάπεδα χώρων στάθµευσης, αποθηκών, εργαστηρίων, πρατηρίων βενζίνης, συνεργείων 
αυτοκινήτων κλπ., υποβάλλονται συνεχώς σε µηχανικές καταπονήσεις (τριβή) καθώς και σε χηµικές 
καταπονήσεις (π.χ. από πετρελαιοειδή, απόβλητα, ορυκτέλαια κλπ.). 

Οι επιφάνειες των δαπέδων αυτών πρέπει να µη φθείρονται από τριβές, να µη σκονίζουν και να έχουν 
αντοχή σε χηµικές καταπονήσεις. 

II. ΛΥΣΗ 

Η εφαρµογή εποξειδικού εµποτισµού του δαπέδου µε DUROFLOOR-ΒΙ καλύπτει επιτυχώς τις 
παραπάνω απαιτήσεις. 

Πρόκειται για ένα διαφανές εποξειδικό σύστηµα 2 συστατικών µε διαλύτες, µεγάλης ρευστότητας, που 
λόγω του πολύ χαµηλού ιξώδους του έχει την ικανότητα να διεισδύει βαθιά µέσα στο υπόστρωµα και 
να γεµίζει όλους τους πόρους και τα τριχοειδή. Οι εµποτισµένες επιφάνειες σταθεροποιούνται και 
παρουσιάζουν υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τριβές καθώς και ανθεκτικότητα σε χηµική 
καταπόνηση από πετρελαιοειδή, απόβλητα, ορυκτέλαια κλπ. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή (υγρασία <4%), σταθερή, απαλλαγµένη από σκόνες, 
σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι  προστατευµένη από την προσβολή υγρασίας εκ των 
όπισθεν.  

2. Ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
τρίψιµο µε βούρτσα, τρίψιµο µε µηχανή µωσαϊκού κλπ., ώστε να ανοιχθούν οι πόροι του 
προκειµένου να διεισδύσει και να αγκυρώσει το DUROFLOOR-BI.   

3. Στη συνέχεια το δάπεδο καθαρίζεται επιµελώς µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.  

Εφαρµογή του DUROFLOOR-BI  

1. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του DUROFLOOR-BI είναι συσκευασµένα σε 
δοχεία µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο 
συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο χαµηλών 
στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.  

2. Το DUROFLOOR-BI εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα ή ψεκασµό σε 1 ή 2 στρώσεις, ανάλογα µε 
την απορροφητικότητα του υποστρώµατος. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται µετά από περίπου 
15 λεπτά από την εφαρµογή της πρώτης. 
Κατανάλωση DUROFLOOR-BI: 150-250 g/m2/στρώση, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του 
υποστρώµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εποξειδικός εµποτισµός βιοµηχανικού δαπέδου. 
IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η ποιότητα του σκυροδέµατος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C16/20 
(περιεκτικότητα σε τσιµέντο κατ' ελάχιστο 300 kg/m3) και η ηλικία του τουλάχιστον 28 
ηµερών (για την επίτευξη σηµαντικού βάθους εµποτισµού).  

• Το DUROFLOOR-BI µπορεί να εφαρµοσθεί και σε νέο σκυρόδεµα (περίπου 3 ηµερών), διότι 
δεν επηρεάζει τη διαδικασία σκλήρυνσής του.  Εκτός αυτού, µπορεί να εφαρµοσθεί και σε 
ελαφρώς υγρά υποστρώµατα (υγρασία έως 6%). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις όµως, 
επιτυγχάνεται µικρή σε βάθος διείσδυση του εµποτισµού.  

• Το DUROFLOOR-BI έχει υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες. Κατά την εφαρµογή του σε 
κλειστούς χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισµό τους.  

• Συχνά, η επιφάνεια που έχει επαλειφθεί µε DUROFLOOR-BI, είναι δυνατό να µην εµφανίζει 
µία οµοιόµορφη όψη, γεγονός που οφείλεται στη διαφορετική απορροφητική ικανότητα του 
υποστρώµατος.    

• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστηµάτων µειώνεται µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος.  

• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την 
επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να παρεµβληθούν µεταξύ τους.  

• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, µετά την εφαρµογή τους, να 
προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδραση της υγρασίας µπορεί να 
δώσει στην επιφάνεια µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης µπορεί να 
επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις στρώσεις σε 
τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και µετά οι 
επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.  

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, µετά 
από µακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί 
καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 

 

 

 



 

Εφαρµογή έτοιµου έγχρωµου υδαταπωθητικού σοβά για 
διαµόρφωση αδρής επιφάνειας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
MARMOCRET Decor Έτοιµος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, για διαµόρφωση 
                                 αδρής επιφάνειας 
PL-PRIMER Αστάρι σοβάδων - Φράγµα αφυδάτωσης 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑ∆ΩΝ Πλέγµατα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι επικαλύψεις των εξωτερικών όψεων των κτιρίων αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά 
αρχιτεκτονικά τους στοιχεία. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσφέρουν όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα και 
ταυτόχρονα να χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις.  

II. ΛΥΣΗ 

Ιδανική λύση για τη δηµιουργία διακοσµητικού σοβά τοίχων, µε αδρή-ανάγλυφη τελική επιφάνεια, 
αποτελεί η χρησιµοποίηση του MARMOCRET Decor, ενός έτοιµου σοβά µε χονδρόκοκκο αδρανές, που 
απαιτεί µόνο την προσθήκη νερού. Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα:  

• Πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550.  

• Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.  

• Άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµικού στοιχείου.  

• Είναι βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες.  

• Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.  

• ∆ε ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς.  

• Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την προσθήκη νερού.  

Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρωµων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων. Συνήθως 
αντικαθιστά την τελική στρώση του σοβά.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

"Πεταχτό"  

Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να 
διαβρέχονται καλά µε νερό. Κατόπιν εφαρµόζεται στρώση παραδοσιακού "πεταχτού", η οποία σε 
δύσκολες και λείες επιφάνειες (π.χ. πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης κλπ.) συνιστάται να 
ενισχύεται µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST 
(τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : άµµος = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 σε µέρη όγκου), 
προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσφυση του πεταχτού στις εν λόγω επιφάνειες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εφαρµογή έτοιµου έγχρωµου υδαταπωθητικού σοβά για 
διαµόρφωση αδρής επιφάνειας. 

Λάσπωµα ("χοντρό" χέρι του σοβά)    

1. Αφού σκληρυνθεί το "πεταχτό", εφαρµόζεται στρώση παραδοσιακού λασπώµατος ("χοντρό" 
χέρι), προκειµένου να γίνει η εξοµάλυνση της επιφάνειας και να επιδιορθωθούν τυχόν 
κατασκευαστικές ατέλειες των τοίχων. 
Όπου το υπόστρωµα αποτελείται από θερµοµονωτικές στρώσεις (π.χ πολυστερίνη, 
πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώµατα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η 
τοποθέτηση, κατά την εφαρµογή του λασπώµατος, οπλισµού από υαλόπλεγµα σοβάδων, 
προκειµένου να αποφεύγονται ρηγµατώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερµικής καταπόνησης που 
υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή 
συστολοδιαστολής των επιµέρους στρώσεων. 
Το υαλόπλεγµα σοβάδων τοποθετείται µε ελαφρά πίεση πάνω στη νωπή στρώση του 
λασπώµατος και επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των 
θερµοµονωτικών πλακών.   

2. Πριν την εφαρµογή του MARMOCRET Decor, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι έγχρωµο, συνιστάται 
αστάρωµα µε PL-PRIMER, το οποίο µειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώµατος, 
εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφο χρώµα σε όλη την επιφάνεια. 
Κατανάλωση PL-PRIMER: 40-100 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του 
υποστρώµατος.  

Τελική στρώση-εφαρµογή του MARMOCRET Decor 

1. Προσθέτουµε το MARMOCRET Decor µέσα σε καθαρό νερό υπό ανάδευση, µέχρι να 
δηµιουργηθεί ένα κονίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµικτήρας (µπετονιέρα), που 
θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του 
χρώµατος του σοβά.  

2. Το MARMOCRET Decor διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή µε τη 
χρήση µηχανής εκτόξευσης σοβά.  

3. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας, µε ειδικό ακιδωτό τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς, ώστε 
τα κοµµατάκια του σοβά που αφαιρούνται µε το τρίψιµο να µην κολλάνε στο τριβίδι. Ο χρόνος 
αναµονής, µέχρι η επιφάνεια να γίνει κατάλληλη για τρίψιµο, εξαρτάται από την 
απορροφητικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και την 
εργασιµότητα του µίγµατος. 
Κατανάλωση MARMOCRET Decor: περίπου 10 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσµατος.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και 
+35οC.   

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερµοκρασιών.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Εφαρµογή λευκού διακοσµητικού µαρµαροκονιάµατος. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

MARMOCRET-S Κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών υδαταπωθητικών 
                         µαρµαροκονιαµάτων 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑ∆ΩΝ Πλέγµατα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι επικαλύψεις των εξωτερικών όψεων των κτιρίων αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά 
αρχιτεκτονικά τους στοιχεία. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσφέρουν όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα και 
ταυτόχρονα να χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις.  

II. ΛΥΣΗ 

Ιδανική λύση για τη δηµιουργία διακοσµητικού σοβά τοίχων, λευκού χρώµατος, αποτελεί η 
χρησιµοποίηση του MARMOCRET-S, µίας κονίας που αντικαθιστά το τσιµέντο και τον ασβέστη (δηλ. το 
συνδετικό υλικό) στα µαρµαροκονιάµατα. Αναµιγνύεται µε µαρµαρόσκονη και νερό παρέχοντας, µετά 
την σκλήρυνσή του, τα εξής πλεονεκτήµατα:  

• Πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550.  

• Οµοιόµορφο λευκό χρώµα χωρίς την ανάγκη βαφής.  

• Άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµικού στοιχείου.  

• Σταθερές ιδιότητες.  

• Απλοποίηση της εργασίας, διότι απαιτεί µόνο την προσθήκη νερού και µαρµαρόσκονης.  

Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων. Συνήθως αντικαθιστά την 
τελική στρώση του σοβά.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

"Πεταχτό"  

Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να 
διαβρέχονται καλά µε νερό. Κατόπιν εφαρµόζεται στρώση παραδοσιακού "πεταχτού", η οποία σε 
δύσκολες και λείες επιφάνειες (π.χ. πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης κλπ.) συνιστάται να 
ενισχύεται µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 
0,25 σε µέρη όγκου), προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσφυση του πεταχτού στις εν λόγω επιφάνειες.    

Λάσπωµα ("χοντρό" χέρι του σοβά)    

1. Αφού σκληρυνθεί το "πεταχτό", εφαρµόζεται στρώση παραδοσιακού λασπώµατος 
("χοντρό" χέρι), προκειµένου να γίνει η εξοµάλυνση της επιφάνειας και να επιδιορθωθούν 
τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες των τοίχων. 
Όπου το υπόστρωµα αποτελείται από θερµοµονωτικές στρώσεις (π.χ. πολυστερίνη, 
πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώµατα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η 
τοποθέτηση, κατά την εφαρµογή του λασπώµατος, οπλισµού από υαλόπλεγµα σοβάδων, 
προκειµένου να αποφεύγονται ρηγµατώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερµικής καταπόνησης που 
υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή 
συστολοδιαστολής των επιµέρους στρώσεων. 
Το υαλόπλεγµα σοβάδων τοποθετείται µε ελαφρά πίεση πάνω στη νωπή στρώση του 
λασπώµατος και επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των 
θερµοµονωτικών πλακών.   

2. Πριν την εφαρµογή του σοβά µε MARMOCRET-S γίνεται καλή διαβροχή του λασπώµατος, ώστε 
να µειωθεί η απορρόφηση νερού του µίγµατος του µαρµαροκονιάµατος από την υποκείµενη 
στρώση.  

 

 



 

Εφαρµογή λευκού διακοσµητικού µαρµαροκονιάµατος. 
Τελική στρώση σοβά-εφαρµογή του MARMOCRET-S  

1. Αναµιγνύουµε το περιεχόµενο ενός σάκου MARMOCRET-S (15 kg) µε περίπου 70 kg 
µαρµαρόσκονη και περίπου 18 kg καθαρό νερό, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα κονίαµα µε την 
επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµικτήρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να 
είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώµατος του σοβά.  

2. Το MARMOCRET-S διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση 
µηχανής εκτόξευσης σοβά.  

3. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε σπογγώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος 
αναµονής, µέχρι η επιφάνεια να γίνει κατάλληλη για τρίψιµο, εξαρτάται από την 
απορροφητικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και την 
εργασιµότητα του µίγµατος. 
Κατανάλωση MARMOCRET-S: περίπου 1,5 kg/m2/5 mm τελικού πάχους επιχρίσµατος (για την 
προαναφερθείσα αναλογία ανάµιξης).  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και 
+35οC.    

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερµοκρασιών.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Καµπτική ενίσχυση δοκού ή πλάκας. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

MEGAPLATE Ελάσµατα από ίνες άνθρακα 
EPOMAX-PL Εποξειδική πάστα επικόλλησης 2 συστατικών 
MEGAWRAP-200 Ύφασµα από ίνες άνθρακα σε µία διεύθυνση 
EPOMAX-LD Εποξειδική ρητίνη εµποτισµού 2 συστατικών 
EPOMAX-EK Εποξειδική πάστα 2 συστατικών 
MEGACRET-40 Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η απαίτηση αύξησης της καµπτικής αντοχής δοκού ή πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος, µπορεί να 
παρουσιαστεί στις εξής περιπτώσεις: 

• Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του χώρου.  

• Ανάγκη προσαρµογής παλαιών κατασκευών σε νέους κανονισµούς.  

• Γήρανση των δοµικών υλικών, διάβρωση του οπλισµού ή/και κατασκευαστικών ελαττωµάτων.  

• Ανάγκη αποκατάστασης µετά από σεισµό.  

II. ΛΥΣΗ 

Η ενίσχυση σε κάµψη στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (δοκοί, πλάκες, τοιχία κλπ.) επιτυγχάνεται 
µε την εξωτερική επικόλληση σύνθετων υλικών στο εφελκυόµενο πέλµα των παραπάνω στοιχείων. 
Κατά κύριο λόγω χρησιµοποιούνται για τη χρήση αυτή βιοµηχανικά ελάσµατα από ίνες άνθρακα 
(MEGAPLATE), καθώς επίσης και υφάσµατα από ανθρακονήµατα µίας διευθύνσεως (MEGAWRAP-
200), τα οποία τοποθετούνται µε τις ίνες τους κατά την διεύθυνση του οπλισµού του στοιχείου. 

Με την εν λόγω ενίσχυση επιτυγχάνεται: 

• Αύξηση της καµπτικής αντοχής.  

• Αύξηση της καµπτικής ακαµψίας (µείωση των παραµορφώσεων).  

• Μείωση της αναµενόµενης ρηγµάτωσης.  

• Βελτίωση της συµπεριφοράς σε κόπωση.  

Σε σχέση µε τις συµβατικές επεµβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι η επικόλληση χαλύβδινων ελασµάτων, 
τα ελάσµατα ανθρακονηµάτων MEGAPLATE παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Έχουν µικρό βάρος, διατίθενται σε ρολά και κόβονται επιτόπου στο επιθυµητό µήκος. Γενικά, 
η εφαρµογή τους είναι εύκολη, γρήγορη και οικονοµική.  

• Αντέχουν στο χρόνο, την κόπωση, την υγρασία και τη διάβρωση.  

• Έχουν µικρό πάχος και καλύπτονται/βάφονται πολύ εύκολα.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλαρά τµήµατα, σοβάδες, χρώµατα, λίπη κλπ. και στη 
συνέχεια τρίβεται καλά µε σκληρή βούρτσα. 

Η επιφάνεια που θα γίνει η επικόλληση πρέπει να είναι επίπεδη. Τυχόν επιδιορθώσεις στην 
επιπεδότητα του υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια του ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος 
MEGACRET-40 ή της εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 

Κατόπιν αφαιρείται η ενσωµατωµένη ταινία από τη µια επιφάνεια του MEGAPLATE και στην επιφάνεια 
αυτή εφαρµόζεται µε σπάτουλα η εποξειδική πάστα ΕPOMAX-PL. Η επάλειψη της πάστας στο έλασµα 
θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε περίσσεια υλικού να συγκεντρώνεται στον άξονα του ελάσµατος και 
όχι στις άκρες. 

 

 



 

Καµπτική ενίσχυση δοκού ή πλάκας. 
Στη συνέχεια το έλασµα τοποθετείται στην καθαρή και καθαρή επιφάνεια και πιέζεται σταθερά µε 
πλαστικό ρολό έτσι ώστε να υπερχειλίσει η πάστα από τις άκρες και να µην µείνει εγκλωβισµένος 
αέρας µεταξύ της πάστας και του σκυροδέµατος. Το συνολικό πάχος του EPOMAX-PL µετά την άσκηση 
πίεσης πρέπει να είναι 0,5-2 mm. 

Μετά την τοποθέτηση του ελάσµατος στην επιφάνεια εφαρµογής γίνεται έλεγχος εντοπισµού τυχόν 
εγκλωβισµένου αέρα, µε ελαφριά χτυπήµατα πάνω στο έλασµα (ηχητικός έλεγχος). 

Σε περίπτωση που προβλέπεται βελτίωση της αγκύρωσης των ελασµάτων στα άκρα της δοκού, αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση λωρίδων από σύνθετα υλικά (MEGAWRAP) τα οποία λειτουργούν 
και ως οπλισµός διάτµησης (Σχ. α). 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Τα στοιχεία προς ενίσχυση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αποφορτισµένα δεδοµένου ότι 
τα σύνθετα υλικά αρχίζουν να ενεργούν µε την αύξηση της υπάρχουσας παραµόρφωσης.  

• Η βέλτιστη δυνατή συγκόλληση του ελάσµατος (άριστη προετοιµασία υποστρώµατος), καθώς 
και η επαρκής αγκύρωσή του (πέραν της περιοχής που απαιτείται καµπτική ενίσχυση), είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης.  

• Συνιστάται να αποφεύγονται οι µατίσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν είναι απαραίτητες λόγω 
της διαθεσιµότητας των υλικών σε µεγάλα µήκη, ενώ επιτρέπονται οι διασταυρώσεις 
ελασµάτων ή υφασµάτων (µε επικόλληση στις επιφάνειες επαφής).  

• Εάν απαιτείται έλεγχος αντοχής του υποστρώµατος, αυτός γίνεται µε τη µέθοδο Pulloff.  

• Τα ελάσµατα MEGAPLATE έχουν ενσωµατωµένη ειδική ταινία και στις δύο επιφάνειές τους, 
που αφαιρείται λίγο πριν την εφαρµογή και διασφαλίζει χωρίς καθάρισµα και τρίψιµο, µια 
αδρή και απόλυτα καθαρή επιφάνεια, για καλύτερη πρόσφυση τόσο της ρητίνης, όσο και της 
τελικής τσιµεντοειδούς επικάλυψης.  

• Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής θα µπορούσαν να τοποθετηθούν 1-2 
επιπλέον της στατικής µελέτης ελάσµατα τα οποία θα ελεγχθούν µε τη µέθοδο Pulloff αµέσως 
µετά την σκλήρυνση του συστήµατος ή περιοδικά στη διάρκεια ζωής της ενίσχυσης.  

• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστηµάτων µειώνεται µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.  

• Επειδή κατά την ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών στην κατασκευή (π.χ. περιπτώσεις 
πυρκαγιάς), µειώνεται σηµαντικά η αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης, είναι απαραίτητη η 
εξωτερική προστασία του µανδύα σύνθετων υλικών (ειδικά επιχρίσµατα, γυψοσανίδες κλπ.). 
Η προστασία είναι απαραίτητη και σε περιπτώσεις έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.  

• Η θερµοκρασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος κατά την ενίσχυση µε σύνθετα υλικά δεν 
πρέπει να είναι µικρότερη των +5οC.  

 

 

 

 

 

 



 

Κατασκευή αγώγιµου δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

DUROFLOOR-C Αγώγιµη, αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών 
DUROFLOOR-CV Αγώγιµο εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών  
DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
DUROPRIMER Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
DUROFLOOR-FC Ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ένα από τα πιο σηµαντικά και ιδιάζοντα προβλήµατα είναι η ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισµού σε 
δάπεδα χώρων, όπως αίθουσες υπολογιστών, τυπογραφεία, υφαντήρια, νοσοκοµεία, χώροι 
επεξεργασίας εύφλεκτων υλικών, ηλεκτρικοί σταθµοί, αποθήκες πυροµαχικών κλπ. Η παρουσία 
ηλεκτροστατικών φορτίων στο δάπεδο των χώρων αυτών, εκτός από το ότι καθιστά προβληµατική τη 
λειτουργία των µηχανηµάτων που είναι εγκατεστηµένα σε αυτούς, συχνά εγκυµονεί και κινδύνους για 
το απασχολούµενο προσωπικό (π.χ. κίνδυνος έκρηξης). 

Απαιτείται λοιπόν οι επιφάνειες των δαπέδων τους να παρουσιάζουν πέρα από σηµαντικές µηχανικές 
και χηµικές αντοχές και κατάλληλη αγωγιµότητα, που να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη 
διοχέτευση του στατικού ηλεκτρισµού στο έδαφος. 

II. ΛΥΣΗ 

Η κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων σε δάπεδα όπου αναπτύσσεται στατικός ηλεκτρισµός, 
επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή της αγώγιµης, αυτοεπιπεδούµενης εποξειδικής επίστρωσης 
DUROFLOOR-C. Πρόκειται για ένα έγχρωµο εποξειδικό σύστηµα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, µε 
ηλεκτρική αντίσταση µεγέθους 104 έως 106 Οhm, που παρέχει διαρκή αγωγιµότητα και εµποδίζει την 
εµφάνιση ηλεκτροστατικών φορτίων. 

Χαρακτηρίζεται ακόµη από µεγάλη σκληρότητα και αντοχή στις τριβές, ενώ είναι και ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στα οργανικά και ανόργανα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε ορισµένους διαλύτες, 
στα απόβλητα, στο νερό, στο θαλασσινό νερό και στις καιρικές επιδράσεις.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Η επιφάνεια που θα δεχθεί την εποξειδική επίστρωση θα πρέπει να είναι στεγνή 
(υγρασία<4%), σταθερή, απαλλαγµένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να 
είναι  προστατευµένη από την προσβολή υγρασίας εκ των όπισθεν.  

2. Θα πρέπει ακόµη, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος, να γίνεται κατάλληλη 
προετοιµασία της επιφάνειας του π.χ. µε βούρτσισµα, τρίψιµο, αµµοβολή, υδροβολή, 
σφαιριδιοβολή, φρεζάρισµα κλπ., µε σκοπό να ανοιχθούν οι πόροι της επιφάνειάς του, 
προκειµένου να διεισδύσει το αστάρι, ώστε να εξασφαλίσει την αυξηµένη πρόσφυση της 
εποξειδικής επίστρωσης πάνω στο υπόστρωµα.  

