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Σζιμενηοειδες κονίαμα ανηιδιαβρωηικής προζηαζίας & γέθσρα
πρόζθσζης
Ιδιόηηηες
ΤΣΑΗ
Πεξηέρεη ιεπθό ηζηκέλην πςειώλ αληνρώλ, αδξαλή επηιεγκέλεο πνηόηεηαο θαη
θνθθνκεηξίαο,εκπινύηηζκέλν κε εηδηθά πνιπκεξή θαη βειηησηηθά πξόζζεηα γηα
αύμεζε ηεο πξόζθπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη ηεο
εξγαζηκόηεηαο ηνπ θνληάκαηνο.
ΥΡΗΗ
Έηνηκν θνλίακα, θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αζηάξη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνύ
ηνπ ζθπξνδέκαηνο από ηε δηάβξσζε αιιά θαη σο ζπλδεηηθή ζηξώζε (γέθπξα πξόζθπζεο)
κεηαμύ παιαηνύ θαη λένπ θνληάκαηνο ή ζθπξνδέκαηνο, ζπκβάιινληαο εμαηξεηηθά ζηελ
πξόζθπζε ηνπ θξέζθνπ ζθπξνδέκαηνο ε ηνπ επηδηνξζσηηθνύ ε εληζρπηηθνύ
ηζηκεληνθνληάκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο κεηαιιηθόο νπιηζκόο πξνηνύ ηελ εθαξκνγή ηνπ αζηαξηνύ ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί
επηκειώο από ηηο ζθνπξηέο, ζθόλεο, θιπ. Όπσο επίζεο ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ηνπ
ζνβά πνπ πξόθεηηαη λα απνθαηαζηαζεί, ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε από ζαζξά
ππνιείκκαηα, ζθόλεο, θιπ.
Τν πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο (0,8kg) αλακεηγλύεηαη πξνζεθηηθά κε πεξίπνπ 0,2lt θαζαξό
λεξό κε ηελ βνήζεηα ειεθηξηθνύ κίμεξ ζε ρακειέο ζηξνθέο ε θαη κε ην ρέξη, έσο όηνπ
πξνθύςεη έλα νκνηνγελέο κείγκα θαηάιιειν γηα επάιεηςε κε βνύξηζα.
Τν έηνηκν κείγκα εθαξκόδεηαη ζε δπν ζηξώζεηο κέγηζηνπ πάρνπο 1mm. Η δεύηεξε ζηξώζε
εθαξκόδεηαη κεηά ην ζηέγλσκα ηεο πξώηεο ζηξώζεο.
Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ θνληάκαηνο σο ζπλδεηηθό πιηθό κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηελ
πνζόηεηα ηνπ πξνζηηζέκελνπ λεξνύ ζηα 0,180lt. Εθαξκόδνπκε ην έηνηκν κείγκα ζε όιε ηελ
επηθάλεηα ηνπ ζνβά ή ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα απνθαηαζηαζεί θαη ζε πάρνο
πεξίπνπ 2mm. Η επίζηξσζε ηνπ επηζθεπαζηηθνύ θνληάκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη όζν αθόκα
ην κείγκα είλαη λσπό.
ν
Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη κεηαμύ +5ºC θαη 35 C.

Σετνικά ταρακηηριζηικά
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
Ωο αζηάξη γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνύ πεξηπνπ 0,1-0,15 kg/m νπιηζκνύ
2
Ωο θνλίακα ζπλδεηηθήο ζηξώζεο, πεξίπνπ 2 kg/m .

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
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Δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ζε θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο από ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο, ζε πξνζηαηεπκέλν από ηνλ παγεηό θαη ηελ έληνλε
ειηαθή αθηηλνβνιία θαη πςειή ζεξκνθξαζία, ζηεγλό ρώξν.
ΤΚΕΤΑΙΑ
Σε ζπζθεπαζίεο ησλ 0,8 kg θαη 5kg.

TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Καηαηάζζεηαη σο πξντόλ πξνζηαζίαο νπιηζκνύ από δηάβξσζε, ζύκθσλα κε
ηνπ πξνηππνπ ΕΝ 1504-7.
Τζηκεληνεηδεο
Μνξθή
Αληίζηαζε ζηελ θσηηά
θνθθηλσπή θνλία
Απαηηνύκελν λεξό
26%θ.β.
αλάκεημεο
Αληνρή ζηελ
θάκςε ζε 28 εκέξεο
Φαηλόκελν βάξνο
1,43±0,10kg/lt
μεξνύ θνληάκαηνο
Φαηλόκελν βάξνο
Αληνρή ζηελ ζιίςε ζε 28
3
πγξνύ θνληάκαηνο
1760±4,6kg/m
εκέξεο
Χξόλνο επεμεξγαζίαο
≤1 ώξα
Πεξηεθηηθόηεηα ζε
ν
κείγκαηνο
ζηνπο 20 C
ρισξντνληα
Δηαηκεηηθε αληνρή
Πξνζηαζία από
Ναη
πξόζθπζεο επηθαιπκκέλνπ
δηάβξσζε
ράιπβα κε ζθπξόδεκα

ηηο απαηηήζεηο
Class A1
≥10,2 ΜPa

≥41,0MPa
<0,01%
Ναη

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Τν πξντόλ πεξηέρεη ηζηκέλην, ην νπνίν αληηδξά αιθαιηθά ζε επαθε κε ην λεξν θαη
ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό. Σπκβνπιεπζείηε ηηο νδεγίεο πξνζηαζηαο θαη αζθαινύο
ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία.

Ο αλνηθηόο ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ πξντόληνο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Π

ΕΡΓΟΣΑΙΟ: Περιοχή Λατζιμά

ΣΗΛ: 28340 - 93304 FAX: 28340-20630
E-mail : info@easymix.gr Website: www.easymix.gr

2

ΕΣΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ

MICH.I. STAGAKIS SA
TRADE & PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS
KOMVOS ATSIPOPOULOU, 74100 RETHYMNO,
GREECE
FACTORY: LATZIMAS AREA,RETHYMNO
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EN 1504-7
Reinforcement corrosion protection mortar for uses
other than low performance requirements
Compressive strength

>

Chlorides

< 0,01%

Corrosion protection

Pass

Shear adhesion

Pass
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