3. Το υπόστρωµα στη συνέχεια καθαρίζεται επιµελώς µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.  

4. Ακολουθεί αστάρωµα της κατάλληλα προετοιµασµένης επιφάνειας µε το εποξειδικό αστάρι 
DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER. 
Kατανάλωση ασταριού: 200-300 g/m2.  

5. Αφού στεγνώσει το αστάρι, πρέπει τυχόν υφιστάµενες ατέλειες του υποστρώµατος (ρωγµές, 
οπές) να σπατουλαριστούν µε DUROFLOOR-PSF αναµιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 
0-0,4 mm (ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος. 
Όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το σπατουλάρισµα µπορεί εναλλακτικά να γίνει µε το 
ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-FC, αναµιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 
0-0,4 mm (ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.  

6. Αφού στεγνώσει το αστάρι, τοποθετούνται ειδικές αυτοκόλλητες χαλκοταινίες (αγωγοί) σε 
κάνναβο όχι αραιώτερο από 5m x 5m και συνδέονται µέσω περιµετρικού καλωδίου στη 
γείωση του χώρου.  

 



 

Κατασκευή αγώγιµου δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
7. Ακολούθως επαλείφεται στην επιφάνεια το αγώγιµο εποξειδικό βερνίκι DUROFLOOR-CV µε 

ρολό, σε µία λεπτή στρώση. 
Kατανάλωση DUROFLOOR-CV: περίπου 200 g/m2.   

8. Η διάστρωση του DUROFLOOR-C ακολουθεί εντός 24 ωρών από την επάλειψη του αγώγιµου 
εποξειδικού βερνικιού DUROFLOOR-CV και αφού αυτό έχει στεγνώσει.  

Εφαρµογή του DUROFLOOR-C    

1. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του DUROFLOOR-C είναι συσκευασµένα σε 
δοχεία µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο 
συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε αναµικτήρα 
(δράπανο) χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και 
στα τοιχώµατα και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί 
οµοιόµορφα.  

2. Το DUROFLOOR-C εφαρµόζεται τραβηχτά µε λεία σπάτουλα σε πάχος περίπου 2 mm. 
Kατανάλωση DUROFLOOR-C: 1,5 kg/m2/mm.  

3. Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισµένου αέρα στην εφαρµοζόµενη αυτοεπιπεδούµενη 
επίστρωση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί µε ειδικό ακιδωτό ρολό. Έτσι εµποδίζεται ο 
σχηµατισµός φυσαλίδων.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η ποιότητα του σκυροδέµατος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 
(περιεκτικότητα σε τσιµέντο κατ'ελάχιστο 350 kg/m3).  

• Σε περίπτωση που το υπόστρωµα είναι επιβαρυµένο µε έλαια, τότε η προετοιµασία του 
δαπέδου πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ".  

• Σε περίπτωση που το υπόστρωµα είναι υγρό, τότε η προετοιµασία του δαπέδου πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ".  

• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος.  

• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την 
επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να παρεµβληθούν µεταξύ τους.  

• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, µετά την εφαρµογή τους, να 
προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της 
υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα 
και µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.  

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, µετά 
από µακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί 
καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.  

• Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η παρουσία ινών που περιέχει το DUROFLOOR-C διαφοροποιεί 
ελαφρώς την απόχρωσή του σε σχέση µε το αντίστοιχο RAL.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 

 



 

Κατασκευή αγώγιµου δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κατασκευή ανθεκτικής τσιµεντοκονίας δαπέδου. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα δάπεδα αποθηκών, γκαράζ κλπ., υφίστανται αυξηµένες µηχανικές καταπονήσεις, ιδιαίτερα σε 
τριβή.  

Απαιτείται λοιπόν, οι επιστρώσεις των δαπέδων αυτών να έχουν σηµαντική αντοχή σε τριβή, ώστε να 
µη σκονίζουν, καθώς και αυξηµένη πρόσφυση στο υπόστρωµά τους, ώστε να µην αποκολλούνται.  

II. ΛΥΣΗ 

Η διαµόρφωση µίας επιφάνειας δαπέδου µε σηµαντικές αντοχές και αντιτριβικότητα µπορεί να γίνει 
µε την κατασκευή µίας στρώσης τσιµεντοκονίας µε προσθήκη της οικοδοµικής ρητίνης ADIPLAST.  

Η τσιµεντοκονία που προκύπτει µε την προσθήκη του ADIPLAST παρουσιάζει αυξηµένη 
συγκολλητικότητα, ελαστικότητα, αντοχή σε τριβή κλπ., παρέχοντας µία επιφάνεια που δε σκονίζει.  

H επάρκεια της συγκόλλησης της τσιµεντοκονίας µε το υπόστρωµα, εξασφαλίζεται µε συγκολλητική 
στρώση µε προσθήκη ADIPLAST.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Το υπόστρωµα πρέπει να καθαριστεί καλά από σαθρά υλικά, λίπη, λάδια και τυχόν παλιά 
επιχρίσµατα.  

2. Στη συνέχεια πρέπει να διαβραχεί καλά, χωρίς όµως να δηµιουργηθούν λιµνάζοντα νερά.  

Εφαρµογή  

1. Ενίσχυση της πρόσφυσης της τσιµεντοκονίας µε συγκολλητική στρώση ως εξής: 
Επάνω στο καθαρισµένο δάπεδο επαλείφεται µε βούρτσα και σε πάχος περίπου 2 mm ένα 
παχύρρευστο κονίαµα αποτελούµενο από τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 
0,5 (αναλογίες σε µέρη όγκου), ώστε το µίγµα να αποκτήσει µία παχύρρευστη, επαλείψιµη 
µορφή. 
Η επάλειψη γίνεται ακριβώς πριν από την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας στο δάπεδο, ώστε να 
είναι ακόµη νωπή και να µην έχει "τραβήξει". 
Αν η εργασία είναι εκτεταµένη, εργαζόµαστε τµηµατικά ώστε να αποκλείσουµε το στέγνωµα 
της συγκολλητικής στρώσης λόγω της χρονικής καθυστέρησης από την εφαρµογή της 
τσιµεντοκονίας. Εάν µάλιστα χρειαστεί, επαλείφουµε ξανά τα στεγνωµένα τµήµατα καθώς και 
τα δηµιουργηµένα σόκκορα. 
Kατανάλωση ADIPLASΤ: περίπου 0,25 kg/m2/mm.  

2. Παρασκευή τσιµεντοκονίας µε προσθήκη ADIPLAST µε αναλογίες (σε µέρη όγκου):  

                             Ξηρό κονίαµα: τσιµέντο προς άµµο = 1:2 έως 1:4  

                             Υγρό ανάµιξης: ADIPLAST προς νερό = 1:2 έως 1:4  

                             Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 ως 1:4,5     

Όσο αυξάνει το πάχος της τσιµεντοκονίας που θα εφαρµοστεί, τόσο τα ποσοστά τσιµέντου και 
ADIPLAST µειώνονται στις αναλογίες του µίγµατος. 

Το ADIPLAST προστίθεται στο νερό ανάµιξης µέσα στη µπετονιέρα.  

Το παραγόµενο µίγµα διαστρώνεται στο δάπεδο, όσο η συγκολλητική στρώση είναι ακόµη 
νωπή, µε τη βοήθεια οδηγών, σε πάχος 1-3 cm. Κατόπιν µασταρώνεται και λειαίνεται.  

Κατανάλωση ADIPLAST: 0,5-1,0 kg/m2/cm.  

 



 

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

DUROFLOOR Αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών 
DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
DUROPRIMER Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
DUROFLOOR-FC Ταχύπηκτο εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 
DUROFLOOR-R Επαλειφόµενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών 
ASODUR-EP/FM Εποξειδική-πολυουρεθανική µαστίχη 2 συστατικών για την πλήρωση 
                           οριζόντιων αρµών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα δάπεδα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών, γκαράζ, σφαγείων, νοσοκοµείων κλπ., υποβάλλονται 
συνεχώς σε µεγάλες µηχανικές καταπονήσεις (π.χ. τριβή, κρούση κλπ.) καθώς και σε χηµικές 
καταπονήσεις από αραιωµένα ανόργανα και οργανικά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα κλπ. 

Ως εκ τούτου, οι τελικές επιφάνειες αυτών των χώρων πρέπει να έχουν υψηλές µηχανικές και χηµικές 
αντοχές καθώς και να µπορούν να καθαρίζονται εύκολα. 

Τα βιοµηχανικά δάπεδα από σκυρόδεµα (διαµορφωµένα µε σκληρυντικό επιφάνειας και µηχανική 
λείανση) και ακόµη περισσότερο τα δάπεδα από κοινό σκυρόδεµα ή µωσαϊκό δεν καλύπτουν, κατά 
κανόνα, τις ανωτέρω απαιτήσεις, δηλ. δεν αντέχουν σε χηµική καταπόνηση από οξέα, σκονίζουν κλπ. 

II. ΛΥΣΗ 

Η εφαρµογή της αυτοεπιπεδούµενης εποξειδικής επίστρωσης DUROFLOOR, σε δάπεδα τσιµεντοειδούς 
βάσης, καλύπτει επιτυχώς τις αυξηµένες απαιτήσεις σε µηχανικές και χηµικές αντοχές, παρέχοντας 
ταυτόχρονα και ένα όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα. 

Πρόκειται για ένα έγχρωµο, αυτοεπιπεδούµενο σύστηµα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες, που 
εφαρµόζεται σε πάχος 2-3 mm και που µετά τη σκλήρυνσή του δηµιουργεί τελική επιφάνεια εύκολα 
καθαριζόµενη, µε υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τριβές καθώς και ανθεκτικότητα σε χηµική 
καταπόνηση από αραιωµένα οργανικά και ανόργανα οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα, νερό, 
θαλασσινό νερό κλπ. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Η επιφάνεια που θα δεχθεί την εποξειδική επίστρωση θα πρέπει να είναι στεγνή 
(υγρασία<4%), σταθερή, απαλλαγµένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να 
είναι  προστατευµένη από την προσβολή υγρασίας εκ των όπισθεν.  

2. Στην επιφάνεια του υποστρώµατος θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
τρίψιµο, αµµοβολή, υδροβολή, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισµα κλπ., ώστε να ανοιχθούν καλά οι 
πόροι της, προκειµένου να διεισδύσει το αστάρι για να εξασφαλίσει την αυξηµένη αγκύρωση 
και πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης πάνω στο υπόστρωµα.    

3. Το υπόστρωµα στη συνέχεια καθαρίζεται επιµελώς µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.  

4. Κατόπιν, η κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια ασταρώνεται µε την εποξειδική ρητίνη 
DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER. 
Kατανάλωση ασταριού: περίπου 200-300 g/m2. 
Εφόσον πρόκειται για µεταλλική επιφάνεια, το αστάρωµα γίνεται µε την αντισκωριακή 
εποξειδική επίστρωση EPOXYCOAT-AC σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού 
στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. 
Κατανάλωση EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m2/στρώση.  

5. Αφού στεγνώσει το αστάρι, τυχόν ατέλειες του υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) στοκάρονται µε 
DUROFLOOR (Α+Β) αναµιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την άµµο 
Q35) σε αναλογία 1:2 ως 1:3 κατά βάρος ή µε DUROFLOOR-PSF αναµιγµένο µε χαλαζιακή 
άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 ως 1:3 κατά βάρος. 
Όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το σπατουλάρισµα µπορεί να γίνει µε το ταχύπηκτο 
εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-FC, αναµιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας  0-0,4 mm 
(ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.  



 

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
6. Η εφαρµογή του DUROFLOOR πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού.  

Εφαρµογή του DUROFLOOR  

Ανάµιξη των συστατικών του DUROFLOOR 

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη 
αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο 
συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών (300 
στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον πυθµένα του 
δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. Ακολούθως προστίθεται υπό 
συνεχή ανάδευση χαλαζιακή άµµος κοκκοµετρίας 0-0,4 mm (ή η άµµος Q35), σε αναλογία ανάµιξης 
εποξειδικής ρητίνης προς χαλαζιακή άµµο 1:2 κατά βάρος, και το προκύπτον µίγµα αναδεύεται τόσο 
έως ότου αποκτήσει οµοιογένεια.  

∆ιαµόρφωση λείας επιφάνειας 

Τo DUROFLOOR εφαρµόζεται τραβηχτά µε οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 2-3 mm.  

Κατανάλωση DUROFLOOR (A+B): περίπου 0,6 kg/m2/mm.  

Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: περίπου 1,2 kg/m2/mm.    

Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισµένου αέρα στην εφαρµοζόµενη αυτοεπιπεδούµενη 
επίστρωση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί µε ειδικό ακιδωτό ρολό. Έτσι εµποδίζεται ο σχηµατισµός 
φυσαλίδων.  

∆ιαµόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας 

1. Τo DUROFLOOR εφαρµόζεται τραβηχτά µε οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 2-3 mm. 
Κατανάλωση DUROFLOOR (A+B): περίπου 0,6 kg/m2/mm. 
Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: περίπου 1,2 kg/m2/mm.  

2. Ακολουθεί επίπαση της ακόµα νωπής επίστρωσης µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0,1-0,4 
mm ή 0,4-0,8 mm, ανάλογα µε την επιθυµητή αντιολισθηρότητα. 
Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: περίπου 3 kg/m2.  

3. Μετά τη σκλήρυνση του DUROFLOOR, οι µη επικολληµένοι κόκκοι αποµακρύνονται µε σκούπα 
υψηλής απορροφητικότητας.  

4. Ακολουθεί σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας µε DUROFLOOR (Α+Β) ή DUROFLOOR-R σε 
1 στρώση. 
Κατανάλωση σφραγιστικής επάλειψης: 400-600 g/m2.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η ποιότητα του σκυροδέµατος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 
(περιεκτικότητα σε τσιµέντο κατ' ελάχιστο 350 kg/m3).  

• Σε περίπτωση που το υπόστρωµα είναι επιβαρυµένο µε έλαια, τότε η προετοιµασία του 
δαπέδου πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ".  

• Σε περίπτωση που το υπόστρωµα είναι υγρό, τότε η προετοιµασία του δαπέδου πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ".  

• Οι αρµοί του δαπέδου συνιστάται να πληρώνονται µε την εποξειδική-πολυουρεθανική µαστίχη 
ASODUR-EP/FM. Πρόκειται για ένα αυτοεπιπεδούµενο υλικό πλήρωσης, µε επαρκή 
ελαστικότητα και σηµαντικές µηχανικές και χηµικές αντοχές.  

• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος.  

• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την 
επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να παρεµβληθούν µεταξύ τους.  



 

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση. 
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, µετά την εφαρµογή τους, να 

προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της 
υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα 
και µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.  

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, µετά 
από µακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί 
καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.  

• Σε περίπτωση χρησιµοποίησης του DUROFLOOR σε κατακόρυφες επιφάνειες πρέπει να γίνει 
προσθήκη ρυθµιστή ροής εποξειδικών σε ποσοστό 0,5% κατά βάρος.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 



 

Πακτώσεις µηχανηµάτων µε χυτό, µη συρρικνούµενο κονίαµα υψηλών αντοχών. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

MEGAGROUT-101 Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, 
                              για πακτώσεις µηχανηµάτων 
AQUAFIX Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιµέντο 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Οι βάσεις έδρασης µηχανηµάτων υποβάλλονται συνεχώς σε υψηλές στατικές και δυναµικές 
καταπονήσεις. Εποµένως το υλικό πλήρωσης του κενού µεταξύ του δαπέδου και του µηχανήµατος θα 
πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Πολύ υψηλή αντοχή, ώστε να µπορεί να παραλάβει τις στατικές και δυναµικές φορτίσεις που 
προκύπτουν από τη λειτουργία του µηχανήµατος.  

• Πολύ καλή ρευστότητα, ώστε να µπορεί να γεµίζει όλο το κενό µεταξύ του δαπέδου και του 
µηχανήµατος.  

• Ελαφρά διόγκωση τις πρώτες ώρες και µηδενική συρρίκνωση µετά τη σκλήρυνσή του, ώστε να 
µη δηµιουργούνται τριχοειδείς ρωγµές στα σηµεία επαφής του µε το µηχάνηµα.  

II. ΛΥΣΗ 
Το MEGAGROUT-101 αποτελεί την ιδανική λύση για τις εφαρµογές αυτές, γιατί είναι ένα χυτό, µη 
συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών µε ειδικά πρόσµικτα, το οποίο παρέχει: 

• Πολύ καλή ρευστότητα χωρίς διαχωρισµό.  

• Υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές.  

• Καλή πρόσφυση µε το χάλυβα και το σκυρόδεµα.  

• Ανθεκτικότητα σε κρούσεις και δονήσεις.  

• Μειωµένη υδατοπερατότητα.  

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Προετοιµασία υποστρώµατος 

1. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες.   

2. Ακόµη θα πρέπει να εκτραχύνεται για να εξασφαλισθεί η σωστή πρόσφυση του υλικού σε 
αυτό.   

3. Πριν την εφαρµογή του MEGAGROUT-101, η επιφάνεια του υποστρώµατος πρέπει να 
διαβρέχεται καλά µέχρι κορεσµού, χωρίς όµως να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πακτώσεις µηχανηµάτων µε χυτό, µη συρρικνούµενο κονίαµα υψηλών αντοχών. 
Εφαρµογή του MEGAGROUT-101 

1. Το MEGAGROUT-101 είναι, µετά την ενυδάτωσή του, υλικό ρευστό και λεπτόκοκκο και µέρος 
του µπορεί να διαφύγει από τους αρµούς µεταξύ των επιµέρους στοιχείων του ξυλοτύπου. Για 
το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρµοί των ξυλοτύπων να σφραγίζονται µε το υπερταχείας πήξης 
σφραγιστικό τσιµέντο AQUAFIX ή µε το ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα RAPICRET.  

2. Ένα σακί 25 kg MEGAGROUT-101 προστίθεται σε 3,0 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, µε 
δράπανο χαµηλών στροφών, έως ότου δηµιουργηθεί µία οµοιογενής ρευστή µάζα. Στο µίγµα 
προστίθεται ποσότητα νερού έως 0,5 kg υπό ανάδευση, προκειµένου να επιτευχθεί η 
επιθυµητή ρευστότητα.  

3. Κατόπιν το κονίαµα εκχύεται, λαµβάνοντας µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το τσιµεντοκονίαµα έχει γεµίσει όλο το χώρο 
ανάµεσα στο καλούπι και την υπάρχουσα κατασκευή.  

4. Εκτεθειµένες στην ατµόσφαιρα επιφάνειες πρέπει να κρατούνται υγρές για τουλάχιστον 24 
ώρες, καλυπτόµενες µε υγρές λινάτσες ή φύλλα πολυαιθυλενίου. 
Κατανάλωση MEGAGROUT-101: 21,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης ή 2,1 kg για πλήρωση χώρου 
όγκου 1 lit.  

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
• Το µέγιστο πάχος εφαρµογής του MEGAGROUT-101 ανά στρώση είναι 10 cm.  

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.  

• Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να µαλακώνεται ξανά µε νερό.  

• Το προϊόν διατηρεί τη ρευστότητά του για περίπου 60 min σε θερµοκρασίες µεταξύ +15οC και 
+25οC.  

• Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας συνιστάται η αποθήκευση των σάκων σε ψυχρό µέρος και 
η ανάµιξη του υλικού µε κρύο νερό, ώστε να έχουµε την επιθυµητή ρευστότητα για αρκετό 
χρονικό διάστηµα (περίπου 60 min).  

• Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και απαίτησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, 
συνιστάται η ανάµιξη του υλικού µε χλιαρό νερό και η προστασία του από το κρύο µε 
θερµοµονωτικά καλύµατα στους ξυλότυπους.  

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 

 

 

 



 

Περίσφιγξη υποστυλώµατος. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

MEGAWRAP-200 Ύφασµα από ίνες άνθρακα σε µία διεύθυνση 
EPOMAX-LD Εποξειδική ρητίνη εµποτισµού 2 συστατικών 
EPOMAX-EK Εποξειδική πάστα 2 συστατικών 
MEGACRET-40 Ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα υποστυλώµατα µίας κατασκευής είναι πιθανό υπό κάποιες συνθήκες να παρουσιάσουν ανεπάρκεια 
αντοχής ή/και πλαστιµότητας (δυνατότητα να δεχτούν αυξηµένες παραµορφώσεις σε περιπτώσεις 
σεισµών και άλλων έκτακτων φορτίων), µε αποτέλεσµα να γίνεται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσής 
τους. 

Ενίσχυση των υποστυλωµάτων γίνεται στις εξής περιπτώσεις:  

• Προσαρµογής παλαιών κατασκευών σε νέους κανονισµούς.  

• Γήρανσης των δοµικών υλικών και διάβρωσης του οπλισµού.  

• Κατασκευαστικών ελαττωµάτων (π.χ. ανεπαρκής αριθµός, κατανοµή και τοποθέτηση των 
συνδετήρων).  

• Αύξησης των φορτίων ή αλλαγής χρήσης του χώρου.  

• Αποκατάστασης µετά από σεισµό.  

II. ΛΥΣΗ 

Ο εγκιβωτισµός του σκυροδέµατος µέσω µανδύα MEGAWRAP-200 επιφέρει: 

• Αύξηση της παραµορφωσιµότητας (π.χ. σε περιοχές πλαστικών αρθρώσεων).  

• Αύξηση της θλιπτικής αντοχής.  

• Μείωση της πιθανότητας τοπικού λυγισµού των οπλισµών.  

• Βελτίωση της συνάφειας σε κρίσιµες περιοχές ενώσεων οπλισµών µε µάτιση.  

Σε σχέση µε τις συµβατικές επεµβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι οι χαλύβδινοι µανδύες ή οι µανδύες 
από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι µανδύες MEGAWRAP-200 παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Ευκολία και ταχύτητα εφαρµογής.  

• Αύξηση της αντοχής και της πλαστιµότητας, χωρίς µεταβολή της γεωµετρίας ή αύξηση της 
δυσκαµψίας τους.  

• Ανθεκτικότητα στο χρόνο και προστασία του οπλισµού από την υγρασία και τη διάβρωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Περίσφιγξη υποστυλώµατος. 
III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλαρά τµήµατα, σοβάδες, χρώµατα, λίπη κλπ. και στη 
συνέχεια τρίβεται καλά µε σκληρή βούρτσα. 

Υφιστάµενες ρηγµατώσεις αποκαθίστανται µε τη βοήθεια ρητινενέσεων. 

Οι εξωτερικές γωνίες στρογγυλεύονται σε ακτίνα 10-30 mm. 

Οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι επίπεδες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του 
υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια του ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος MEGACRET-40 ή της 
εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 

Η σωστά προετοιµασµένη επιφάνεια επαλείφεται µε την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD. Το ύφασµα 
MEGAWRAP-200 κόβεται µε ψαλίδι στις απαιτούµενες διαστάσεις, τοποθετείται προσεκτικά, καλά 
τεντωµένο στη νωπή επίστρωση και πατιέται σχολαστικά µε πλαστικό ρολό, για καλύτερη επαφή µε το 
υπόστρωµα, πλήρη εµποτισµό του και αποµάκρυνση των φυσαλίδων αέρα. Εάν παρά το σχολαστικό 
πάτηµα, παραµένουν στεγνά σηµεία στο ύφασµα, τα σηµεία αυτά επαλείφονται και εξωτερικά µε 
EPOMAX-LD (ώστε ολόκληρο το ύφασµα να είναι τέλεια εµποτισµένο). Κατά την περιτύλιξη 
υποστηλωµάτων απαιτείται επικάλυψη των δύο άκρων της λωρίδας κατά 15-20 cm. 

Εφόσον η µελέτη προβλέπει περισσότερες στρώσεις, η παραπάνω διαδικασία εφαρµογής 
επαναλαµβάνεται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η προηγούµενη επίστρωση µε EPOMAX-LD να 
µην έχει στεγνώσει εντελώς, ειδάλλως απαιτείται καλό τρίψιµο της επιφάνειας πριν τη νέα εφαρµογή. 

Η τελευταία στρώση επαλείφεται επίσης µε EPOMAX-LD και στη νωπή ακόµα τελική επάλειψη γίνεται 
επίπαση χαλαζιακής άµµου, προκειµένου να ακολουθήσει αργότερα προστατευτική τσιµεντοειδής 
επικάλυψη. 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η αποδοτικότητα της περίσφιγξης καθορίζεται από το λόγο πλευρών της διατοµής του 
υποστυλώµατος (µεγαλύτερος λόγος πλευρών συνεπάγεται µικρότερο συντελεστή απόδοσης), 
καθώς και την ακτίνα καµπυλότητας στις γωνίες (µεγαλύτερη καµπυλότητα συνεπάγεται 
καλύτερη απόδοση της περίσφιγξης).  

• Εάν απαιτείται έλεγχος αντοχής του υποστρώµατος, αυτός γίνεται µε τη συσκευή Pulloff.  

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κοπή του υφάσµατος ώστε να µη 
δηµιουργηθούν διπλώσεις και τσακίσεις στο ύφασµα. Επίσης, η επιφάνεια των υφασµάτων 
πρέπει να είναι καθαρή κατά την τοποθέτησή τους χωρίς σκόνη, γράσα κλπ.  

• Κατά την περιτύλιξη των υποστηλωµάτων δεν απαιτείται αλληλοεπικάλυψη µεταξύ δύο 
διαδοχικών καθ’ ύψος λωρίδων. Η απόστασή τους ωστόσο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 mm.  

• O χρόνος εφαρµογής των εποξειδικών συστηµάτων µειώνεται µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.  

• Η θερµοκρασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος κατά την ενίσχυση µε σύνθετα υλικά δεν 
πρέπει να είναι µικρότερη των +5οC.  

• Επειδή κατά την ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών στην κατασκευή (π.χ. περιπτώσεις 
πυρκαγιάς), µειώνεται σηµαντικά η αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης, είναι απαραίτητη η 
εξωτερική προστασία του µανδύα σύνθετων υλικών (ειδικά επιχρίσµατα, γυψοσανίδες κλπ.). 
Επίσης προστατευµένη πρέπει να είναι η τελική επισκευασµένη επιφάνεια και σε περιπτώσεις 
έκθεσης αυτής σε ηλιακή ακτινοβολία.  

• Κατά την εφαρµογή είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού εξοπλισµού (γάντια, γυαλιά 
κλπ.).  

 

 

 

 



 

Προετοιµασία δαπέδων επιβαρυµένων µε έλαια για την εφαρµογή 
εποξειδικής επίστρωσης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
ASODUR-SG2 Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για δάπεδα σκυροδέµατος επιβαρυµένα 
                       µε έλαια 
FD-CLEAN Υγρό καθαρισµού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέµατος 
DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η εφαρµογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα βιοµηχανιών, χώρων µεγάλης κυκλοφορίας κλπ. 
που είναι επιβαρυµένα µε έλαια δεν είναι εφικτή, επειδή η πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης στο 
δάπεδο δεν είναι δυνατή, λόγω του ότι οι πόροι του δαπέδου είναι γεµάτοι µε λάδι. Έτσι δεν µπορεί 
να εισχωρήσει το υλικό της επίστρωσης στους πόρους και να αγκυρώσει.  

Απαιτείται λοιπόν η κατάλληλη προετοιµασία του δαπέδου, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής 
εφαρµογή της επιλεγείσας εποξειδικής επίστρωσης.  

II. ΛΥΣΗ 

Προκειµένου να γίνει δυνατή η εφαρµογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα επιβαρυµένα µε 
έλαια, πρέπει να προηγηθεί αποµάκρυνση των ελαίων από τους πόρους του δαπέδου, ώστε να µπορεί 
να διεισδύσει το αστάρι της εποξειδικής στρώσης και να αγκυρώσει, εξασφαλίζοντας έτσι την 
πρόσφυση της τελικής εποξειδικής επίστρωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται το ειδικό υγρό 
καθαρισµού-γαλακτοµατοποιητής ελαίων FD-CLEAN, το οποίο εφαρµοζόµενο στο δάπεδο εισχωρεί 
στους πόρους του και γαλακτοµατοποιεί τα έλαια που τους γεµίζουν. Κατόπιν, τα 
γαλακτοµατοποιηµένα έλαια αποµακρύνονται από τους πόρους του δαπέδου µε υδροβολή ζεστού 
νερού υψηλής πίεσης.  

Στη συνέχεια, στο υγρό αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά δάπεδο, εφαρµόζεται το ειδικό εποξειδικό αστάρι 
ASODUR-SG2, το οποίο λόγω του µεγάλου ειδικού βάρους του διεισδύει στους πόρους του 
υποστρώµατος εκτοπίζοντας το νερό που χρησιµοποιήθηκε για την αποµάκρυνση των ελαίων και 
σκληρυνόµενο αγκυρώνει, εξασφαλίζοντας την πρόσφυση της τελικής επίστρωσης.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Η επιφάνεια του εµποτισµένου µε έλαια δαπέδου πλένεται αρχικά µε υδροβολή ζεστού νερού 
υψηλής πίεσης, προκειµένου να αποµακρυνθούν οι επιφανειακοί ρύποι.  

2. Ακολουθεί κατάλληλη προεργασία του δαπέδου, όπως τρίψιµο µε µηχανή φρεζαρίσµατος, 
σφαιριδιοβολή κλπ., ώστε να ανοιχθούν καλά οι πόροι του, οι οποίοι είναι γεµάτοι µε λάδι.   

3. Στη συνέχεια, το FD-CLEAN απλώνεται στο δάπεδο και βουρτσίζεται επιµελώς µε σκληρή 
βούρτσα, ώστε να εισχωρήσει στους πόρους του δαπέδου και να γαλακτοµατοποιήσει τα 
έλαια.  

4. Τα γαλακτοµατοποιηµένα έλαια αποµακρύνονται από τους πόρους του δαπέδου µε υδροβολή 
ζεστού νερού υψηλής πίεσης.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προετοιµασία δαπέδων επιβαρυµένων µε έλαια για την εφαρµογή 
εποξειδικής επίστρωσης. 

Εφαρµογή του ASODUR-SG2  

1. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του ASODUR-SG2 είναι συσκευασµένα σε δοχεία 
µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως στο συστατικό Α. 
Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για 5 περίπου λεπτά µε δράπανο χαµηλών στροφών 
(300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον 
πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.  

2. Στο ακόµη υγρό, αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά, υπόστρωµα απλώνεται το ASODUR-SG2 µέχρι 
κορεσµού σε µία στρώση, µε ρολό ή λασπιέρα, και στη συνέχεια βουρτσίζεται επιµελώς, ώστε 
να εισχωρήσει στους πόρους του σκυροδέµατος και να εκτοπίσει το νερό.  

3. Επάνω στη νωπή, ασταρωµένη επιφάνεια γίνεται επίπαση µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 
0,3-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του υλικού οι µη επικολληµένοι κόκκοι της άµµου 
αποµακρύνονται µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. 
Κατανάλωση ASODUR-SG2: 0,6-1 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα. 
Κατανάλωση χαλαζιακής άµµου: περίπου 1,5 kg/m2.  

4. Ακολουθεί η εφαρµογή µίας στρώσης του εποξειδικού ασταριού DUROFLOOR-PSF και 12-24 
ώρες αργότερα η εφαρµογή οποιουδήποτε εποξειδικού συστήµατος DUROFLOOR.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος.  

• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, µετά την εφαρµογή τους, να 
προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της 
υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα 
και µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.  

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, µετά 
από µακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί 
καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προετοιµασία υγρών δαπέδων για την εφαρµογή εποξειδικής επίστρωσης. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

DUROPRIMER-W Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών 
 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η εφαρµογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα βιοµηχανιών, χώρων µεγάλης κυκλοφορίας κλπ. 
που είναι υγρά ή "νεαρής" ηλικίας, συνεπάγεται προβλήµατα στην πρόσφυση του εποξειδικού 
συστήµατος στο υπόστρωµα, καθώς οι πόροι των δαπέδων αυτών είναι γεµάτοι νερό και δεν µπορεί 
να διεισδύσει σε αυτούς το αστάρι της εποξειδικής στρώσης και να δηµιουργήσει την κατάλληλη 
αγκύρωση.  

Για να εξασφαλισθεί λοιπόν η επιτυχής εφαρµογή της επιλεγείσας εποξειδικής επίστρωσης, θα πρέπει 
να προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία του δαπέδου.  

II. ΛΥΣΗ 

Για την επιτυχή εφαρµογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα σκυροδέµατος που είναι υγρά ή 
"νεαρής" ηλικίας (µικρότερη των 28 ηµερών), πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη προετοιµασία του 
υποστρώµατος µε το ειδικό εποξειδικό αστάρι DUROPRIMER-W. Πρόκειται για ένα εποξειδικό 
υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών, που δεν επηρεάζεται από την παρουσία νερού στους πόρους του 
δαπέδου και που προσφύεται άριστα στο υπόστρωµα, εξασφαλίζοντας έτσι την κατάλληλη αγκύρωση 
για την εφαρµογή εποξειδικών επιστρώσεων.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Η προς επεξεργασία επιφάνεια θα πρέπει να είναι σταθερή και χωρίς λιµνάζοντα νερά.  

2. Όπου απαιτείται πρέπει να γίνει κατάλληλη προεργασία, όπως τρίψιµο, φρεζάρισµα, 
σφαιριδιοβολή κλπ.  

3. Το υπόστρωµα στη συνέχεια καθαρίζεται επιµελώς µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.  

Εφαρµογή του DUROPRIMER-W 

1. Τα συστατικά Α (ρητίνη), Β (σκληρυντής) και C (αδρανή) του DUROPRIMER-W διατίθενται σε 
συσκευασίες µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως στο 
συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για 5 περίπου λεπτά µε δράπανο χαµηλών 
στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου ανάµιξης, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
Στη συνέχεια το µίγµα (Α+Β) µεταφέρεται σε ένα καθαρό δοχείο και προστίθεται υπό συνεχή 
ανάδευση το συστατικό C. Η ανάµιξη γίνεται µε δράπανο χαµηλών στροφών και διαρκεί µέχρι 
το µίγµα να αποκτήσει πλήρη οµοιογένεια.  

2. Αρχικά, τυχόν ρωγµές και ατέλειες στοκάρονται µε DUROPRIMER-W (Α+Β+C).  

3. Αφού τραβήξει το υλικό στοκαρίσµατος, εφαρµόζεται το DUROPRIMER-W, αραιωµένο µε 5-
20% νερό, σε 2 στρώσεις, µε βούρτσα ή ρολό. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού τραβήξει η 
πρώτη. 
Κατανάλωση DUROPRIMER-W: 250-300 g/m2/στρώση.  

4. Μετά την παρέλευση 48 ωρών και εφόσον η υγρασία της στρώσης του DUROPRIMER-W είναι 
µικρότερη του 4%, ακολουθεί η εφαρµογή οποιουδήποτε εποξειδικού συστήµατος 
DUROFLOOR.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος.  

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά 
από µακρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί 
καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.  

 



 

Ρευστοποίηση σκυροδέµατος. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

BEVETOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου G 
REOTOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου F 
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α - Στεγανωτικό µάζας 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

∆ύσκολες εφαρµογές σκυροδέτησης λόγω θέσης, µορφής ή πυκνού οπλισµού των δοµικών στοιχείων, 
περιπτώσεις εµφανών σκυροδεµάτων που απαντώνται στις σύγχρονες κατασκευές κλπ., επιβάλλουν 
τη ρευστοποίηση του σκυροδέµατος χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού που µειώνει τις αντοχές του.  

Ακόµη, για την παρασκευή εργοταξιακού σκυροδέµατος υψηλών αντοχών, που χρησιµοποιείται για 
την κατασκευή γεφυρών, σηράγγων κλπ., απαιτείται η δραστική µείωση του λόγου Ν/Τ του 
παρασκευαζόµενου σκυροδέµατος µε ταυτόχρονη διατήρηση της ρευστότητάς του.  

II. ΛΥΣΗ  

Προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή ρευστοποίηση του σκυροδέµατος (αύξηση κάθισης) χωρίς 
την προσθήκη νερού ή η µείωση του λόγου νερό/τσιµέντο (Ν/Τ) για αύξηση των αντοχών του, 
χρησιµοποιούνται τα εξής υγρά πρόσµικτα:  

BEVETOL-SPL, υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος ευρέως φάσµατος τύπου G (κατά την ειδική 
προδιαγραφή ΣΚ-308).  

REOTOL-SPL, υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος ευρέως φάσµατος τύπου F (κατά την ειδική 
προδιαγραφή ΣΚ-308).  

PLASTIPROOF, ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α (κατά την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308).  

Τα πρόσµικτα αυτά προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήµατα:  

• Προστιθέµενα κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος, µειώνουν την απαίτηση σε νερό 
ανάµιξης και συνεπώς τη σχέση νερού/τσιµέντου (Ν/Τ), µε αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση 
των αρχικών και τελικών του αντοχών.  

• Προστιθέµενα στο έτοιµο σκυρόδεµα το ρευστοποιούν (αύξηση κάθισης), χωρίς να απαιτείται 
επιπλέον νερό και άρα χωρίς να µειώνονται οι αντοχές του.  

• Συµβάλλουν στην καλύτερη ενυδάτωση του τσιµέντου, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ο 
µεγαλύτερος δυνατός βαθµός εκµετάλλευσής του.  

• ∆ρουν ενάντια στην απόµιξη των συστατικών του σκυροδέµατος και βελτιώνουν σηµαντικά 
την εργασιµότητα και την αντλησιµότητά του.  

• Μειώνουν σηµαντικά τις συστολές κατά την πήξη (αποφυγή ρηγµατώσεων).  

• Βελτιώνουν σηµαντικά τη στεγανότητα του σκυροδέµατος, συµβάλλοντας στην καλή 
συµπύκνωσή του.  

• ∆εν έχουν δράση αερακτικού.  

• ∆εν περιέχουν χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.  

• Είναι συµβατά µε όλα τα τσιµέντα τύπου Portland.  

Αποτελούν απαραίτητο βοήθηµα για την παρασκευή σκυροδέµατος υψηλών αντοχών, εµφανούς 
σκυροδέµατος, αντλήσιµου σκυροδέµατος κλπ.  

 

 

 

 

 



 

Ρευστοποίηση σκυροδέµατος. 
III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τρόπος χρήσης 

Τα πρόσµικτα ρευστοποιητικά µπορούν να προστεθούν:  

• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος ή του κονιάµατος, ώστε να 
µειωθεί το απαιτούµενο νερό ανάµιξης (δραστική µείωση του λόγου N/T).  

• Στο έτοιµο µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του, προκειµένου να αυξηθεί σηµαντικά η κάθισή 
του. Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί ο οµοιογενής καταµερισµός του 
ρευστοποιητικού στη µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για 4-5 λεπτά µε περιστροφή 
του αναµικτήρα.     

Κατάταξη - ∆οσολογία 

Το BEVETOL-SPL δρά ως:  

• Υπερρευστοποιητής τύπου G (ΣΚ-308), όταν η δοσολογία κυµαίνεται µεταξύ 0,6%-0,8% επί 
του βάρους του τσιµέντου.  

• Σε µικρότερες δοσολογίες δρα ως ρευστοποιητής τύπου A και D (ΣΚ-308).  

Το REOTOL-SPL δρά ως:  

• Υπερρευστοποιητής τύπου F (ΣΚ-308), όταν η δοσολογία κυµαίνεται µεταξύ 1,2%-1,7% επί 
του βάρους του τσιµέντου.  

• Σε µικρότερες δοσολογίες (0,9%-1,1% επί του βάρους του τσιµέντου) δρα ως ρευστοποιητής 
τύπου Α (ΣΚ-308).  

Το PLASTIPROOF δρά ως:  

• Ρευστοποιητής τύπου A (ΣΚ-308) και χρησιµοποιείται σε δοσολογία 0,2-0,5% επί του βάρους 
του τσιµέντου.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η κατανάλωση των ρευστοποιητικών στην περίπτωση προσθήκης τους στο έτοιµο σκυρόδεµα, 
εξαρτάται τόσο από την εργασιµότητα του σκυροδέµατος, όπως αυτό φθάνει στο έργο, όσο και 
την επιθυµητή τελική εργασιµότητά του.  

• Όταν τα ρευστοποιητικά προστίθενται στο σκυρόδεµα επιτόπου στο εργοτάξιο, προκειµένου 
να αυξηθεί η κάθισή του, τότε συνιστάται η προσθήκη να γίνεται λίγο πριν από τη 
σκυροδέτηση λόγω του ότι ο χρόνος δράσης αυτών των προσµίκτων είναι περίπου 30 λεπτά.  

• Υπερβολική δοσολογία µπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όµως να 
επηρεασθούν δυσµενώς οι τελικές αντοχές.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σοβάντισµα µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

UNICRET Κονίαµα για σοβάντισµα και κτίσιµο 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑ∆ΩΝ Πλέγµατα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η παρασκευή ενός παραδοσιακού σοβά απαιτεί την προµήθεια και αποθήκευση σηµαντικών 
ποσοτήτων διαφορετικών υλικών στο εργοτάξιο (τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Το προκύπτον κονίαµα δεν έχει σταθερή ποιότητα κατά τις διαφορετικές αναµίξεις, λόγω 
των µη σταθερών αναλογιών ανάµιξης και των διαφοροποιήσεων στην ποιότητα των υλικών ανάµιξης 
ανά προµηθευόµενη παρτίδα. 

Ακόµη δηµιουργούνται πρόσθετες δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων εργασιών, λόγω 
έλλειψης χώρου, καθώς και προβλήµατα στην καθαριότητα του εργοταξίου. Επιπλέον, λόγω της 
χύδην αποθήκευσης των υλικών, παρατηρείται συνήθως και απώλεια των ποσοτήτων τους.  

II. ΛΥΣΗ 

Η χρήση του έτοιµου κονιάµατος UNICRET προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης 
παραγωγής κονιαµάτων για σοβά και κτίσιµο, τα οποία χαρακτηρίζονται από:  

• Σταθερή ποιότητα.  

• Απλοποίηση των εργασιών και ευκολία χρήσης.  

• Πολύ καλή εργασιµότητα.  

• Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωµα.  

Είναι ιδανικό για επισκευές-αποκαταστάσεις σοβά και γενικά για κάθε είδους "µερεµέτια". 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

"Πεταχτό" 

Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να 
διαβρέχονται καλά µε νερό. Κατόπιν εφαρµόζεται στρώση πεταχτού µε UNICRET, το οποίο συνιστάται 
να ενισχύεται µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST, που µπορεί να προστεθεί στο νερό ανάµιξης σε 
αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3, προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσφυση στις εν λόγω επιφάνειες.    

Εφαρµογή του UNICRET    

1. Αφού σκληρυνθεί το "πεταχτό", εφαρµόζεται το UNICRET σε πάχος έως 2 cm ανά στρώση. Ο 
αριθµός των στρώσεων εξαρτάται από την απαιτούµενη εξοµάλυνση της επιφάνειας του 
υποστρώµατος και τις τυχόν κατασκευαστικές ατέλειές του. Το UNICRET εφαρµόζεται όπως ο 
κοινός σοβάς µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο.  

2. Ακολουθεί τρίψιµο της τελικής επιφάνειας µε σπογγώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο 
χρόνος αναµονής, µέχρι η επιφάνεια να γίνει κατάλληλη για τρίψιµο, εξαρτάται από την 
απορροφητικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και την 
εργασιµότητα του µίγµατος. 
Κατανάλωση: περίπου 15,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.  
Όπου το υπόστρωµα αποτελείται από θερµοµονωτικές στρώσεις (π.χ. πολυστερίνη, 
πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώµατα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η 
τοποθέτηση, κατά την εφαρµογή του UNICRET, οπλισµού από υαλόπλεγµα σοβάδων, 
προκειµένου να αποφεύγονται ρηγµατώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερµικής καταπόνησης που 
υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή 
συστολοδιαστολής των επιµέρους στρώσεων.  
Το υαλόπλεγµα σοβάδων τοποθετείται µε ελαφρά πίεση κατά την εφαρµογή της τελικής 
στρώσης του  UNICRET, επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των 
θερµοµονωτικών πλακών και καλύπτεται πλήρως από το UNICRET.  

 



 

Σοβάντισµα µε το έτοιµο κονίαµα UNICRET 
IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.   

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται το UNICRET µετά την εφαρµογή 
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.  

• Σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι 
µικρή, αντί του UNICRET µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ταχύπηκτο κονίαµα UNICRET-FAST.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγανοποίηση της µάζας του σκυροδέµατος. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α - Στεγανωτικό µάζας 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η στεγάνωση των κατασκευών από σκυρόδεµα, που βρίσκονται υπό συνεχή ή παροδική καταπόνηση 
από το νερό, απαιτείται να γίνεται τόσο στο περίβληµα των δοµικών στοιχείων τους όσο και στη µάζα 
τους.  

Η στεγανοποίηση της µάζας αυτών των στοιχείων συµπληρώνει τη στεγάνωση τέτοιων κατασκευών, η 
οποία, σύµφωνα µε τις πρακτικές της σύγχρονης δόµησης, θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη (δηλ. 
στεγάνοποίηση της µάζας του στοιχείου, στεγάνωση στο περίβληµά και τις εξωτερικές επιστρώσεις 
του), ώστε να είναι η αποτελεσµατικότερη δυνατή. 

II. ΛΥΣΗ 

Η στεγανοποίηση της µάζας του σκυροδέµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση του υγρού πρόσµικτου 
PLASTIPROOF, που ενεργεί ταυτόχρονα ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494:  Τύπος Α) και ως 
στεγανωτικό µάζας. Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα:  

• Αυξάνει σηµαντικά την αντίσταση στην υδατοπερατότητα, είτε αυτή οφείλεται σε υδροστατική 
πίεση, είτε σε τριχοειδή απορρόφηση.  

• Αυξάνει την εργασιµότητα χωρίς την προσθήκη νερού.  

• ∆εν έχει δράση αερακτικού.  

• ∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.  

• Είναι συµβατό µε όλα τα  τσιµέντα τύπου Portland.  

Το PLASTIPROOF βρίσκει εφαρµογή σε κάθε δοµική κατασκευή που βρίσκεται σε συνεχή ή παροδική 
καταπόνηση από το νερό, όπως υπόγεια, δεξαµενές, κανάλια, σήραγγες, βιολογικοί καθαρισµοί, 
πισίνες κλπ.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το PLASTIPROOF µπορεί να προστεθεί:  

• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος.  

• Στο έτοιµο σκυρόδεµα λίγο πριν από τη χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να 
επιτευχθεί ο οµοιογενής καταµερισµός του PLASTIPROOF στη µάζα του υλικού, απαιτείται 
καλή ανάµιξη για 4-5 λεπτά µε περιστροφή του αναµικτήρα (βαρέλα).  

∆οσολογία: 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιµέντου.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Υπερδοσολογία µπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όµως να 
επηρεασθούν δυσµενώς οι τελικές αντοχές.  

• Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέµατος θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγανοποίηση της µάζας των κονιαµάτων 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ADINOL-DM Στεγανωτικό µάζας κονιαµάτων και σκυροδέµατος 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σε πολλές εφαρµογές κατά τη διάρκεια των κατασκευών απαιτείται η χρήση στεγανών κονιαµάτων, 
ώστε να εξαλείφονται τα προβλήµατα υγρασίας και να εξασφαλίζεται η µακροζωία και η 
λειτουργικότητα των οικοδοµηµάτων.  

II. ΛΥΣΗ 

Για τη δηµιουργία στεγανών κονιαµάτων χρησιµοποιείται το υγρό πρόσµικτο ADINOL-DM, που δρα ως 
στεγανωτικό µάζας για τσιµεντοκονίες, ασβεστοτσιµεντοκονίες και σκυρόδεµα. Πλαστικοποιεί το 
µίγµα διευκολύνοντας την εφαρµογή του. Εµποδίζει τη δηµιουργία φωλιών και την απόµιξη. Αυξάνει 
την αντοχή έναντι διαβρωτικών επιδράσεων. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε την οµοιόµορφη 
κατανοµή υδαταπωθητικών ενεργών συστατικών. Με την προσθήκη του  ADINOL-DM εµποδίζονται οι 
βλάβες εξαιτίας υγρασιών και η διάρκεια ζωής των οικοδοµηµάτων αυξάνεται σηµαντικά.  

Το ADINOL-DM χρησιµοποιείται για την παρασκευή στεγανών τσιµεντοκονιών, σοβάδων και 
σκυροδεµάτων. Η χρήση του σε οπλισµένο σκυρόδεµα (φέρον σκυρόδεµα) συνιστάται µόνο εάν 
ληφθεί υπόψη στη µελέτη σύνθεσής του.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το ADINOL-DM µπορεί να προστεθεί: 

• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος ή του κονιάµατος.  

• Στο έτοιµο µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να 
επιτευχθεί ο οµοιογενής καταµερισµός του ADINOL-DM στη µάζα του υλικού, απαιτείται καλή 
ανάµιξη για 4-5 λεπτά.     

∆οσολογία: 

• Σε τσιµεντοκονίες: 1% επί του βάρους του τσιµέντου.  

• Σε σοβάδες: 1% επί του βάρους του συνδετικού υλικού (τσιµέντο+ασβέστης) ή 400-500 g 
ανά χαρµανιά αναµικτήρα του 1/2 σάκου τσιµέντου.  

• Σε σκυρόδεµα: 0,8% επί του βάρους του τσιµέντου.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Υπερδοσολογία προκαλεί παράταση του χρόνου πήξης και µείωση των τελικών αντοχών.  

• Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέµατος θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Στεγάνωση ανεστραµµένου δώµατος µε εύκαµπτο επαλειφόµενο 
στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
AQUAMAT-FLEX Εύκαµπτο, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
TREVIRA Πολυεστερικό ύφασµα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγµα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών 
στρώσεων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όταν επιλέγεται η λύση της ανεστραµµένης µόνωσης δώµατος, όπου η στεγανωτική στρώση 
βρίσκεται κάτω από τη θερµοµόνωση, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η ανθεκτικότητα της στεγάνωσης σε 
παραµένουσα υγρασία, που εγκλωβίζεται µεταξύ θερµοµόνωσης και στεγάνωσης. Ακόµη, το 
στεγανωτικό υλικό θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα, ελαστικότητα, αξιοπιστία 
και διάρκεια στο χρόνο.  

II. ΛΥΣΗ 

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρµογή του εύκαµπτου επαλειφόµενου στεγανωτικού 
κονιάµατος AQUAMAT-FLEX. Η επάλειψή του στο δώµα δηµιουργεί µία συνεχή στεγανωτική στρώση 
µε άριστη πρόσφυση στο υπόστρωµα και µεγάλη αντοχή και διάρκεια στο χρόνο.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ.  

2. Πιθανές επιδιορθώσεις των κλίσεων του δώµατος συνιστάται να γίνονται µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία (τσιµέντο:άµµος = 1:2 έως 1:3), ενισχυµένη µε την προσθήκη της οικοδοµικής 
ρητίνης ADIPLAST.  
Επίσης συνιστάται να ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας στο υπόστρωµα µε 
συγκολλητική στρώση µε ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 
κατ' όγκο).  

3. Η γωνία που σχηµατίζεται στη συµβολή του δώµατος µε τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, 
απόληξη κλιµακοστασίου κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το µήκος της µε το έτοιµο 
ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική 
ρητίνη ADIPLAST (διαµόρφωση "λουκιού" µορφής τριγώνου µε πλευρές 5-6 cm). Όταν 
απαιτείται ταχύτητα εργασιών, µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, 
το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m µήκος "λουκιού".  

4. Καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά.  

Εφαρµογή του AQUAMAT-FLEX  

1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-FLEX προστίθεται στα 8 kg 
του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής 
πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας 
(δράπανο) χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση ανεστραµµένου δώµατος µε εύκαµπτο επαλειφόµενο 
στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 

2. Ακολουθεί µία επάλειψη µε AQUAMAT-FLEX σε πλάτος όσο του οπλισµού (πολυεστερικό 
ύφασµα ή υαλόπλεγµα) και, όσο αυτή είναι ακόµη νωπή, τοποθετείται ο οπλισµός. Με τον ίδιο 
τρόπο συνεχίζεται η εφαρµογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του οπλισµού 
τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. 
Μετά το στέγνωµα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόµη 2 καθολικές στρώσεις AQUAMAT-
FLEX σε όλη την επιφάνεια του δώµατος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να 
ξεπερνά το 1 mm. 
Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιµετρικό στηθαίο, απόληξη 
κλιµακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειµένου να διαµορφώνεται µία 
στεγανολεκάνη.  

Κατανάλωση AQUAMAT-FLEX:3,5 kg/m2. 

Τοποθέτηση της θερµοµόνωσης 
 
Πάνω στη στεγάνωση και αφού αυτή έχει στεγνώσει, τοποθετούνται µε απλή εναπόθεση πλάκες 
εξηλασµένης πολυστερίνης. Ακολουθεί η τοποθέτηση γεωυφάσµατος ή πλαστικής λινάτσας. Τέλος, 
τοποθετούνται ταρατσόπλακες ή χαλίκι (πάχος στρώσης 6-8 cm) για την προστασία της στεγάνωσης 
και της θερµοµόνωσης από τον ήλιο και τον αέρα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η καλή βατότητα της 
ταράτσας. 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρµογή εκτός του AQUAMAT-FLEX µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και το AQUAMAT-ELASTIC.  

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.  

• Η φρεσκοεπιχρισµένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερµοκρασίες, 
τη βροχή και τον παγετό.  

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Στεγάνωση δεξαµενών νερού από σκυρόδεµα 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α - Στεγανωτικό µάζας 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει ένας κατασκευαστής κατά τη διαµόρφωση µίας 
δεξαµενής νερού είναι η στεγάνωσή της. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή. 

Στην περίπτωση υπόγειας δεξαµενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει: 

• Να µην επιτρέπει τις διαρροές νερού από τη δεξαµενή προς τα έξω και αντιστρόφως τις εισροές 
από το έδαφος που την περιβάλλει.  

• Να έχει ισχυρή πρόσφυση στα τοιχώµατα της δεξαµενής, ώστε να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις 
που αναπτύσσονται όταν εκκενώνεται η δεξαµενή και υπάρχει στο περιβάλλον έδαφος 
υδροφόρος ορίζοντας, έστω και προσωρινός.  

Σε περίπτωση υπέργειας δεξαµενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει: 

• Να είναι αποτελεσµατική ώστε να µην υπάρχουν διαρροές.  

• Να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις συστολοδιαστολές των τοιχωµάτων και του 
πυθµένα της δεξαµενής, εξαιτίας της έκθεσής της στις θερµοκρασιακές µεταβολές του 
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.  

II. ΛΥΣΗ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της στεγάνωσης είναι να έχει υπολογιστεί κατάλληλα ο 
φορέας της δεξαµενής, ώστε να επαρκεί στατικά στην αναπτυσσόµενη υδροστατική πίεση του νερού. 

Υπόγεια δεξαµενή  

Επαλείφεται η επιφάνεια των τοιχίων και του πυθµένα εσωτερικά µε το επαλειφόµενο στεγανωτικό 
κονίαµα AQUAMAT, το οποίο παρέχει:  

• Ενιαία και συνεχή µεµβράνη, απόλυτα στεγανή, που χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές και 
ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωµα, ώστε να αντέχει και σε αρνητικές πιέσεις.  

• Αντοχή και διάρκεια στο χρόνο, διότι το υλικό είναι ανόργανο.  

Υπέργεια δεξαµενή  

Επαλείφονται τα τοιχία και το δάπεδο µε το ελαστικό στεγανωτικό κονίαµα δύο συστατικών 
AQUAMAT-ELASTIC. Η µεµβράνη που δηµιουργείται έχει: 

• Απόλυτη στεγανότητα.  

• Ισχυρή πρόσφυση και υψηλές αντοχές.  

• ∆ιάρκεια στο χρόνο.  

• Μεγάλη ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθεί επιτυχώς τις συστολοδιαστολές του 
υποστρώµατoς.  

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις συνίσταται κατά τη σκυροδέτηση των δοµικών στοιχείων της 
δεξαµενής η προσθήκη του ρευστοποιητή-στεγανωτικού µάζας σκυροδέµατος PLASTIPROOF, σε 
αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιµέντου. 

 

 



 

Στεγάνωση δεξαµενών νερού από σκυρόδεµα 
   III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από τυχόν υπολείµµατα λαδιών ξυλοτύπου, σαθρά υλικά, 
σκόνες κλπ.  

2. Υπάρχουσες φωλιές στο µπετόν καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.  

3. Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος 3 cm.  

4. Υπάρχοντες αρµοί εργασίας ανοίγονται σε µορφή V, κατά µήκος τους, σε βάθος 3 cm.  

5. Καλή διαβροχή της επιφάνειας των παραπάνω σηµείων και στοκάρισµά τους µε το έτοιµο 
ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική 
ρητίνη ADIPLAST. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το στοκάρισµα µπορεί να 
γίνει µε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 25 kg για στοκάρισµα 30-40 m2 επιφάνειας (ενδεικτική κατανάλωση 
για µία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέµατος).  

6. Στις συµβολές του δαπέδου µε τα τοιχία εσωτερικά, διαβρέχουµε και διαµορφώνουµε "λούκι", 
γεµίζοντας και στρογγυλεύοντας τις συµβολές σε όλο το µήκος τους µε το έτοιµο ρητινούχο 
τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική ρητίνη 
ADIPLAST. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, η κατασκευή του "λουκιού" µπορεί να γίνει 
εναλλακτικά µε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m µήκος "λουκιού".  

7. Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώµατος, χωρίς να δηµιουργηθούν λιµνάζοντα 
νερά.  

Εφαρµογή της στεγάνωσης  

Υπόγεια δεξαµενή  

1. Το περιεχόµενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό 
συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για 
την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. To AQUAMAT επαλείφεται σε 3-4 στρώσεις εσωτερικά, στον πυθµένα και στα τοιχία της 
δεξαµενής. Όσο αυξάνει το βάθος της δεξαµενής, άρα και η αναπτυσσόµενη υδροστατική 
πίεση, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση σε κατανάλωση του υλικού. Κάθε επόµενη στρώση 
ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα 
πρέπει το πάχος κάθε στρώσεις να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση AQUAMAT: 3-4 kg/m2 συνολικά.  

Υπέργεια δεξαµενή  

1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 
10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής 
πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. Το AQUAMAT-ELASTIC επαλείφεται σε 3-4 στρώσεις εσωτερικά, στον πυθµένα και στα τοιχία 
της δεξαµενής. Όσο αυξάνει το ύψος της δεξαµενής, άρα και η αναπτυσσόµενη υδροστατική 
πίεση, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση σε κατανάλωση του υλικού. Κάθε επόµενη στρώση 
ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα 
πρέπει το πάχος κάθε στρώσεις να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: 3-4 kg/m2 συνολικά.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 
 



 

Στεγάνωση δεξαµενών νερού από σκυρόδεµα 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση δώµατος µε ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
2 συστατικών 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
TREVIRA Πολυεστερικό ύφασµα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγµα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών 
στρώσεων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η στεγάνωση των δωµάτων, είτε γίνεται κατά την κατασκευή ενός κτιρίου, είτε εκ των υστέρων, 
πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, 
αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.  

II. ΛΥΣΗ 

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρµογή του ελαστικού επαλειφόµενου στεγανωτικού 
κονιάµατος AQUAMAT-ELASTIC, οπλισµένου καθολικά µε φύλλα υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού 
υφάσµατος, πλάτους 100 cm. Με την εφαρµογή του στο δώµα, δηµιουργείται µία ισχυρή και συνεχής 
ελαστική στεγανωτική στρώση, µε άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ικανή να παρακολουθεί µε 
επιτυχία τις συστολοδιαστολές του δώµατος.  

Αποτελεί ιδανική λύση, όπου η στεγάνωση συνδυάζεται µε επικόλληση κεραµικών πλακιδίων ως 
τελική στρώση.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ.  

2. Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων συνιστάται να γίνονται µε ισχυρή τσιµεντοκονία 
(τσιµέντο:άµµος = 1:2 έως 1:3), ενισχυµένη µε την προσθήκη της οικοδοµικής ρητίνης 
ADIPLAST. 
Επίσης, συνιστάται να ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας στο υπόστρωµα µε 
συγκολλητική στρώση µε ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ' 
όγκο).  

3. Η γωνία που σχηµατίζεται στη συµβολή του δώµατος µε τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, 
απόληξη κλιµακοστασίου κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το µήκος της µε το έτοιµο 
ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική 
ρητίνη ADIPLAST (διαµόρφωση "λουκιού" µορφής τριγώνου µε πλευρές 5-6 cm). Όταν 
απαιτείται ταχύτητα εργασιών, µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το 
ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m µήκος "λουκιού".  

4. Καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά.  

Εφαρµογή της στεγάνωσης  

1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 
10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής 
πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας 
(δράπανο) χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

 

 

 

 



 

Στεγάνωση δώµατος µε ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
2 συστατικών 

2. Ακολουθεί 1 επάλειψη µε AQUAMAT-ELASTIC, σε πλάτος όσο του οπλισµού (πολυεστερικό 
ύφασµα ή υαλόπλεγµα) και όσο αυτή είναι ακόµη νωπή, τοποθετείται ο οπλισµός. Με τον ίδιο 
τρόπο συνεχίζεται η εφαρµογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του οπλισµού 
τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. 
Μετά το στέγνωµα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόµη 2 καθολικές επαλείψεις µε 
AQUAMAT-ELASTIC σε όλη την επιφάνεια του δώµατος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού 
στεγνώσει η πρώτη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε 
στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιµετρικό στηθαίο, απόληξη 
κλιµακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειµένου να διαµορφώνεται µία 
στεγανολεκάνη.  

Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: 3,5 kg/m2.  

Επικάλυψη της στεγάνωσης  

Η τελική επιφάνεια είναι δυνατό να καλυφθεί µε κεραµικά πλακίδια, ταρατσόπλακες, µωσαϊκό κλπ. ή 
µε στρώση σκύρων σε πάχος 6-8 cm. Στην τελευταία περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση 
γεωυφάσµατος µεταξύ στεγάνωσης και σκύρων, για την προστασία της στεγάνωσης.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.  

• Η φρεσκοεπιχρισµένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερµοκρασίες, τη 
βροχή και τον παγετό.   

• Εάν η στεγάνωση πρόκειται να αποτελέσει την τελική επιφάνεια του δώµατος, συνιστάται η 
χρήση του AQUAMAT-ELASTIC σε λευκό χρώµα, τουλάχιστον στην τελευταία επάλειψη, ώστε να 
µετριάζεται η απορρόφηση θερµότητας από την ηλιακή ακτινοβολία και να επιµηκύνεται η 
διάρκεια ζωής της στεγάνωσης.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση δώµατος µε επαλειφόµενη ελαστοµερή ακρυλική επίστρωση 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ISOFLEX Επαλειφόµενο ελαστοµερές, στεγανωτικό δωµάτων 
ISO-PRIMER Αστάρι του ISOFLEX 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγµα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών 
στρώσεων 
TREVIRA Πολυεστερικό ύφασµα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η στεγάνωση των δωµάτων, είτε γίνεται κατά την κατασκευή ενός κτιρίου, είτε εκ των υστέρων, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανότητά τους και να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, 
αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.  

II. ΛΥΣΗ 

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το επαλειφόµενο ελαστοµερές ISOFLEX. ∆ιαθέτει άριστη 
πρόσφυση µε το υπόστρωµα, υψηλή ελαστικότητα, µεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και 
ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία. Παρέχει απλή, σίγουρη και εύκολη λύση σε δύσκολα 
σηµεία στεγανοποίησης (π.χ. γωνίες, ακµές, ενώσεις µε ταρατσοµόλυβα κλπ.).  

∆ηµιουργεί µία συνεχή, ελαστική µεµβράνη, χωρίς αρµούς ή ενώσεις και χρησιµοποιείται τόσο για 
καθολική στεγάνωση επιφανειών δωµάτων όσο και για τοπική στεγάνωση ρωγµών.  

Λόγω της εύκολης εφαρµογής του, είναι ιδανικό για την εκ των υστέρων στεγάνωση δωµάτων καθώς 
και για επισκευές υφιστάµενων στεγανώσεων.  

Εφαρµόζεται σε όλα τα συνηθισµένα υποστρώµατα των δωµάτων, όπως σκυρόδεµα, µωσαϊκό, 
ταρατσόπλακες κλπ.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Καθολική στεγάνωση επιφάνειας  

Προετοιµασία υποστρώµατος 

1. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.  

2. Ακολουθεί στάρωµα της επιφάνειας µε ISO-PRIMER. 
Κατανάλωση ISO-PRIMER: περίπου 200 g/m2.  

Εφαρµογή του ISOFLEX 

1. Επάλειψη του ISOFLEX µε βούρτσα ή ρολό σε 2 στρώσεις, µετά το στέγνωµα του ασταριού. 
Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά και αφού στεγνώσει και γίνει βατή η πρώτη.  

2. Σε περίπτωση ύπαρξης µεµονωµένων ρωγµών στην επιφάνεια του δώµατος, συνιστάται η 
τοπική, κατά µήκος των ρωγµών, ενίσχυση της µεµβράνης του ISOFLEX µε ταινία 
υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού υφάσµατος (TREVIRA 30 g/m2), φάρδους 10 cm.  Στην 
περίπτωση αυτή, µετά το στέγνωµα του ασταριού, γίνεται 1 επάλειψη µε ISOFLEX κατά µήκος 
των ρωγµών και, όσο αυτή είναι ακόµη νωπή, τοποθετείται η ταινία του υαλοπλέγµατος ή του 
υαλοϋφάσµατος.  Μετά το στέγνωµα της στρώσης αυτής ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις 
µε ISOFLEX, σε όλη την επιφάνεια του δώµατος. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού 
στεγνώσει η πρώτη.  
Συνολική κατανάλωση ISOFLEX: 1-1,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα. 
Σε περίπτωση ύπαρξης πυκνών, πολλαπλών ρωγµών στην επιφάνεια, συνιστάται ο καθολικός 
οπλισµός της µεµβράνης του ISOFLEX µε λωρίδες υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού υφάσµατος 
πλάτους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Στην περίπτωση αυτή, αφού 
στεγνώσει το αστάρι, γίνεται 1 επάλειψη µε ISOFLEX σε πλάτος όσο του οπλισµού και, όσο 
αυτή είναι ακόµη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του υαλοπλέγµατος ή του πολυεστερικού 
υφάσµατος. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρµογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά το 
στέγνωµα αυτής της στρώσης ακολουθούν 2 ακόµη καθολικές επαλείψεις ISOFLEX. Η δεύτερη 
στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. 
Συνολική κατανάλωση ISOFLEX: 2-2,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα και το είδος του 
οπλισµού.  
 



 

Στεγάνωση δώµατος µε επαλειφόµενη ελαστοµερή ακρυλική επίστρωση 
     Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιµετρικό στηθαίο, απόληξη 
     κλιµακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειµένου να διαµορφώνεται µία 
     στεγανολεκάνη.     

Τοπική στεγάνωση ρωγµών  

Προετοιµασία υποστρώµατος 

1. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.  

2. Αστάρωµα της επιφάνειας µε ISO-PRIMER µόνο κατά µήκος των ρωγµών και σε πλάτος 10-12 
cm.  

Εφαρµογή του ISOFLEX  

Αφού στεγνώσει το αστάρι, εφαρµόζεται η πρώτη επάλειψη του ISOFLEX, σε πλάτος 10-12 cm, κατά 
µήκος των ρωγµών και, όσο αυτή είναι ακόµη νωπή, τοποθετείται ταινία υαλοπλέγµατος ή 
πολυεστερικού υφάσµατος, πλάτους 10 cm. Μετά το στέγνωµα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόµη 
2 επαλείψεις του ISOFLEX κατά µήκος των ρωγµών. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η 
πρώτη.  

Κατανάλωση: περίπου 200-250 g/m µήκος ρωγµής.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η εφαρµογή του ISOFLEX πρέπει να γίνεται όταν ο καιρός δεν είναι υγρός ή βροχερός, 
προκειµένου  να προληφθεί το ξέπλυµα του νωπού υλικού από µία αιφνίδια βροχή.  

• Βασική προϋπόθεση για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ISOFLEX είναι το υπόστρωµα να έχει 
ικανοποιητικές κλίσεις, ώστε να µην υπάρχουν λιµνάζοντα νερά.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση δώµατος µε επαλειφόµενη ελαστοµερή ακρυλική επίστρωση 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση δώµατος µε εύκαµπτο επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 
συστατικών και επικάλυψή του µε πλακίδια 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
AQUAMAT-FLEX Εύκαµπτο, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
TREVIRA Πολυεστερικό ύφασµα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγµα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών 
στρώσεων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η στεγάνωση των δωµάτων που πρόκειται να καλυφθούν µε πλακίδια θα πρέπει, πέρα από το να είναι 
συµβατή µε την επικόλληση των πλακιδίων, να διαθέτει ελαστικότητα, καλή πρόσφυση, καθώς και 
αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, επειδή εκ των υστέρων αποκαταστάσεις λόγω θέσης, είναι 
ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες. 

II. ΛΥΣΗ 

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρµογή του εύκαµπτου επαλειφόµενου στεγανωτικού 
κονιάµατος AQUAMAT-FLEX, οπλισµένου τοπικά µε ταινία υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού 
υφάσµατος, πλάτους 10 cm. Με την εφαρµογή του στο δώµα, δηµιουργείται µία ισχυρή και συνεχής 
εύκαµπτη στεγανωτική στρώση, µε άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ικανή να παρακολουθεί µε 
επιτυχία τις συστολοδιαστολές του δώµατος.  
Αποτελεί ιδανική λύση, όταν η στεγάνωση συνδυάζεται µε επικόλληση κεραµικών πλακιδίων ως 
τελική στρώση. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος 

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ.  

2. Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων συνιστάται να γίνονται µε DUROCRET ή µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία (τσιµέντο:άµµος = 1:2 έως 1:3), ενισχυµένη µε την προσθήκη της οικοδοµικής 
ρητίνης ADIPLAST. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί 
το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Επίσης, συνιστάται να ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας στο υπόστρωµα µε 
συγκολλητική στρώση µε ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ' 
όγκο).  

3. Καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά.  

Εφαρµογή της στεγάνωσης  

1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-FLEX προστίθεται στα 8 kg 
του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής πολτός, 
κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας (δράπανο) 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. Τοπικά, κατά µήκος της συµβολής της ταράτσας µε κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. στηθαίο, 
απόληξη κλιµακοστασίου κλπ.), καθώς και κατά µήκος υφιστάµενων ρωγµών ή αρµών 
διαστολής, όπως και στα σηµεία συναρµογής της ταράτσας µε εξαερισµούς, καπνοδόχους, 
υδροροές κλπ. που διαπερνούν την πλάκα, επαλείφεται µία στρώση AQUAMAT-FLEX σε πλάτος 
περίπου 15 cm και όσο είναι ακόµα νωπή ενισχύεται µε ταινία πολυεστερικού υφάσµατος 
(TREVIRA) ή υαλοπλέγµατος, πλάτους 10 cm. Αν κριθεί απαραίτητο, για την καλύτερη 
ενσωµάτωση του οπλισµού στη στεγανωτική στρώση, ακολουθεί άλλη µία τοπική επάλειψη µε 
AQUAMAT-FLEX.  

 

 

 



 

Στεγάνωση δώµατος µε εύκαµπτο επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 
συστατικών και επικάλυψή του µε πλακίδια 

3. Μετά το στέγνωµα αυτής της στρώσης ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις µε AQUAMAT-FLEX 
σε όλη την επιφάνεια του δώµατος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Για 
την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 
mm. 
Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιµετρικό στηθαίο, απόληξη 
κλιµακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειµένου να διαµορφώνεται µία 
στεγανολεκάνη.  
Κατανάλωση AQUAMAT-FLEX: 2 kg/m2.  

Κόλληση πλακιδίων 
 
Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται µε την υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών 
Isomat® AK-ELASTIC ή µε κόλλες πλακιδίων ελαστικοποιηµένες µε προσθήκη του ελαστικοποιητή 
ADIFLEX-B.  
Η αρµολόγηση των πλακιδίων γίνεται µε τον αρµόστοκο MULTIFILL βελτιωµένο µε την προσθήκη της 
ρητίνης DS-99.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρµογή εκτός του AQUAMAT-FLEX µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και το AQUAMAT-ELASTIC.  

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.  

• Η φρεσκοεπιχρισµένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερµοκρασίες, τη 
βροχή και τον παγετό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση δώµατος µε πλαστοµερή ασφαλτόπανα 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ISOGUM P Πλαστοµερή ασφαλτόπανα (APP) µε οπλισµό πολυεστερικό ύφασµα 180 g/m2 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
ISOPAST Ασφαλτικό γαλάκτωµα 
ISOLAC Ασφαλτικό βερνίκι 
ISOMAC Ασφαλτική µαστίχη 
ISOFLEX Επαλειφόµενο ελαστοµερές, στεγανωτικό δωµάτων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η στεγάνωση των δωµάτων πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή 
στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.  

II. ΛΥΣΗ 

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει η στεγάνωση µε τα πλαστοµερή ασφαλτόπανα ISOGUM. Είναι 
κατασκευασµένα από ειδικά µορφοποιηµένο µίγµα ασφάλτου και πολυµερών από Atactic Poly-
Propylene (A.P.P.) και είναι ενισχυµένα µε οπλισµό από άσηπτο πολυεστερικό ύφασµα. Αποτελούν 
µία αποτελεσµατική, οικονοµική και εύκολα εφαρµόσιµη λύση στεγάνωσης δωµάτων, καθώς έχουν τη 
δυνατότητα να επικολλούνται θερµαινόµενα µε φλόγιστρο, χωρίς τη βοήθεια θερµής οξειδωµένης 
ασφάλτου (ασφαλτόκολλας).  

Είναι κατάλληλα για στεγάνωση δωµάτων τόσο κατά την κατασκευή του κτιρίου όσο και εκ των 
υστέρων.  

Στην περίπτωση που η υγροµόνωση αποτελεί την τελική στρώση της επιφάνειας, συνιστάται να 
λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία της από την υπεριώδη ακτινοβολία, για να επιµηκύνεται έτσι ο 
χρόνος ζωής της. Αυτό µπορεί να γίνει, είτε µε τη χρήση ασφαλτόπανων µε επικάλυψη ορυκτής 
ψηφίδας (λευκής ή γκρίζας), είτε µε την εκ των υστέρων επικάλυψη της στεγάνωσης µε κάποιου 
είδους επίστρωση, π.χ. µε ταρατσόπλακες ή µε στρώση σκύρων διαµέτρου 2-3 cm, σε πάχος 6-8 cm. 
Στην τελευταία περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση γεωυφάσµατος µεταξύ της στεγάνωσης και των 
σκύρων, για την προστασία της στεγάνωσης.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λάδια, σκόνες κλπ.  

2. Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων γίνονται µε ισχυρή τσιµεντοκονία (τσιµέντο:άµµος = 1:2 
έως 1:3), ενισχυµένη µε την προσθήκη της οικοδοµικής ρητίνης ADIPLAST. 
Συνιστάται να λαµβάνεται µέριµνα για την ενίσχυση της πρόσφυσης της τσιµεντοκονίας 
κλίσεων στο υπόστρωµα µε την εφαρµογή συγκολλητικής στρώσης µε προσθήκη 
ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ' όγκο).  

3. Οι γωνίες της συµβολής της πλάκας του δώµατος µε τα κατακόρυφα στοιχεία 
αµβλύνονται, καθ' όλο το µήκος τους, µε την κατασκευή "λουκιού", µε το ρητινούχο 
τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη 
ADIPLAST. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί 
το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m µήκος "λουκιού". 
Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται το δίπλωµα του ασφαλτόπανου σε ορθή γωνία και η, ως 
εκ τούτου, πιθανή ρηγµάτωσή του.  

4. Η επιφάνεια του δώµατος, η οποία πρέπει να είναι στεγνή, ασταρώνεται µε το ασφαλτικό 
γαλάκτωµα ISOPAST αραιωµένο µε νερό ή µε το ασφαλτικό βερνίκι ISOLAC. 
Κατανάλωση ISOPAST: περίπου 0,3 kg/m2. 
Κατανάλωση ISOLAC: περίπου 0,3 kg/m2.  

 

 

 



 

Στεγάνωση δώµατος µε πλαστοµερή ασφαλτόπανα 
Εφαρµογή του ISOGUM  

1. Τα φύλλα του ασφαλτοπάνου θερµαίνονται µε φλόγιστρο και επικολλούνται στο 
υπόστρωµα, αρχίζοντας από τα χαµηλότερα σηµεία, ώστε να µην υπάρχουν αρµοί κόντρα 
στο απορρέον νερό. Το φίλµ, που καλύπτει τη µεµβράνη εσωτερικά, λειώνει αµέσως σε 
επαφή µε τη φλόγα και διευκολύνει την κόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωµα. 
Τα γειτονικά φύλλα του ασφαλτοπάνου αλληλοεπικαλύπτονται σε πλάτος περίπου 10 
cm.   

2. Αφού ολοκληρωθεί η διάστρωση των ασφαλτοπάνων, οι αρµοί των ενώσεών τους 
θερµαίνονται ιδιαίτερα µε φλόγιστρο και σφραγίζονται πιεζόµενοι µε ένα σιδερένιο 
κύλινδρο, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκόλλησή τους. 
Σε περίπτωση χρήσης ασφαλτοπάνων µε ψηφίδα, η διαδικασία της επικόλλησης, στις 
περιοχές των επικαλύψεων, συνεπάγεται απώλεια σηµαντικής ποσότητας ψηφίδας. 
Προκειµένου λοιπόν να µην είναι πληµελής η προστασία των επικαλύψεων από την 
υπεριώδη ακτινοβολία, συνιστάται να επαλείφονται µε ISOFLEX.  

3. Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιµετρικό στηθαίο, απόληξη 
κλιµακοστασίου κλπ.) σε ύψος περίπου 50 cm, ώστε να διαµορφώνεται στεγανολεκάνη.  

4. Τα άκρα των ασφαλτόπανων συνιστάται να στερεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες 
µε λάµα αλουµινίου πλάτους 3 cm και πάχους 2 mm. Για τη στερέωσή τους γίνεται χρήση 
γαλβανισµένων καρφιών και ροδέλων.  

5. Το κενό µεταξύ λάµας και κατακόρυφης επιφάνειας σφραγίζεται µε την ειδική ασφαλτική 
µαστίχη ISOMAC. Στα σηµεία που διακόπτεται η στεγάνωση (σωλήνες, υδροροές, 
µεταλλικές βάσεις κλπ.) γίνεται, οµοίως, σφράγιση µε την ίδια ειδική ασφαλτική 
µαστίχη.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση έναντι ανερχόµενης υγρασίας. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

AQUAMAT-F Στεγανωτικό πυριτικό διάλυµα 
AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η εµφάνιση ανερχόµενης υγρασίας σε χώρους κατοικιών δηµιουργεί προβλήµατα, τόσο στα δοµικά 
στοιχεία που πλήττει (αποσαθρώσεις, αλλοιώσεις, αντιαισθητική εικόνα κλπ.), όσο και στη 
λειτουργικότητα του χώρου (δυσάρεστες συνθήκες διαβίωσης κλπ.).  

Απαιτεί ειδική αντιµετώπιση, καθώς η υγρασία εµποτίζει το σώµα του στοιχείου (π.χ. τοιχοποιία) 
ανερχόµενη µέσω του πορώδους του.  

II. ΛΥΣΗ 

∆ηµιουργείται ένας οριζόντιος φραγµός µέσα στο σώµα της προσβεβληµένης τοιχοποιίας, στη βάση 
του τοίχου, µε σκοπό να εµποδιστεί η ανύψωση της υγρασίας µέσω των τριχοειδών.  

Σηµαντικό βοήθηµα για την αντιµετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας στους τοίχους αποτελεί το 
AQUAMAT-F. Πρόκειται για ένα πυριτικό διάλυµα, το οποίο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
οριζόντιου φραγµού κατά της ανερχόµενης υγρασίας κοντά στη βάση του τοίχου.  

Το AQUAMAT-F περιέχει ενώσεις πυριτίου, οι οποίες αντιδρούν µε την υπάρχουσα υδράσβεστο και 
σχηµατίζουν αδιάλυτες ενώσεις που σταµατούν την τριχοειδή απορροφητικότητα, δηµιουργώντας 
παράλληλα υδροφοβία.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρµογή του AQUAMAT-F γίνεται µέσω έκχυσής του µέσα σε διατρήµατα (οπές), που διανοίγονται 
κοντά στη βάση του τοίχου και καθ' όλο το µήκος του.  

'Οταν η τοιχοποιία έχει πολύ µικρή απορροφητικότητα, τα διατρήµατα διανοίγονται σε δύο επίπεδα.  

Σε λιθοδοµή µε λίθους πολύ µικρής απορροφητικότητας, τα διατρήµατα διανοίγονται στους αρµούς.  

Σε περίπτωση που τα υλικά της τοιχοποιίας δεν περιέχουν υδράσβεστο, τότε προηγείται έκχυση 
αραιού διαλύµατος υδράσβεστου στα διατρήµατα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ποσότητά της, η οποία θα αντιδράσει µε τις ενώσεις πυριτίου του AQUAMAT-F.      

Εφαρµογή του AQUAMAT-F χωρίς πίεση  

1. Ανοίγονται διατρήµατα (οπές) διαµέτρου 30 mm στην τοιχοδοµή, σε απόσταση 15-20 cm 
µεταξύ τους και υπό γωνία κλίσης 30ο ως 45ο. Το βάθος τους φτάνει µέχρι και 5 cm λιγότερο 
από το πάχος της τοιχοδοµής.  

2. Ακολουθεί καλός καθαρισµός των διατρηµάτων µε πεπιεσµένο αέρα.  

3. Κατόπιν επαλείφονται οι 2 πλευρές του τοίχου, στην περιοχή των διατρηµάτων, µε το 
στεγανωτικό επαλειφόµενο AQUAMAT, προκειµένου να εµποδιστεί η διαρροή του AQUAMAT-F.  

4. Έκχυση του AQUAMAT-F στις οπές κατ' επανάληψη, µέχρι επίτευξης πλήρους κορεσµού.  

5. Μετά το πέρας της εργασίας και αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες, τα διατρήµατα 
σφραγίζονται µε το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο 
µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST.  

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση έναντι ανερχόµενης υγρασίας. 
Εφαρµογή του AQUAMAT-F µε πίεση  

Η µέθοδος εφαρµόζεται σε τοιχοποιίες που είναι σε µεγάλο βαθµό ή πλήρως εµποτισµένες µε νερό.  

1. Ανοίγονται διατρήµατα (οπές) διαµέτρου 12-18 mm στην τοιχοδοµή, σε απόσταση 10-20 cm 
µεταξύ τους και υπό γωνία 30ο ή οριζόντια.  

2. Ακολουθεί καλός καθαρισµός των διατρηµάτων µε πεπιεσµένο αέρα.  

3. Έγχυση του AQUAMAT-F στις οπές, µε τη χρήση κατάλληλης συσκευής ενέσεων, µέχρι 
διαρροής του υλικού από την επιφάνεια του τοίχου. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι ζώνες γύρω από 
τα διατρήµατα έχουν κορεστεί µε το διάλυµα.  

4. Μετά από 24 ώρες τα διατρήµατα σφραγίζονται µε το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή 
µε τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST. 
Κατανάλωση AQUAMAT-F: Ενδεικτικά, περίπου 18 kg/m2 εγκάρσιας τοµής τοιχοποιίας µέσης 
απορροφητικότητας.  

 

 
 
 

 
 
 



 

Στεγάνωση εξωτερικού τοίχου έναντι βροχής µε στεγανό ελαστικό χρώµα. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

FLEXCOAT Στεγανωτικό, ελαστικό χρώµα 
UNI-PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
UNICRET Κονίαµα για σοβάντισµα και κτίσιµο 
UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς 
PLANFIX Ρητινούχος τσιµεντόστοκος 
PLANFIX-FINE Ρητινούχος τσιµεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος 
ISOMASTIC-A Ελαστοπλαστική ακρυλική µαστίχη 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα προβλήµατα υγρασίας των εξωτερικών τοίχων λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισµένο φαινόµενο, 
ειδικά αν δεν έχει ληφθεί µέριµνα για τη δηµιουργία στεγανού σοβά ή αν είναι βαµµένoι µε χαµηλής 
ποιότητας χρώµα. Τέτοια προβλήµατα είναι ακόµη πιο έντονα σε τοίχους µε βορινό προσανατολισµό, 
µε ρηγµατώσεις ή σε τοίχους που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα.  

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών µπορεί να γίνει εύκολα και αποτελεσµατικά ακόµη και εκ 
των υστέρων, κατά τη βαφή τους.  

Το χρώµα που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι στεγανωτικό, υψηλής αντοχής, µεγάλης 
ελαστικότητας και µεγάλης ανθεκτικότητας στις καιρικές επιδράσεις.  

II. ΛΥΣΗ 

Το FLEXCOAT αποτελεί την ιδανική λύση για τη στεγάνωση τοίχων έναντι βροχής. Πρόκειται για ένα 
υψηλής ποιότητας, µεγάλης ελαστικότητας, υδατοδιαλυτό χρώµα, µε βάση ακρυλικές ελαστοµερείς 
ρητίνες. Παρέχει:  

• Πλήρη στεγανότητα σε τοίχους έναντι της βροχής.  

• Μεγάλη ελαστικότητα, έχοντας τη δυνατότητα κάλυψης ρηγµατωµένων επιφανειών.  

• Υδρατµοπερατότητα, επιτρέποντας έτσι την αναπνοή του δοµικού στοιχείου.  

• Ισχυρή πρόσφυση και άριστη καλυπτικότητα.  

• Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιµο.  

Το FLEXCOAT εφαρµόζεται σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα οικοδοµικά υλικά, όπως 
σοβάς, εµφανές σκυρόδεµα, τούβλα κλπ.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος 

1. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγµένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ.  

2. Υπάρχουσες ατέλειες του σοβά επισκευάζονται µε το ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή 
µε τα έτοιµα κονιάµατα UNICRET και UNICRET-FAST.  

3. Ατέλειες σε εµφανή σκυροδέµατα στοκάρονται µε τους ρητινούχους τσιµεντόστοκους PLANFIX 
και PLANFIX-FINE.  

4. Ρηγµατώσεις ή αρµοί γεµίζονται, αφού διευρυνθούν σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm, µε την 
ελαστοπλαστική ακρυλική µαστίχη ISOMASTIC-Α.  

5. Ακολουθεί αστάρωµα της επιφάνειας µε το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER. Ειδικά όταν ο σοβάς 
είναι σαθρός και τρίβεται, το UNI-PRIMER σταθεροποιεί την επιφάνειά του. 
Κατανάλωση UNI-PRIMER: 100-200 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του 
υποστρώµατος.  

6. Μετά το στέγνωµα του ασταριού εφαρµόζεται η βαφή µε το FLEXCOAT.  

 

 



 

Στεγάνωση εξωτερικού τοίχου έναντι βροχής µε στεγανό ελαστικό χρώµα. 
Εφαρµογή του FLEXCOAT   

Πριν από τη χρήση, αναδεύουµε ελαφρώς το FLEXCOAT και το χρησιµοποιούµε ως έχει ή αραιωµένο 
έως και 5% µε καθαρό νερό. Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. 
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.  

Απόδοση FLEXCOAT: 8-10 m2/kg ανά στρώση.  

Σε περιπτώσεις έντονων, πολλαπλών ρηγµατώσεων στην επιφάνεια του τοίχου, η µεµβράνη του 
FLEXCOAT µπορεί να ενισχυθεί καθολικά µε οπλισµό πολυεστερικού υφάσµατος (TREVIRA 30 g/m2), 
πλάτους 100 cm. Στην περίπτωση αυτή γίνεται µία επάλειψη µε FLEXCOAT σε πλάτος όσο και του 
οπλισµού και όσο αυτή είναι ακόµη νωπή, τοποθετείται το πολυεστερικό ύφασµα. Με τον ίδιο τρόπο η 
εφαρµογή συνεχίζεται και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του 
οπλισµού σε όλη την επιφάνεια, ακολουθούν ακόµη 2 καθολικές επαλείψεις µε FLEXCOAT. Κάθε 
επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη.  

Απόδοση FLEXCOAT: 1-1,5 m2/kg συνολικά.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση πισίνας και βαφή µε εποξειδικό χρώµα. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

EPOXYCOAT-S (πρώην DUROCOAT-S) Εποξειδικό χρώµα 2 συστατικών για βαφή πισίνων 
DUROFLOOR-BI ∆ιαφανής εποξειδικός εµποτισµός 2 συστατικών 
ADINOL-DM Στεγανωτικό µάζας κονιαµάτων και σκυροδέµατος 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α - Στεγανωτικό µάζας 
EPOMAX-EK Εποξειδική πάστα 2 συστατικών 
SM-14 Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές βαφές 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ένας συνήθης και οικονοµικός τρόπος διαµόρφωσης της τελικής επιφάνειας µίας πισίνας είναι η βαφή 
της µε ένα ειδικό χρώµα (π.χ. εποξειδικό χρώµα). Πρόκειται για µία τεχνικά επαρκή λύση, η οποία 
είναι σαφώς πιο οικονοµική από ό,τι η επικάλυψη µε κεραµικά πλακίδια.  

Η επιλογή της χρήσης του εποξειδικού χρώµατος επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό και τον τρόπο 
στεγάνωσης της πισίνας, επειδή θέτει συγκεκριµένες απαιτήσεις για τη στεγάνωση που θα υλοποιηθεί.  

Πιο συγκεκριµένα η στεγανωτική στρώση θα πρέπει να έχει:  

• ∆ιάρκεια στο χρόνο, αφού η θέση της ανάµεσα στα δοµικά στοιχεία της πισίνας και στη στρώση 
του εποξειδικού χρώµατος καθιστά µελλοντικές επεµβάσεις σε αυτήν δύσκολες και δαπανηρές.  

• Ισχυρή πρόσφυση στα δοµικά στοιχεία της πισίνας, για να αντεπεξέρχεται επιτυχώς σε πιθανές 
αρνητικές πιέσεις, που ενδέχεται περιοδικά να αναπτυχθούν πάνω της.  

• Λεία επιφάνεια.  

Το χρώµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει:  

• Ελαστικότητα, ώστε να µη ρηγµατώνει από πιθανές συστολοδιαστολές.  

• Αντοχή στο νερό και στα χηµικά που ενδεχοµένως περιέχει το νερό της πισίνας (π.χ. χλώριο).  

• Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, παγετός κλπ.).  

II. ΛΥΣΗ 

Πρωταρχική απαίτηση είναι ότι ο φορέας της πισίνας πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να 
επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού της πισίνας όταν αυτή είναι γεµάτη και του 
υδροφόρου ορίζοντα όταν είναι άδεια.  

Η στεγάνωση της πισίνας επιτυγχάνεται µε επάρκεια, µε εφαρµογή µίας ισχυρής και στεγανής 
τσιµεντοκονίας στα τοιχία και στο δάπεδο της πισίνας, η οποία λειτουργεί ως στεγανωτική αλλά 
ταυτόχρονα και ως εξοµαλυντική στρώση. Έτσι δηµιουργείται το απαραίτητο λείο, σταθερό και 
στεγανό υπόστρωµα για την εφαρµογή του εποξειδικού χρώµατος.  

Η στεγανότητα της τσιµεντοκονίας επιτυγχάνεται µε την προσθήκη του στεγανωτικού µάζας 
κονιαµάτων ΑDINOL-DM, σε ποσοστό 1% επί του βάρους του τσιµέντου.  

Η πρόσφυσή της στα τοιχία της πισίνας εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή στρώσης πεταχτού 
ενισχυµένου µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST και στο δάπεδο της πισίνας µε την εφαρµογή 
συγκολλητικής στρώσης ενισχυµένης µε ADIPLAST.  

Επικουρικά συνιστάται, κατά τη σκυροδέτηση των δοµικών στοιχείων της πισίνας, η προσθήκη στο 
σκυρόδεµα του ρευστοποιητή-στεγανωτικού µάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του 
βάρος του τσιµέντου.       

Τις απαιτήσεις ελαστικότητας και αντοχής στο νερό, στα χηµικά και στις καιρικές επιδράσεις, που 
πρέπει να ικανοποιεί η βαφή της πισίνας, καλύπτει µε επιτυχία η εφαρµογή του εποξειδικού χρώµατος 
EPOXYCOAT-S. Πρόκειται για ένα εποξειδικό χρώµα 2 συστατικών, που παρουσιάζει αυξηµένη 
ελαστικότητα και αντοχή στις τριβές, στις καιρικές επιδράσεις και σε πλήθος χηµικών, όπως αραιά 
οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, µερικοί διαλύτες, νερό, θαλασσινό νερό κλπ.  

 



 

Στεγάνωση πισίνας και βαφή µε εποξειδικό χρώµα. 
III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από υπολείµµατα λαδιών ξυλοτύπων, σαθρά υλικά, σκόνες 
κλπ.  

2. Κόψιµο των προεξεχόντων τµηµάτων των φουρκετών έως την επιφάνεια των τοιχωµάτων.  

3. Παρασκευή ισχυρής, στεγανής στρώσης "λασπώµατος" (τσιµέντο : άµµος = 1 : 2,5) µε την 
προσθήκη του στεγανωτικού µάζας ADINOL-DM, σε αναλογία 1% επί του βάρους του 
τσιµέντου.  
Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας µε την εφαρµογή 
στρώσης "πεταχτού" ενισχυµένου µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : 
ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 κατ' όγκο).  
Στον πυθµένα της πισίνας, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας µε την εφαρµογή 
συγκολλητικής στρώσης ενισχυµένης µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : 
ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ' όγκο). 
Εφαρµογή του λασπώµατος µε την βοήθεια οδηγών σε πάχος 2-3 cm. 
Κατανάλωση ADINOL-DM: περίπου 4,2 kg/m3 τσιµεντοκονίας.  

4. Παρασκευή ισχυρής, στεγανής, τελικής στρώσης τριφτής τσιµεντοκονίας µε χρήση ψιλής 
άµµου  (τσιµέντο : άµµος = 1 : 2) µε την προσθήκη του στεγανωτικού µάζας ADINOL-DM, σε 
αναλογία 1% επί του βάρους του τσιµέντου. 
Εφαρµογή της τριφτής τσιµεντοκονίας σε πάχος 5-10 mm.  
Κατανάλωση ADINOL-DM: περίπου 5 kg/m3 τσιµεντοκονίας.   

5. Στη συµβολή τοιχωµάτων-δαπέδου της πισίνας και των τοιχωµάτων µεταξύ τους συνιστάται, 
κατά την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας, να διαµορφώνεται ελαφρώς κοίλο "λούκι", 
προκειµένου να διευκολυνθεί η επάλειψη των εποξειδικών συστηµάτων που θα ακολουθήσει.  

Αστάρωµα και βαφή µε το εποξειδικό χρώµα EPOXYCOAT-S    

1. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 28 ηµερών από την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας, ώστε να 
ολοκληρωθεί η σκλήρυνσή της, και εφόσον αυτή είναι στεγνή (υγρασία < 4%), η επιφάνεια 
του πυθµένα και των τοιχίων της πισίνας ασταρώνεται µε το DUROFLOOR-BΙ. 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του DUROFLOOR-BΙ είναι συσκευασµένα σε 
δοχεία µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο 
συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο χαµηλών 
στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον 
πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
Κατανάλωση DUROFLOOR-BΙ : περίπου 150 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του 
υποστρώµατος. 
Εναλλακτικά το αστάρωµα µπορεί να γίνει µε EPOXYCOAT-S αραιωµένο µε το ειδικό διαλυτικό 
SM-14, σε ποσοστό 10-20% κ.β.  

2. Τυχόν ρωγµές ή ατέλειες στοκάρονται µε την εποξειδική πάστα EPOMAX-EK.  

3. Μετά το στέγνωµα του ασταριού και εντός 24 ωρών από την εφαρµογή του, ακολουθεί η βαφή 
της πισίνας µε το εποξειδικό χρώµα EPOXYCOAT-S. 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYCOAT-S είναι συσκευασµένα σε δοχεία 
µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο 
συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο χαµηλών 
στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον 
πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
Το EPOXYCOAT-S χρησιµοποιείται ως έχει ή αραιωµένο έως και 5% κ.β. µε το ειδικό διαλυτικό 
SM-14. Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό, πινέλο ή ψεκασµό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Η 
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών από την εφαρµογή 
της πρώτης.  
Κατανάλωση EPOXYCOAT-S: 200-300 g/m2/στρώση.  

 

 

 



 

Στεγάνωση πισίνας και βαφή µε εποξειδικό χρώµα. 
IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή τοποθέτηση των "ειδικών τεµαχίων" της 
πισίνας, όπως φώτα, στόµια εισόδου και εξόδου νερού, στόµια καθαρισµού κλπ., που 
αποτελούν ευπαθή σηµεία για τη στεγάνωση.   

• Το EPOXYCOAT-S περιέχει διαλύτες. Κατά την εφαρµογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει 
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισµό τους.  

• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστηµάτων µειώνεται µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος.  

• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την 
επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να παρεµβληθούν µεταξύ τους.  

• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, µετά την εφαρµογή τους, να 
προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία.  Η επίδραση της υγρασίας µπορεί 
να δώσει στην επιφάνεια µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης 
µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση.  Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή 
φρεζάρισµα και µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.   

• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, 
από τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, 
µετά από µακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να 
καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 



 

Στεγάνωση πισίνας και επικάλυψη µε κεραµικά πλακίδια. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
Isomat® AK-ELASTIC Υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών 
MULTIFILL-EPOXY FLOOR Εποξειδικός αρµόστοκος δαπέδου 2 συστατικών 
MULTIFILL-EPOXY WALL Εποξειδικός αρµόστοκος τοίχου και κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α - Στεγανωτικό µάζας 
TREVIRA Πολυεστερικό ύφασµα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγµα από Fiberglass. 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ένας συνήθης τρόπος διαµόρφωσης της τελικής επιφάνειας µίας πισίνας, µε τον οποίο εξασφαλίζεται 
όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα και µεγάλη διάρκεια ζωής, είναι η επικάλυψή της µε κεραµικά 
πλακίδια.  

Μία τέτοια επιλογή επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό και τον τρόπο στεγάνωσης της πισίνας, επειδή 
θέτει συγκεκριµένες απαιτήσεις για τη στεγάνωση που θα υλοποιηθεί.  

H στεγανωτική στρώση, στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται πίσω από τα πλακίδια και θα πρέπει:  

• Να στεγανώνει αποτελεσµατικά.  

• Να διαθέτει επαρκή ελαστικότητα, ειδικά στον πυθµένα της πισίνας που καταπονείται ιδιαίτερα 
από συστολοδιαστολές (κυρίως λόγω επιρροής της ηλιακής ακτινοβολίας), όταν εκείνη είναι 
άδεια.   

•  Να έχει διάρκεια στο χρόνο, επειδή η θέση της ανάµεσα στα δοµικά στοιχεία της πισίνας και 
στη στρώση των κεραµικών πλακιδίων καθιστά µελλοντικές επεµβάσεις δύσκολες και 
δαπανηρές.  

• Να έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωµα και να αντέχει στην ανάπτυξη πιθανών αρνητικών 
πιέσεων (π.χ. όταν η πισίνα εκκενώνεται και στο περιβάλλον έδαφος υπάρχει εποχικός ή 
µόνιµος υδροφόρος ορίζοντας).  

Η κόλλα πλακιδίων, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να παρουσιάζει σηµαντικές αντοχές και µεγάλη 
ελαστικότητα και ανθεκτικότητα, καθώς θα είναι υπό τη συνεχή επίδραση των καιρικών συνθηκών, 
του νερού της πισίνας και των χηµικών που περιέχει.  

Ο αρµόστοκος που θα χρησιµοποιηθεί για την αρµολόγηση των πλακιδίων, θα πρέπει να έχει επαρκή 
στεγανότητα και σηµαντική αντοχή σε χηµική καταπόνηση που θα υφίσταται από τα χηµικά που 
προστίθενται στο νερό της πισίνας και από τα ισχυρά καθαριστικά των πλακιδίων.   

II. ΛΥΣΗ 

Πρωταρχικής σηµασίας είναι ο φορέας της πισίνας να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί 
στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού της πισίνας όταν αυτή είναι γεµάτη και του υδροφόρου 
ορίζοντα όταν είναι άδεια. 

Τις απαιτήσεις στεγάνωσης της πισίνας καλύπτει µε επιτυχία η εφαρµογή του ελαστικού 
επαλειφόµενου στεγανωτικού κονιάµατος 2 συστατικών AQUAMAT-ELASTIC στον πυθµένα και τα 
τοιχώµατα της πισίνας. Η στεγανωτική στρώση που δηµιουργείται µε τη χρήση του AQUAMAT-
ELASTIC προσφέρει:   

• Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωµα και µεγάλη αντοχή.  

• Μεγάλη ελαστικότητα.  

• ∆ιάρκεια στο χρόνο.  

• Αντοχή και σε αρνητικές πιέσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την πισίνα τόσο από διαρροές όσο και 
από εισροές.  



 

Στεγάνωση πισίνας και επικάλυψη µε κεραµικά πλακίδια. 
Επικουρικά, κατά τη σκυροδέτηση του φορέα της πισίνας, συνιστάται να προστίθεται στο σκυρόδεµα 
ο ρευστοποιητής-στεγανωτικό µάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του 
τσιµέντου.  

Η επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια απαιτεί τη διαµόρφωση ενός οµαλού και σταθερού υποστρώµατος, 
πάνω στο οποίο θα εφαρµοστούν. Έτσι, εάν απαιτείται, γίνεται εξοµάλυνση του υποστρώµατος µε 
εφαρµογή ισχυρής τσιµεντοκονίας.  

Η κόλληση των πλακιδίων στα τοιχώµατα και τον πυθµένα της πισίνας γίνεται µε την υψηλής 
ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών Isomat® AK-ELASTIC ή µε κόλλες πλακιδίων 
ελαστικοποιηµένες µε προσθήκη του ελαστικοποιητή ADIFLEX-B.  

Η αρµολόγηση των πλακιδίων γίνεται µε τους εποξειδικούς αρµόστοκους 2 συστατικών MULTIFILL-
EPOXY WALL ή MULTIFILL-EPOXY FLOOR, οι οποίοι παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε µηχανικές και 
χηµικές καταπονήσεις, διαθέτοντας ταυτόχρονα και στεγανότητα. Εναλλακτικά η αρµολόγηση µπορεί 
να γίνει και µε τον αρµόστοκο MULTIFILL βελτιωµένο µε την προσθήκη της ρητίνης DS-99.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

Περίπτωση εξ'αρχής οµαλού υποστρώµατος του φορέα της πισίνας 

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από υπολείµµατα λαδιών ξυλοτύπων, σκόνες, σαθρά υλικά 
κλπ.  

2. Υπάρχουσες φωλιές στο σκυρόδεµα καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.  

3. Φουρκέτες και µορέλα κόβονται σε βάθος 3 cm.  

4. Υπάρχοντες αρµοί εργασίας ανοίγονται σε µορφή V προς τα έσω, σε όλο το µήκος τους και σε 
βάθος 3 cm.  

5. Καλή διαβροχή της επιφάνειας των παραπάνω σηµείων και στοκάρισµά τους µε το έτοιµο 
ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την προσθήκη της 
οικοδοµικής ρητίνης ADIPLAST. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το 
στοκάρισµα µπορεί να γίνει µε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET.  
Κατανάλωση DUROCRET: 25 kg για στοκάρισµα 30-40m2 επιφάνειας (ενδεικτική κατανάλωση 
για µία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέµατος).   

6. Καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς να δηµιουργηθούν λιµνάζοντα νερά.  

Περίπτωση ανώµαλου υποστρώµατος του φορέα της πισίνας 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται εξοµάλυνση της επιφάνειας των τοιχωµάτων και του πυθµένα της 
πισίνας µε εφαρµογή ισχυρής τσιµεντοκονίας. Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες:  

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από υπολείµµατα λαδιών ξυλοτύπου, σκόνες, σαθρά υλικά 
κλπ.  

2. Κόψιµο των προεξεχόντων τµηµάτων των φουρκετών έως την επιφάνεια των τοιχωµάτων.  

3. Παρασκευή ισχυρής τσιµεντοκονίας (τσιµέντο:άµµος = 1:2,5) µε προσθήκη επικουρικά του 
πρόσµικτου στεγανωτικού µάζας κονιαµάτων ADINOL-DM, σε αναλογία 1% επί του βάρους 
τσιµέντου, για εξοµάλυνση του υποστρώµατος σε πάχος 2-3 cm. 
Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας µε την εφαρµογή 
στρώσης "πεταχτού" ενισχυµένου µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : 
ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 κατ' όγκο).  
Στον πυθµένα της πισίνας ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας µε την εφαρµογή 
συγκολλητικής στρώσης ενισχυµένης µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : 
ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ' όγκο).   

4. Καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά.  

 



 

Στεγάνωση πισίνας και επικάλυψη µε κεραµικά πλακίδια. 
Στεγάνωση µε AQUAMAT-ELASTIC  

1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 
10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής 
πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας 
(δράπανο) χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. Επάλειψη των τοιχίων και του πυθµένα της πισίνας µε AQUAMAT-ELASTIC σε 3-4 στρώσεις. 
Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του 
υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση: 3-4 kg/m2 συνολικά. 
Στη συµβολή δαπέδου-τοιχίου της πισίνας και κατά µήκος αυτής, συνιστάται η ενίσχυση τοπικά 
του AQUAMAT-ELASTIC µε οπλισµό από ταινία πολυεστερικού υφάσµατος (ΤREVIRA 30 g/m2) 
ή υαλοπλέγµατος (50 g/m2) φάρδους περίπου 10 cm. 
Η τοποθέτηση της ταινίας του οπλισµού γίνεται αµέσως µετά την εφαρµογή της πρώτης 
στρώσης του AQUAMAT-ELASTIC και όσο αυτή είναι ακόµη νωπή. Μετά το στέγνωµα της 
στρώσης αυτής ακολουθούν άλλες 2-3 επαλείψεις µε AQUAMAT-ELASTIC.  

Επικόλληση κεραµικών πλακιδίων 

Η κόλληση των πλακιδίων στον πυθµένα και τα τοιχώµατα της πισίνας συνιστάται  να γίνεται µε την 
υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών Isomat® AK-ELASTIC ή εναλλακτικά και µε 
άλλες κόλλες του συστήµατος κόλλησης πλακιδίων της ISOMAT, όπως αυτές αναφέρονται στον 
"Ο∆ΗΓΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ". 

Αρµολόγηση πλακιδίων 

Η αρµολόγηση των πλακιδίων της πισίνας συνιστάται να γίνεται µε τους εποξειδικους αρµόστοκους 
πλακιδίων MULTIFILL-EPOXY FLOOR ή MULTIFILL-EPOXY WALL, στον πυθµένα και στα τοιχώµατα 
της πισίνας αντίστοιχα. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο αρµόστοκος πλακιδίων MULTIFILL 
βελτιωµένος µε την προσθήκη της ρητίνης DS-99.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.  

• Η ελάχιστη θερµοκρασία σκλήρυνσης των MULTIFILL-EPOXY FLOOR και MULTIFILL-EPOXY 
WALL είναι +10οC.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 



 

Στεγάνωση πισίνας και επικάλυψη µε κεραµικά πλακίδια. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (καρφωτά κεραµίδια). 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

DELTA-FOL PVG Στεγανωτική µεµβράνη στεγών 
DELTA-FOL PVE Στεγανωτική µεµβράνη στεγών 
DELTA-VENT S Στεγανωτική µεµβράνη στεγών 
DRAGOFOL Λευκή στεγανωτική µεµβράνη στεγών 
DELTA-FOL LP ∆ιαφανής στεγανωτική µεµβράνη στεγών 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η στεγάνωση στεγών µε κεραµοσκεπή είναι απαραίτητη καθώς η στρώση των κεραµιδιών δεν είναι 
απόλυτα στεγανή, αφού από τυχόν ρωγµές ή ατέλειες στην κατασκευή τους καθώς και από ένα 
συνδυασµό βροχής και αέρα µπορεί να διεισδύσει το νερό. Η στεγάνωση γίνεται κάτω από τα 
κεραµίδια µε τη χρήση ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών.  

Οι µεµβράνες αυτές, πέρα από το να στεγανώνουν αποτελεσµατικά, πρέπει:  

• Να είναι ατµοπερατές, ώστε να µη δηµιουργείται συµπύκνωση υδρατµών, η οποία οδηγεί σε 
βλάβες των ξύλων της στέγης (πετσικάρισµα, σάπισµα κλπ.) και ύγρανση του υποκείµενου 
χώρου (δυσάρεστη αίσθηση).  

• Να έχουν ανθεκτικότητα και αξιοπιστία στο χρόνο, διότι κάθε µελλοντική επέµβαση είναι 
δύσκολη λόγω της θέσης τους (βρίσκονται ψηλά και είναι καρφωµένες κάτω από τα 
κεραµίδια).  

• Να έχουν επαρκείς αντοχές, ώστε να µη σκίζονται κατά την εφαρµογή τους.  

• Να έχουν µικρό βάρος και γενικά να εφαρµόζονται µε ευκολία, καθώς η θέση στην οποία 
τοποθετούνται δηµιουργεί από τη φύση της δυσκολίες κατά τις εργασίες εφαρµογής των 
µεµβρανών (λόγω του ύψους, της κλίσης της στέγης κλπ.).  

II. ΛΥΣΗ 

Οι στεγανωτικές µεµβράνες στεγών DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG, DELTA-FOL PVE, DRAGOFOL και 
DELTA-FOL LP καλύπτουν τις περιγραφείσες απαιτήσεις. Πιο συγκεκριµένα:  

• Παρέχουν πλήρη στεγανότητα ακόµη και σε στέγες µε µικρή κλίση.  

• Έχουν µικρό βάρος, ώστε να τοποθετούνται εύκολα.  

• Είναι ατµοπερατές, ώστε να αποφεύγεται η συµπύκνωση υδρατµών.  

• Έχουν µεγάλη αντοχή σε εφελκυσµό, ώστε να µη σκίζονται.  

• Είναι πολύ εύκαµπτες και έχουν µεγάλη προσαρµοστικότητα, διευκολύοντας τη διαµόρφωση 
των απολήξεων τους στις υδρορροές, στα τυχόν παράθυρα της στέγης κλπ.  

• Σε περίπτωση φωτιάς δε µεταδίδουν τη φλόγα καθώς είναι αυτοσβενούµενες (DELTA-FOL PVG, 
DELTA-FOL PVE, DRAGOFOL και DELTA-FOL LP).  

Όσον αφορά ειδικότερα την ατµοπερατότητα των µεµβρανών, αυτή επιτυγχάνεται γενικά µε 2 
τρόπους: η µεµβράνη είναι ατµοπερατή από την κατασκευή της (DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG και 
DELTA-FOL PVE) ή είναι τρυπηµένη µε µικρονιζέ τρύπες, από τις οποίες δεν περνά µεν το νερό, 
περνούν όµως οι υδρατµοί (DRAGOFOL και DELTA-FOL LP).  

Οι τελευταίες δεν ενδείκνυνται σε περίπτωση που κάτω από τα κεραµίδια υπάρχει πέτσωµα, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος να διαπεράσει το νερό τις µικροσκοπικές τους τρύπες, λόγω ανάπτυξης δυνάµεων 
συνάφειας.  

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (καρφωτά κεραµίδια). 
III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η στεγάνωση των στεγών εφαρµόζεται κάτω από τα κεραµίδια.  

Τα φύλλα των στεγανωτικών µεµβρανών διαστρώνονται εγκάρσια στη διεύθυνση των κλίσεων της 
στέγης και καρφώνονται σφηνωτά ανάµεσα στους ξύλινους πήχεις, που φέρουν τα κεραµίδια, και τις 
επιτεγίδες ή το πέτσωµα, αν αυτό υπάρχει.  

Η διάστρωση των φύλλων των µεµβρανών γίνεται ξεκινώντας από τα χαµηλότερα σηµεία της στέγης 
(περιµετρικά της), ώστε να µην υπάρχουν αρµοί ενώσεων των διαδοχικών φύλλων κόντρα στο 
απορρέον νερό.  

Κάθε επόµενη σειρά φύλλων συνιστάται να επικαλύπτει την προηγούµενη σε όλο το µήκος των 
φύλλων, τουλάχιστον κατά 10 cm. Ειδικότερα σε περιπτώσεις κλίσεων στεγών µικρότερων των 22ο, η 
επικάλυψη αυτή πρέπει να είναι περίπου 20 cm.  

Συνιστάται, κατά την τοποθέτηση, να διαµορφώνεται ελαφριά "κοιλιά" των µεµβρανών ανάµεσα στις 
επιτεγίδες, προκειµένου να αποφεύγεται η απορροή του νερού κοντά στα σηµεία που αυτές έχουν 
καρφωθεί.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (καρφωτά κεραµίδια). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (κολυµβητά κεραµίδια). 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

AQUAMAT-FLEX Εύκαµπτο, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η στεγάνωση στεγών µε κεραµοσκεπή, η οποία διαµορφώνεται µε "κολυµβητά" κεραµίδια 
(στερεωµένα µε ισχυρή τσιµεντοκονία) πάνω σε κεκλιµένη πλάκα από σκυρόδεµα, απαιτεί την 
εφαρµογή µίας στεγανωτικής στρώσης µεταξύ της πλάκας και των κεραµιδιών, η οποία πρέπει:  

• Να στεγανώνει αποτελεσµατικά.  

• Να έχει ανθεκτικότητα και αξιοπιστία στο χρόνο, διότι κάθε µελλοντική επέµβαση είναι 
δύσκολη λόγω της θέσης της.  

II. ΛΥΣΗ 

Το εύκαµπτο, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα AQUAMAT-FLEX αποτελεί την ιδανική λύση για 
στεγάνωση στεγών κάτω από "κολυµβητά" κεραµίδια. Εφαρµόζεται πάνω στην πλάκα σκυροδέµατος 
της στέγης και:  

• Παρέχει πλήρη στεγανότητα ακόµη και σε στέγες µε µικρή κλίση.  

• Προσφύεται απόλυτα στην πλάκα του σκυροδέµατος λόγω του ότι είναι τσιµεντοειδούς βάσης.  

• Έχει µεγάλη ελαστικότητα ώστε να παρακολουθεί απρόσκοπτα τις συστολοδιαστολές της 
πλάκας του σκυροδέµατος χωρίς να ρηγµατώνει.  

• Έχει µεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια στο χρόνο.  

• Εφαρµόζεται εύκολα επαλειφόµενο µε βούρτσα, διευκολύνοντας έτσι και τη διαµόρφωση των 
δύσκολων λεπτοµερειών της στέγης, όπως στις υδρορροές, στα τυχόν παράθυρα της στέγης 
κλπ.  

• Είναι ατµοπερατό, οπότε αποφεύγεται η συµπύκνωση υδρατµών.  

• Παρέχει κατάλληλο υπόστρωµα για την πρόσφυση της θερµοµονωτικής στρώσης, όταν 
χρησιµοποιείται εκτοξευόµενη πολυουρεθάνη.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος   

1. Τυχόν φωλιές, ρωγµές ή άλλες ατέλειες της πλάκας του σκυροδέµατος στοκάρονται µε τo 
έτοιµο ρητινούχο  τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την 
προσθήκη της οικοδοµικής ρητίνης ADIPLAST.    

2. Κατά µήκος των συµβολών της πλάκας του σκυροδέµατος µε κατακόρυφα στοιχεία, όπως 
καµινάδες, στηθαία κλπ., συνιστάται η διαµόρφωση "λουκιού" τριγωνικής µορφής πλευράς 5-6 
cm, µε το έτοιµο ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία µε ADIPLAST, 
προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή του AQUAMAT-FLEX.  

3. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά.  

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (κολυµβητά κεραµίδια). 
Εφαρµογή του AQUAMAT-FLEX  

1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-FLEX προστίθεται στα 8 kg 
του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής πολτός, 
κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας (δράπανο) 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. Επάλειψη του AQUAMAT-FLEX σε 2-3 στρώσεις πάνω στη πλάκα σκυροδέµατος της στέγης. 
Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Πάχη µεγαλύτερα από 1 mm ανά 
στρώση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγµάτωσης του υλικού. 
Κατανάλωση: 2-3 kg/m2 συνολικά.  

Συστάσεις για την εφαρµογή της θερµοµόνωσης και των κεραµιδιών  

Θερµοµόνωση µε εκτοξευόµενη πολυουρεθάνη 

Σε περίπτωση εφαρµογής θερµοµόνωσης µε χρήση εκτοξευόµενου αφρού πολυουρεθάνης η 
πρόσφυση πάνω στη στεγανωτική στρώση του AQUAMAT-FLEX είναι άριστη και ως εκ τούτου  δεν 
απαιτείται κανένα πρόσθετο µέτρο για την εφαρµογή της θερµοµόνωσης.  

Θερµοµόνωση µε εξηλασµένη πολυστερίνη 

Σε περίπτωση που η εφαρµογή της θερµοµόνωσης γίνεται µε πλάκες εξηλασµένης 
πολυστερίνης  συνιστάται:  

α) Να τοποθετούνται αναµονές στην πλάκα του σκυροδέµατος, ώστε να στερεωθεί µηχανικά η 
θερµοµόνωση, ή εναλλακτικά 

β) Να επικολλούνται οι πλάκες της εξηλασµένης πολυστερίνης πάνω στη στεγανωτική στρώση του 
AQUAMAT-FLEX, µε τη βοήθεια κατάλληλης κόλλας. 

Και στις δύο περιπτώσεις συνιστάται να καλύπτεται η στρώση της θερµοµόνωσης µε ελαφρό 
συρµάτινο πλέγµα (κοτετσόσυρµα), το οποίο αγκυρώνεται στη περίµετρο της πλάκας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η θερµοµόνωση έναντι ολίσθησης.    

Επικόλληση των κεραµιδιών 

1. Για την ενίσχυση της πρόσφυσης της τσιµεντοκονίας πάνω στη θερµοµονωτική στρώση 
συνιστάται να προηγείται εφαρµογή "πεταχτού" ενισχυµένου µε την οικοδοµική ρητίνη 
ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 κατ' όγκο).  

2. H τοποθέτηση των κεραµιδιών συνιστάται να γίνεται µε ισχυρή τσιµεντοκονία µε προσθήκη της 
οικοδοµικής ρητίνης ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST = 1 : 3 : 0,20 κατ' όγκο). 
Κατανάλωση ADIPLAST: περίπου 0,8 kg/m2/cm πάχος στρώσης.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρµογή εκτός του AQUAMAT-FLEX µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και το AQUAMAT-ELASTIC.  

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +30οC.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση στέγης µε κεραµοσκεπή (κολυµβητά κεραµίδια). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Στεγάνωση τοίχου έναντι εξωτερικής υγρασίας µε υδαταπωθητικό εµποτισµό. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

PROTESIL ∆ιαφανής υδαταπωθητικός εµποτισµός 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα προβλήµατα υγρασίας εξωτερικών τοίχων λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισµένο φαινόµενο, 
ειδικά αν δεν έχει ληφθεί µέριµνα για την κατασκευή στεγανού σοβά. Η αντιµετώπιση αυτών 
προβληµάτων γίνεται εύκολα και αποτελεσµατικά, ακόµη και εκ των υστέρων.  

II. ΛΥΣΗ 

Ο εµποτισµός των εξωτερικών επιφανειών µε το διαφανές, σιλοξανούχο υδαταπωθητικό υγρό 
PROTESIL αποτελεί την πλέον εύκολη και οικονοµική λύση για την εκ των υστέρων στεγάνωση 
τοίχων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή του είναι το υπόστρωµα να είναι ανόργανο και πορώδες.  

Το PROTESIL διεισδύει στους πόρους της επιφάνειας του τοίχου, εµποτίζοντας την και προκαλώντας 
υδροφοβία. Προσφέρει εξαιρετικά µεγάλη υδαταπωθητικότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆ε 
δηµιουργεί υµένα στις επιφάνειες που εφαρµόζεται και δεν αλλάζει την όψη τους.  

Είναι κατάλληλο για τον εµποτισµό φυσικών λίθων, σοβά, εµφανών τοιχοποιιών και εµφανούς 
σκυροδέµατος.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το PROTESIL εφαρµόζεται µε ψεκασµό ή µε επάλειψη µε βούρτσα ή ρολό, σε 1 ή 2 στρώσεις. Η 
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.   

Κατανάλωση PROTESIL: 0,2-0,4 lit/m2 συνολικά, ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Επιφάνειες που έχουν στεγανωθεί µε PROTESIL δεν µπορούν να βαφούν σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα.  

• Το PROTESIL δεν είναι κατάλληλο για υποστρώµατα που είναι βαµµένα.  

 
 
 



 

Στεγάνωση τοίχων έναντι υγρασίας µε δηµιουργία στεγανού σοβά. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

ADINOL-DM Στεγανωτικό µάζας κονιαµάτων και σκυροδέµατος 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα προβλήµατα υγρασίας σε εξωτερικούς τοίχους λόγω βροχής, αποτελούν φαινόµενο ιδιαίτερα 
συχνό. Η στεγανοποίηση των εξωτερικών τοίχων αποτελεί πρόβληµα µε εύκολη αντιµετώπιση και 
µπορεί να γίνει και εξ΄ αρχής, κατά την παρασκευή των επιχρισµάτων τους. 

II. ΛΥΣΗ 

Η παρασκευή στεγανού σοβά µε την προσθήκη του πρόσµικτου στεγανωτικού µάζας ADINOL-DM 
αποτελεί την πλέον εύκολη και οικονοµική λύση για την εξ' αρχής στεγάνωση τοίχων.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το ADINOL-DM προστίθεται στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του σοβά, σε αναλογία 1% επί 
του αθροίσµατος των συνδετικών υλικών (τσιµέντο+ασβέστης).  

Κατανάλωση ADINOL-DM: 400-500 gr ανά χαρµανιά µπετονιέρας του ½ σάκου τσιµέντου ή 4-5 
kg/m3 σοβά.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Υπερδοσολογία προκαλεί παράταση του χρόνου πήξης και µείωση των τελικών αντοχών.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση τοίχων έναντι υγρασίας µε χρήση έτοιµου στεγανού σοβά. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

MARMOCRET Fine Έτοιµος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, για διαµόρφωση λείας 
επιφάνειας 
MARMOCRET Decor Έτοιµος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, για διαµόρφωση αδρής 
επιφάνειας 
MARMOCRET-S Κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών υδαταπωθητικών 
µαρµαροκονιαµάτων 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑ∆ΩΝ Πλέγµατα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα προβλήµατα υγρασίας εξωτερικών τοίχων λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισµένο φαινόµενο, το 
οποίο µπορεί να αντιµετωπισθεί εύκολα και αποτελεσµατικά εξ΄ αρχής κατά την εφαρµογή του σοβά. 

II. ΛΥΣΗ 

α) Χρησιµοποίηση του έτοιµου, λευκού ή έγχρωµου, υδαταπωθητικού σοβά MARMOCRET Fine ή 
MARMOCRET Decor (ανάλογα µε το αν είναι επιθυµητή λεία ή αδρή τελική επιφάνεια τοίχου 
αντίστοιχα).   

β) Χρήση της έτοιµης κονίας MARMOCRET-S για την παρασκευή υδαταπωθητικού σοβά λευκού 
χρώµατος.   

Τα παραπάνω κονιάµατα προσφέρουν πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550 και ταυτόχρονα 
παρέχουν όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

"Πεταχτό"  

Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να 
διαβρέχονται καλά µε νερό. Κατόπιν εφαρµόζεται στρώση παραδοσιακού "πεταχτού", η οποία σε 
δύσκολες και λείες επιφάνειες (π.χ. πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης κλπ.) συνιστάται να 
ενισχύεται µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 
0,25 σε µέρη όγκου), προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσφυση του πεταχτού στις εν λόγω επιφάνειες.  

Λάσπωµα ("χοντρό" χέρι του σοβά)  

1. Αφού σκληρυνθεί το "πεταχτό", εφαρµόζεται στρώση παραδοσιακού λασπώµατος ("χοντρό" 
χέρι), προκειµένου να γίνει η εξοµάλυνση της επιφάνειας και να επιδιορθωθούν τυχόν 
κατασκευαστικές ατέλειες των τοίχων. 
Όπου το υπόστρωµα αποτελείται από θερµοµονωτικές στρώσεις (π.χ πολυστερίνη, 
πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώµατα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η 
τοποθέτηση, κατά την εφαρµογή του λασπώµατος, οπλισµού από υαλόπλεγµα σοβάδων, 
προκειµένου να αποφεύγονται ρηγµατώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερµικής καταπόνησης που 
υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή 
συστολοδιαστολής των επιµέρους στρώσεων. 
Το υαλόπλεγµα σοβάδων τοποθετείται µε ελαφρά πίεση πάνω στη νωπή στρώση του 
λασπώµατος και επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των 
θερµοµονωτικών πλακών.   

2. Πριν την εφαρµογή του σοβά γίνεται καλή διαβροχή του λασπώµατος, προκειµένου να µειωθεί 
η απορρόφηση νερού του µίγµατος του σοβά από την υποκείµενη στρώση. Σε περίπτωση 
χρήσης έγχρωµου MARMOCRET Fine ή MARMOCRET Decor αντί διαβροχής συνιστάται 
αστάρωµα µε PL-PRIMER, το οποίο µειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώµατος, 
εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφο χρώµα σε όλη την επιφάνεια. 
Κατανάλωση PL-PRIMER: 40-100 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του υποστρώµατος.  

 

 

 



 

Στεγάνωση τοίχων έναντι υγρασίας µε χρήση έτοιµου στεγανού σοβά. 
Εφαρµογή των MARMOCRET Fine και MARMOCRET Decor 

1. Προσθέτουµε το MARMOCRET Fine ή το MARMOCRET Decor µέσα σε καθαρό νερό υπό 
ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα κονίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα.  Ο αναµικτήρας 
(µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή 
αλλοίωση του χρώµατος του σοβά.  

2. Εφαρµόζουµε το MARMOCRET Fine ή το MARMOCRET Decor στο ψιλό χέρι του σοβά, σε πάχος 
περίπου 5 mm. Η διάστρωση του σοβά γίνεται µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση 
µηχανής εκτόξευσης σοβά. 
Κατανάλωση MARMOCRET Fine: περίπου 7,5 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσµατος. 
Κατανάλωση MARMOCRET Decor: περίπου 10 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσµατος.  

3. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας, µε σπογγώδες τριβίδι (αν εφαρµόζεται το MARMOCRET 
Fine) ή µε ακιδωτό τριβίδι (αν εφαρµόζεται το MARMOCRET Decor), αφού "τραβήξει" το 
κονίαµα επαρκώς.    

Εφαρµογή του MARMOCRET-S  

1. Αναµιγνύουµε ένα σακί των 15 kg MARMOCRET-S µε περίπου 70 kg µαρµαρόσκονη και 18 kg 
νερό. Ο αναµικτήρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να 
αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώµατος του σοβά.  

2. Εφαρµόζουµε το MARMOCRET-S σε πάχος περίπου 5 mm, στο ψιλό χέρι του σοβά. Η διάστρωσή 
του σοβά γίνεται µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευσης σοβά. 
Κατανάλωση MARMOCRET-S: περίπου 1,5 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσµατος (για την 
προαναφερθείσα αναλογία ανάµιξης).  

3. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε σπογγώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" το κονίαµα.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5οC και +35οC.   

• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχονται τα επιχρίσµατα µετά την εφαρµογή 
τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερµοκρασιών.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 



 

Στεγάνωση υγρών χώρων (στεγάνωση πίσω από πλακίδια). 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
TREVIRA Πολυεστερικό ύφασµα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγµα από Fiberglass. 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι χώροι που βρίσκονται υπό την επίδραση µόνιµης υγρασίας, όπως µπάνια, ντουζιέρες, χώροι 
υγιεινής κλπ., πρέπει να στεγανώνονται, ώστε να µην παρουσιάζεται διαρροή νερού υπό µορφή 
υγρασίας σε γειτονικούς χώρους.    

Μία τέτοια στεγάνωση διαµορφώνεται συνήθως πίσω από τα πλακίδια, µε τα οποία ως επί το πλείστον 
επενδύονται οι επιφάνειες των υγρών χώρων. Πρωταρχική απαίτηση για τη στεγάνωση αποτελεί η 
αντοχή σε µόνιµη υγρασία καθώς και η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία στο χρόνο, διότι 
µεταγενέστερη επέµβαση επιδιόρθωσης της στεγανωτικής στρώσης είναι δύσκολη και δαπανηρή.  

II. ΛΥΣΗ 

Το AQUAMAT αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών σε χώρους που παρουσιάζουν 
µόνιµη υγρασία. Πρόκειται για ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, το 
οποίο παρέχει πλήρη στεγανότητα.  

Είναι κατάλληλο για επιφάνειες κατασκευασµένες από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία ή σοβά.  

Το AQUAMAT ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη στεγάνωση επιφανειών υγρών χώρων που πρόκειται να 
επιστρωθούν µε κεραµικά πλακίδια, όπως µπάνια, ντουζιέρες κλπ., επειδή η χηµική του συγγένεια µε 
την κόλλα πλακιδίων (και τα δύο υλικά είναι τσιµεντοειδή), καθιστά τη σύνδεση των δύο στρώσεων 
µονολιθική.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Το υπόστρωµα πρέπει να απαλλάσσεται από λάδια, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.  

2. Όπου απαιτείται γίνεται εξοµάλυνση του υποστρώµατος, προκειµένου να δηµιουργηθεί µία 
οµαλή επιφάνεια για την επάλειψη του AQUAMAT και την επικόλληση των πλακιδίων.   

3. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς όµως να δηµιουργηθούν λιµνάζοντα νερά.  

Εφαρµογή του AQUAMAT 

1. Το περιεχόµενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό 
συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής πολτός κατάλληλος για επάλειψη. Για 
την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. Το AQUAMAT επαλείφεται µε βούρτσα σε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού 
στεγνώσει πλήρως η προηγούµενη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού, δε θα πρέπει το 
πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση AQUAMAT: 2-3 kg/m2 συνολικά. 
Κατά µήκος αρµών και συµβολών τοίχου-δαπέδου ή τοίχων, συνιστάται η χρήση του ελαστικού 
στεγανωτικού κονιάµατος AQUAMAT-ELASTIC και η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής 
µεµβράνης µε ταινία υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού υφάσµατος πλάτους 10 cm. Στις περιοχές 
αυτές γίνεται µία επάλειψη µε AQUAMAT-ELASTIC κατά µήκος του αρµού ή της συµβολής, σε 
πλάτος 12-15 cm, και τοποθετείται ο οπλισµός όσο η στρώση του AQUAMAT-ELASTIC είναι 
νωπή. Μετά το στέγνωµα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόµη δύο τοπικές επαλείψεις. Η 
δεύτερη επάλειψη γίνεται αφού στεγνώσει η πρώτη. 
Η χρήση του ελαστικού στεγανωτικού κονιάµατος AQUAMAT-ELASTIC συνίσταται επίσης και σε 
περίπτωση που αναµένονται συστολοδιαστολές του υποστρώµατος (π.χ. δάπεδο µε 
ενδοδαπέδια θέρµανση). 
Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: περίπου 3,5 kg/m2 συνολικά.  

 



 

Στεγάνωση υγρών χώρων (στεγάνωση πίσω από πλακίδια). 
IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά την εφαρµογή του AQUAMAT πρέπει να είναι τουλάχιστον +50C.  

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως 
ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υγρών χώρων κατασκευασµένων µε ξηρά δόµηση 
(στεγάνωση πίσω από πλακίδια). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 
Isomat® SL 17 (πρώην DOMOFLEX) Ελαστοµερές υλικό για στεγάνωση πίσω από πλακίδια 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
UNI-PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού 
TREVIRA Πολυεστερικό ύφασµα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγµα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών 
στρώσεων 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι χώροι που βρίσκονται υπό την επίδραση µόνιµης υγρασίας, όπως µπάνια, ντουζιέρες, χώροι 
υγιεινής κλπ., και έχουν διαµορφωθεί µε ξηρά δόµηση (γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ.) πρέπει να 
στεγανώνονται, αφ' ενός επειδή τα υλικά αυτά καταστρέφονται εύκολα από την υγρασία αφ' ετέρου 
για να µην παρουσιάζεται διαρροή νερού υπό µορφή υγρασίας σε γειτονικούς χώρους.    

Μία τέτοια στεγάνωση εφαρµόζεται συνήθως πίσω από τα πλακίδια, µε τα οποία ως επί το πλείστον 
επενδύονται οι επιφάνειες των υγρών χώρων. Η στεγανωτική στρώση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από ελαστικότητα, καθώς εφαρµόζεται σε υποστρώµατα ευαίσθητα σε µικροµετακινήσεις και 
δονήσεις. Ακόµη πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και αξιοπιστία στο χρόνο, διότι 
µεταγενέστερη επέµβαση επιδιόρθωσης της στεγάνωσης είναι δύσκολη και δαπανηρή.  

II. ΛΥΣΗ 

Υγροί χώροι µεσαίων απαιτήσεων  

Το Isomat® SL 17 αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών σε υγρούς χώρους που 
παρουσιάζουν περιοδική υγρασία, όπως µπάνια ή ντουζιέρες κατοικιών, γραφείων κλπ., των οποίων 
οι τοίχοι είναι ευαίσθητοι σε µικροδονήσεις (γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ.). Πρόκειται για ένα 
έτοιµο προς χρήση, στεγανωτικό ελαστοµερές , χωρίς διαλύτες. Μετά την εφαρµογή του παρέχει 
υψηλή ελαστικότητα, στεγανότητα και υδρατµοπερατότητα.  

∆εν είναι κατάλληλο για χώρους που υφίστανται µόνιµη παρουσία νερού.  

Υγροί χώροι µεγάλων απαιτήσεων 

Το AQUAMAT-ELASTIC αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών σε υγρούς χώρους που 
παρουσιάζουν µόνιµη υγρασία. Πρόκειται για ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών, 
το οποίο µετά την εφαρµογή του παρέχει πλήρη στεγανότητα και µεγάλη ελαστικότητα. Είναι 
κατάλληλο και για επιφάνειες γυψοσανίδων, µοριοσανίδων κλπ. Το AQUAMAT-ELASTIC ενδείκνυται 
ιδιαίτερα για τη στεγάνωση επιφανειών υγρών χώρων µεγάλων απαιτήσεων, όπως µπάνια ή 
ντουζιέρες βιοµηχανικών χώρων, κολυµβητηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού κλπ.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγµένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.  

2. Όπου απαιτείται γίνεται εξοµάλυνση του υποστρώµατος, προκειµένου να δηµιουργηθεί µία 
οµαλή επιφάνεια για την επάλειψη του στεγανωτικού υλικού και την κόλληση των πλακιδίων.  

3. Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας µε το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER. 
Κατανάλωση UNI-PRIMER: 100-200 g/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του 
υποστρώµατος.  

4. Κατόπιν ακολουθεί κατά περίπτωση η εφαρµογή του Isomat® SL 17 ή του AQUAMAT-ELASTIC.  

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υγρών χώρων κατασκευασµένων µε ξηρά δόµηση 
(στεγάνωση πίσω από πλακίδια). 

Εφαρµογή του Isomat® SL 17  

Το Isomat® SL 17 επαλείφεται µε βούρτσα ή ρολό σε 2 στρώσεις, µετά το στέγνωµα του ασταριού. H 
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.  

Εναλλακτικά, µπορεί να εφαρµοσθεί και σπατουλαριστά σε ένα βήµα εργασίας µε οδοντωτή σπάτουλα 
των 3 ή 4 mm. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί η εξοµάλυνση της χτενισµένης επίστρωσης µε λεία 
σπάτουλα. Έτσι εξασφαλίζεται ένα οµοιόµορφο πάχος της στρώσης.  

Κατά µήκος των αρµών συναρµογής και των συµβολών τοίχου µε δάπεδο συνιστάται η τοπική 
ενίσχυση της στεγανωτικής µεµβράνης µε ταινία υαλοπλέγµατος (50 g/m2) ή πολυεστερικού 
υφάσµατος (30 g/m2), πλάτους 10 cm. Στις περιοχές αυτές γίνεται µία επάλειψη µε Isomat® SL 17, σε 
πλάτος 12-15 cm, και τοποθετείται ο οπλισµός όσο η στρώση του Isomat® SL 17 είναι νωπή. Μετά το 
στέγνωµα αυτής της στρώση, ακολουθούν ακόµη 2 τοπικές επαλείψεις. Η δεύτερη επάλειψη γίνεται 
αφού στεγνώσει η πρώτη.  

Κατανάλωση Isomat® SL 17: 1-1,5 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα.  

Εφαρµογή του AQUAMAT-ELASTIC  

1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 
10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής 
πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας 
(δράπανο) χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. Το AQUAMAT-ELASTIC επαλείφεται µε βούρτσα σε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί 
αφού στεγνώσει πλήρως η προηγούµενη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα 
πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: 2-3 kg/m2 συνολικά. 
Κατά µήκος των αρµών συναρµογής και των συµβολών τοίχου µε δάπεδο ή τοίχου µε τοίχο, 
συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής µεµβράνης µε ταινία υαλοπλέγµατος (50 
g/m2) ή πολυεστερικού υφάσµατος (TREVIRA 30 g/m2), πλάτους 10 cm. Στις περιοχές αυτές 
γίνεται µία επάλειψη µε AQUAMAT-ELASTIC, σε πλάτος 12-15 cm, και τοποθετείται ο οπλισµός 
όσο η στρώση του AQUAMAT-ELASTIC είναι νωπή. Μετά το στέγνωµα αυτής της στρώσης 
ακολουθούν ακόµη δύο τοπικές επαλείψεις. Η δεύτερη επάλειψη γίνεται αφού στεγνώσει η 
πρώτη.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Λόγω του ότι τα υποστρώµατα από γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ. είναι ευαίσθητα σε 
δονήσεις, συνιστάται η κόλληση των κεραµικών πλακιδίων να γίνεται µε κόλλες 
ελαστικοποιηµένες µε την προσθήκη του ADIFLEX-B.  

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υγρών χώρων κατασκευασµένων µε ξηρά δόµηση 
(στεγάνωση πίσω από πλακίδια). 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
AQUAMAT-ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών 
AQUAFIX Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιµέντο 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α - Στεγανωτικό µάζας 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειµένου να µπορούν να χρησιµοποιηθούν, απαιτούν 
αποτελεσµατική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Όταν η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα στο 
έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθµης του δαπέδου του υπογείου, τότε 
απαιτείται η διαµόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται µόνιµα µέσα 
στο νερό και η οποία θα υφίσταται µόνιµη υδροστατική πίεση.  

Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:  

• Να στεγανώνει αποτελεσµατικά, ακόµη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης.  

• Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άµεσο πληµµύρισµα 
του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδηµιουργία της απαιτεί σηµαντικό κόπο και 
κόστος.  

II. ΛΥΣΗ 

Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται συνήθως η εφαρµογή της στεγάνωσης από την εσωτερική πλευρά 
του υπογείου, ώστε να καταστεί δυνατή η δηµιουργία µίας κλειστής, ενιαίας στεγανολεκάνης.  

Πρωταρχικής σηµασίας πάντοτε είναι να έχει υπολογιστεί κατάλληλα ο φορέας της στεγανωτικής 
στρώσης, ώστε να επαρκεί στατικά στις υδροστατικές πιέσεις του νερού.  

Για τη στεγάνωση  επιλέγεται η χρήση του επαλειφόµενου στεγανωτικού κονιάµατος AQUAMAT, το 
οποίο έχει το ιδιαίτερο πλεονέκτηµα να µπορεί να εφαρµοσθεί εσωτερικά στα τοιχία και το δάπεδο 
του υπογείου, καθώς έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωµα και αντέχει στις αρνητικές πιέσεις του 
νερού.  

Έτσι, η στεγανωτική στρώση του AQUAMAT:  

• ∆ηµιουργεί µία ισχυρή, κλειστή και ενιαία στεγανολεκάνη σε όλο τον υπόγειο χώρο. Η 
εφαρµογή της µπορεί να γίνει τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάµενες, όταν τεθεί 
θέµα στεγάνωσής τους εκ των υστέρων.  

• Έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα και χρηστικότητα του χώρου του 
υπογείου.  

• Προσφέρει αποτελεσµατική στεγάνωση ακόµη και υπό υψηλή υδροστατική πίεση.  

• Έχει διάρκεια στο χρόνο λόγω του ότι το υλικό είναι ανόργανο.  

Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δοµικών στοιχείων του υπογείου, 
συνιστάται η προσθήκη στο σκυρόδεµα του πρόσµικτου ρευστοποιητή-στεγανωτικού µάζας 
PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιµέντου.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση. 
III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προκαταρτικές εργασίες - προσωρινή διαµόρφωση φρεατίου άντλησης  

1. Εκσκαφή φρεατίου άντλησης, όσο το δυνατό κοντύτερα στο κεντροβαρές της κάτοψης του 
υπογείου και όσο το δυνατό βαθύτερα, µε σκοπό τον υποβιβασµό του υδροφόρου ορίζοντα 
κάτω από το επίπεδο των εργασιών εφαρµογής της στεγάνωσης.  

2. Άντληση των νερών, ώστε να διατηρείται η στάθµη τους σταθερά χαµηλότερα του επιπέδου 
εφαρµογής της στεγάνωσης.  

3. Στη συνέχεια, διαµορφώνεται στο σκάµµα της θεµελίωσης αποστραγγιστική στρώση µε 
τοποθέτηση πρώτα γεωυφάσµατος και κατόπιν σκύρων διαµέτρου 2-4 cm.  

4. Η στρώση των σκύρων συνιστάται να καλύπτεται µε φύλλο πολυαιθυλενίου, προκειµένου να 
µην εισχωρήσει λεπτόκοκκο υλικό κατά  τη σκυροδέτηση της πλάκας του υπογείου. 
Εναλλακτικά, αντί πολυαιθυλενίου και σκυροδέµατος καθαριότητος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
η µεµβράνη DELTA MS-500 για την επικάλυψη των σκύρων και να ακολουθήσει απ'ευθείας, 
πάνω σε αυτή, η σκυροδέτηση της πλάκας του υπογείου.  

5. Παράλληλα γίνεται η διαµόρφωση του φρεατίου άντλησης µε την τοποθέτηση διάτρητων (οπές 
διαµέτρου 1 cm) τσιµεντοσωλήνων διαµέτρου 40-50 cm, περιβαλλόµενων από στρώση σκύρων 
και γεωυφάσµατος, τα οποία θα λειτουργήσουν ως φίλτρο, εµποδίζοντας την είσοδο φερτών 
υλών στο φρεάτιο.  

6. Σε περίπτωση υπογείου υφιστάµενης κατασκευής, µετά την τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων 
στη θέση τους, γίνεται σκυροδέτηση στο δάπεδο περιµετρικά τους, ώστε να αποκατασταθεί η 
συνέχεια πλάκας δαπέδου-σωλήνων φρεατίου. 
Σε αυτή την περίπτωση, η συγκόλληση του παλιού µε το νέο σκυρόδεµα ενισχύεται µε την 
εφαρµογή συγκολλητικής στρώσης µε ADIPLAST (τσιµέντο : άµµος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 
0,5 : 0,5 κατ' όγκο).  

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Στα τυχόν σηµεία διαρροής ανοίγονται οπές κωνικής µορφής, µε διεύρυνση αντίθετη προς τη 
φορά του νερού και σφραγίζονται µε το τσιµέντο υπερταχείας πήξης AQUAFIX. 
Συχνά, σφραγίζοντας τις σηµειακές διαρροές εµφανίζονται νέες, επειδή το νερό βρίσκει τις 
αµέσως επόµενες, ευκολότερες διεξόδους. Επειδή είναι άγνωστο το πόσο ατέρµονα µπορεί να 
συνεχιστεί η συνεχής σφράγιση των νέων διαρροών, τοποθετούνται σωληνάκια ανακούφισης 
στις διανοιχθείσες οπές, οι οποίες σφραγίζονται περιµετρικά γύρω από αυτά. Στη συνέχεια, τα 
σωληνάκια ανακούφισης οδηγούνται στο φρεάτιο άντλησης, ώστε να αποχετεύονται τα 
συλλεγόµενα νερά.  

2. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος από τυχόν υπολείµµατα λαδιών 
ξυλοτύπου, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.  

3. Υπάρχουσες φωλιές στο σκυρόδεµα καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.  

4. Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος περίπου 3 cm.  

5. Υπάρχοντες αρµοί εργασίας ανοίγονται σε µορφή V, σε όλο το µήκος τους, σε βάθος περίπου 3 
cm.  

6. Καλή διαβροχή της επιφάνειας των παραπάνω σηµείων και στοκάρισµά τους µε το έτοιµο 
ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική 
ρητίνη ADIPLAST. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το στοκάρισµα µπορεί να 
γίνει µε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 25 kg για στοκάρισµα 30-40 m2 επιφάνειας (ενδεικτική κατανάλωση 
για µία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέµατος).  

 
 
 
 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση. 
7. Η γωνία που σχηµατίζεται στη συµβολή του δαπέδου µε τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, 

υποστυλώµατα κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το µήκος της µε το έτοιµο ρητινούχο 
τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική ρητίνη 
ADIPLAST (διαµόρφωση "λουκιού" µορφής τριγώνου µε πλευρές 5-6 cm). Όταν απαιτείται 
ταχύτητα εργασιών, µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το ταχύπηκτο 
επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m µήκος "λουκιού".  

8. Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώµατος, χωρίς να δηµιουργηθούν λιµνάζοντα 
νερά.  

Εφαρµογή του AQUAMAT  

1. Το περιεχόµενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό 
υπό  συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής πολτός, κατάλληλος για 
επάλειψη. Για την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας (δράπανο) χαµηλών 
στροφών (300 στρ./λεπτό).  

2. Επάλειψη του AQUAMAT σε 3-4 στρώσεις εσωτερικά, στα τοιχία και κατόπιν στο δάπεδο του 
υπογείου. Η επάλειψη στα τοιχία γίνεται τουλάχιστον 50 cm πάνω από τη στάθµη του 
υδροφόρου ορίζοντα. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Για την 
αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση: 3-4 kg/m2 συνολικά.  

3. Σε επιφάνειες που µπορεί να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγµές λόγω συστολοδιαστολών ή σε 
αρµούς διακοπής εργασίας καθώς και σε σηµεία που το σκυρόδεµα διαπερνάται από σωλήνες ή 
άλλα µεταλλικά στοιχεία, συνιστάται η χρήση του ελαστικού, επαλειφόµενου στεγανωτικού 
κονιάµατος AQUAMAT-ELASTIC.  

Τελικές εργασίες-τελική διαµόρφωση του φρεατίου άντλησης  

Μετά το πέρας των εργασιών της στεγάνωσης του υπογείου δεν απαιτείται πλέον η άντληση των 
νερών και εποµένως η ύπαρξη του φρεατίου άντλησης περιττεύει. Συνιστάται όµως η διατήρησή του 
σε µόνιµη βάση, ώστε να µπορούν να αντιµετωπιστούν τυχόν τραυµατισµοί της στεγάνωσης 
µελλοντικά, π.χ. κατά την εκτέλεση µεταγενέστερων ηλεκτροµηχανολογικών ή υδραυλικών εργασιών 
στο υπόγειο.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν έχει διατηρηθεί το φρεάτιο, υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης άντλησης και 
ταχύτατου υποβιβασµού του υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να αποφευχθεί το πληµµύρισµα του 
υπογείου και η πιθανή καταστροφή των εγκατεστηµένων σε αυτό αξιών.  

Το σχηµατιζόµενο φρεάτιο θα πρέπει να διαµορφώνεται ως ανεστραµµένο, δηλαδή να προεξέχει πάνω 
από το δάπεδο του υπογείου, όσο το ύψος της ανώτερης παρατηρηθείσας στάθµης του υδροφόρου 
ορίζοντα συν τουλάχιστον 50 cm για λόγους ασφαλείας, διότι λόγω της αρχής των συγκοινωνούντων 
δοχείων, µετά το πέρας της άντλησης, µέσα στο φρεάτιο η στάθµη του νερού θα ανέλθει σε ύψος ίδιο 
µε αυτό της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα γύρω από το υπόγειο.  

Προκειµένου λοιπόν να διαµορφωθεί το φρεάτιο άντλησης στην τελική του µορφή, γίνονται τα εξής:  

1. Tοποθέτηση όσων σωλήνων απαιτείται επιπροσθέτως, προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό 
ύψος του φρεατίου, και συγκόλληση τους µε τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένο µε ADIPLAST.  

2. Η γωνία που σχηµατίζεται στη συµβολή του δαπέδου µε το προεξέχον τµήµα του φρεατίου, 
σφραγίζεται καθ' όλη την περίµετρό του µε το έτοιµο ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή 
µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST (διαµόρφωση "λουκιού" 
µορφής τριγώνου µε πλευρές 5-6 cm).  

3. Επέκταση της στεγάνωσης του δαπέδου σε όλο το ύψος του προεξέχοντος τµήµατος του 
φρεατίου άντλησης, µε επάλειψη του AQUAMAT σε 3-4 στρώσεις περιµετρικά του και µέχρι τα 
άνω χείλη του. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη.  

4. Μετά την παρέλευση 3 ηµερών από τη εφαρµογή της στεγάνωσης, χρόνου κατά τον οποίο το 
AQUAMAT έχει πάρει σηµαντικές αντοχές, αφαιρούνται τα σωληνάκια από τα σηµεία εκτόνωσης 
του νερού. Ακολουθεί σφράγισµα µε AQUAFIX και τοπική επάλειψη µε AQUAMAT.  
 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση. 
5. Η άντληση των νερών συνιστάται να συνεχιστεί για περίπου 7 ηµέρες ακόµη µετά το πέρας της 

στεγάνωσης, ώσπου δηλαδή να αναπτυχθούν επαρκώς οι αντοχές της µεµβράνης του 
AQUAMAT.  

6. Συνιστάται η κάλυψη της µεµβράνης του AQUAMAT στο δάπεδο του υπογείου, π.χ. µε 
τσιµεντοκονία δαπέδου, πλακόστρωση κλπ., για την προστασία της έναντι πιθανών 
τραυµατισµών κατά τη λειτουργία του χώρου.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι υγρασίας και νερού χωρίς υδροστατική πίεση. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
DUROCRET Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα 
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ADIPLAST (πρώην ASOPLAST) Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέµατος τύπου Α - Στεγανωτικό µάζας 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειµένου να µπορούν να χρησιµοποιηθούν, απαιτούν 
αποτελεσµατική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Στην περίπτωση που το πρόβληµα που πρέπει 
να αντιµετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά 
βροχής), τότε η στεγανωτική στρώση που θα εφαρµοστεί πρέπει:  

• Να αντιµετωπίζει µε επάρκεια την υγρασία ή το νερό.  

• Να έχει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιµότητάς της και της 
συνεχούς επαφής της µε το έδαφος.  

II. ΛΥΣΗ 

Η εφαρµογή της στεγάνωσης συνιστάται να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του περιβλήµατος του 
υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού, όπου αυτό είναι εφικτό.  

Η επάλειψη των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά, µε το επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 
AQUAMAΤ, και του δαπέδου του υπογείου εσωτερικά (ως µόνη εφικτή λύση), δηµιουργεί µία 
στεγανωτική στρώση, η οποία:   

• Προσφέρει αποτελεσµατική στεγάνωση.  

• Έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα και χρηστικότητα του χώρου του 
υπογείου.  

• Χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, διότι το υλικό είναι ανόργανο.  

Όπου δεν είναι εφικτή η επάλειψη εξωτερικά, το AQUAMAT µπορεί εναλλακτικά να επαλειφθεί 
εσωτερικά, καθώς έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωµα και αντέχει σε αρνητικές πιέσεις.  

Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δοµικών στοιχείων του υπογείου, 
συνιστάται επικουρικά και η προσθήκη στο σκυρόδεµα του ρευστοποιητή-στεγανωτικού 
µάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιµέντου.  

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιµασία υποστρώµατος  

1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από τυχόν υπολείµµατα λαδιών ξυλότυπου, σαθρά υλικά, 
σκόνες κλπ.  

2. Υπάρχουσες φωλιές στο µπετόν καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.  

3. Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος 3 cm.  

4. Υπάρχοντες αρµοί διακοπής εργασίας ανοίγονται σε µορφή V, σε όλο το µήκος τους, σε βάθος 3 
cm.  

5. Καλή διαβροχή των παραπάνω σηµείων και στοκάρισµά τους µε το έτοιµο ρητινούχο 
τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική ρητίνη 
ADIPLAST. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το στοκάρισµα µπορεί να γίνει µε 
το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 25 kg για στοκάρισµα επιφάνειας 30-40 m2 (ενδεικτική κατανάλωση 
για µία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέµατος).  

 

 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι υγρασίας και νερού χωρίς υδροστατική πίεση. 
6. Η γωνία που σχηµατίζεται στη συµβολή του δαπέδου µε τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, 

υποστυλώµατα κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το µήκος της µε το έτοιµο ρητινούχο 
τσιµεντοκονίαµα DUROCRET ή µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την οικοδοµική ρητίνη 
ADIPLAST (διαµόρφωση "λουκιού" µορφής τριγώνου µε πλευρές 5-6 cm). Όταν απαιτείται 
ταχύτητα εργασιών, µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης,  το 
ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα RAPICRET. 
Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m µήκος "λουκιού".  

7. Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώµατος, χωρίς να δηµιουργηθούν λιµνάζοντα 
νερά.  

Εφαρµογή του AQUAMΑΤ  

1. Το περιεχόµενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό 
συνεχή ανάδευση, µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για 
την ανάµιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας (δράπανο) χαµηλών στροφών (300 
στρ./λεπτό).  

2. Επάλειψη των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά µε AQUAMAT σε 2-3 στρώσεις. Η επάλειψη   των 
τοιχίων πρέπει να επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm πάνω από το έδαφος. Κάθε στρώση 
ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα 
πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση: 2-3 kg/m2 συνολικά.  

3. Επάλειψη του δαπέδου του υπογείου µε AQUAMAT σε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση 
ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη. Η επάλειψη του δαπέδου επεκτείνεται σε ύψος 
τουλάχιστον 50 cm στα τοιχία ή τα υποστυλώµατα του χώρου, πάνω από το διαµορφωµένο 
"λούκι" της συµβολής τους µε το δάπεδο. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα 
πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Κατανάλωση: 2-3 kg/m2 συνολικά.  

4. Για την προστασία της στρώσης του AQUAMAT στο δάπεδο του υπογείου από πιθανούς 
τραυµατισµούς, συνιστάται η κάλυψή της (π.χ. µε τσιµεντοκονία, πλακόστρωση κλπ.).  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον +5oC.  

• Η στρώση του AQUAMAT πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερµοκρασίες, τη βροχή και 
τον παγετό.  

• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στεγάνωση υπογείου έναντι υγρασίας και νερού χωρίς υδροστατική πίεση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σύνθετες αποκαταστάσεις - Επικόλληση ελασµάτων στο σκυρόδεµα. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 

EPOMAX-EK Εποξειδική πάστα 2 συστατικών 
EPOMAX-L10 Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους 0,5-3,0 mm 
EPOMAX-L20 Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγµές εύρους 0,1-1,0 mm 

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το στοιχείο του φέροντα οργανισµού που έχει ρηγµατωθεί πρέπει να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί 
µε την επικόλληση λεπτών ελασµάτων στην επιφάνειά του. 

II. ΛΥΣΗ 

Τα προς επικόλληση λεπτά ελάσµατα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχουν πάχος 1-
1,5 mm.  

Η επικόλληση των ελασµάτων πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου εξασφαλίζεται µε τη χρήση των 
ενέσιµων εποξειδικών ρητίνων EPOMAX-L20 (απόσταση ελάσµατος-δοµικού στοιχείου 0,1-1,0 mm) ή 
EPOMAX-L10 (απόσταση ελάσµατος-δοµικού στοιχείου 0,5-3,0 mm) σε συνδυασµό µε την εποξειδική 
πάστα EPOMAX-EK. 

III.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:  

1. Καθαιρείται ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς σε όλη την επιφάνεια που θα επικολληθούν τα 
ελάσµατα.  

2. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος λειαίνεται µε µηχανικά µέσα και καθαρίζεται επιµελώς µε 
πεπιεσµένο αέρα.  

3. Εκτραχύνεται η εσωτερική επιφάνεια των ελασµάτων µε αµµοβολή.  

4. Τα ελάσµατα στηρίζονται µε µηχανικό τρόπο (π.χ. µε καρφιά ή βύσµατα) πάνω στην επιφάνεια 
του σκυροδέµατος και στοκάρονται περιµετρικά µε την εποξειδική πάστα EPOMAX-EK, 
στερεώνοντας ταυτόχρονα τα ακροφύσια ρητινενέσεων. Η απόσταση των ακροφυσίων 
κυµαίνεται από 20-30 cm, ανάλογα µε το µέγεθος του ελάσµατος.             

5. Αφού σκληρυνθεί το EPOMAX-EK διενεργείται η διαδικασία της ρητινένεσης µε την εποξειδική 
ρητίνη EPOMAX-L20 ή EPOMAX-L10:  
α. Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητίνης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύσιο. 
Εάν το έλασµα είναι τοποθετηµένο στο κάτω πέλµα της δοκού, ξεκινάµε από το ένα άκρο του. 
Εάν είναι τοποθετηµένο στις παρειές του, ξεκινάµε από το χαµηλότερο ακροφύσιο. 
β. Με χειρισµό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη στο 
ακροφύσιο µέχρις ότου αρχίσει να εξέρχεται από το επόµενο ακροφύσιο. 
γ. Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο µε την ειδική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο αµέσως 
επόµενο ακροφύσιο, µέχρι να εξέλθει από το µεθεπόµενο κ.ο.κ. 
δ. Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για όλα τα ακροφύσια. Την επόµενη ηµέρα οι 
προεξοχές των ακροφυσίων µπορούν να αφαιρεθούν (µε σπάσιµο) και στη συνέχεια να 
αποκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς.  

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Για την αποφυγή θερµοκρασιακών συστολοδιαστολών στη µεταλλική πλάκα συνιστάται ο 
προϋπάρχον σοβάς να αποκατασταθεί µε ένα ισχυρό κονίαµα πάχους τουλάχιστον 2 cm, 
ενισχυµένο µε την οικοδοµική ρητίνη ADIPLAST.  

• Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, ένα άτοµο πρέπει να κρατά σταθερά το σωλήνα εξαγωγής στα 
ακροφύσια, να ταπώνει τα ακροφύσια και να καθοδηγεί ένα δεύτερο άτοµο για το χειρισµό της 
βάνας εξαγωγής της ρητίνης.  

• Η ανάµιξη των εποξειδικών υλικών πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, ώστε να 
χρησιµοποιείται όλη η ποσότητα του Α και του Β συστατικού κάθε φορά.  

 

 



 

Σύνθετες αποκαταστάσεις - Επικόλληση ελασµάτων στο σκυρόδεµα. 
• Οι ρητίνες EPOMAX-L20 και EPOMAX-L10 συνιστάται να µη χύνονται κατευθείαν µέσα στο 

καζανάκι πίεσης, αλλά, αφού αναµειχθούν τα 2 συστατικά της ρητίνης µέσα στο δοχείο του 
συστατικού Α, να τοποθετείται το δοχείο αυτό µέσα στο καζανάκι πίεσης. Έτσι αποφεύγεται η 
ρύπανσή του και η πιθανότητα σκλήρυνσης υπολειµµάτων ρητίνης µέσα σε αυτό που µπορεί να 
οδηγήσει σε αχρήστευσή του.  

• Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια του χρόνου εφαρµογής σε σχέση µε το pot 
life του υλικού για τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να µην πήξει το υλικό όσο διαρκεί 
η διαδικασία της ρητινένεσης.  

• Μετά το τέλος της εφαρµογής πρέπει οπωσδήποτε να καθαρισθούν το καζανάκι πίεσης και τα 
εργαλεία µε το διαλυτικό SM-12 (ξέπλυµα µε πρεσάρισµα του SM-12 στο καζανάκι πίεσης και 
στο σωλήνα εξαγωγής).  

• Κατά την εφαρµογή πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά γυαλιά και γάντια.  

• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  
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