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LAMPOSILEX
Υδραυλικό συνδετικό υπερ-ταχείας πήξεως και ξήρανσης για σφράγιση διαρροών νερού
Το LAMPOSILEX χρησιμοποιείται για το σφράγισμα διαρροών νερού, ακόμα και κάτω από πίεση σε
υπόγεια, σήραγγες, υπόγειους σιδηρόδρομους κ.λπ. καθώς επίσης και για στεγανή σφράγιση άκαμπτων
αρμών σε υδραυλικές κατασκευές από σκυρόδεμα, αποχετευτικά δίκτυα, δεξαμενές, κανάλια. Όπου
εμφανίζεται διαρροή το LAMPOSILEX πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν τη στεγανοποίηση με IDROSILEX
PRONTO . Μετά την ανάμειξή του με νερό το LAMPOSILEX αρχίζει αμέσως να δημιουργεί πλαστική πάστα
η οποία πήζει σε περίπου 2 λεπτά.
Προετοιμασία του μείγματος: Προσθέστε 1 κιλό LAMPOSILEX μέσα σε δοχείο που περιέχει 280γρ νερού
ενώ ανακατεύετε πολύ δυνατά με μυστρί μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομογενής πολτός. Για δοσολογία κατ’
όγκο αναμείξτε 3 μέρη LAMPOSILEX με ένα μέρος νερού. Εφαρμόστε αμέσως το LAMPOSILEX
χρησιμοποιώντας γάντι χειρός.
Κατανάλωση: 1,8 kg ανά lt κοιλότητας για γέμισμα
Συσκευασία: Δοχεία των 5 kg.

MAPEGROUT FAST-SET
Ινο-οπλισμένη τσιμεντοκονία ελεγχόμενης συρρίκνωσης, ταχείας πήξεως και
σκλήρυνσης για την επισκευή του σκυροδέματος
Το MAPEGROUT FAST-SET χρησιμοποιείται για την επιφανειακή ανακατασκευή αποσαθρωμένων
επιφανειών σκυροδέματος, όπως τα άκρα των μπαλκονιών και οι γωνίες δοκών και υποστηλωμάτων.
Το MAPEGROUT FAST-SET είναι σύνθεση ειδικών υδραυλικών συνδετικών, επιλεγμένων αδρανών,
ειδικών πρόσθετων και συνθετικών ινών και παρασκευάζεται με ανάμειξη του περιεχόμενου του σάκου των
25 kg με 3,75-4,00 l νερό. Το MAPEGROUT FAST-SET πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 10-15 λεπτά από
την παρασκευή του, με μυστρί πάνω σε συμπαγές και καθαρό υπόστρωμα, το οποίο έχει υποστεί βαθύ
εμποτισμό με νερό. Απλώστε το πολύ 20-25 mm πάχος ανά στρώση.
Το MAPEGROUT FAST-SET πήζει μέσα σε λίγα λεπτά στους +20°C και είναι έτοιμο για χρήση μερικές
ώρες μετά από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 18 kg / m² για κάθε cm πάχους
Συσκευασία: Σάκοι των 25 kg.

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές, καθώς και για άλλα ειδικά προϊόντα
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους μηχανικούς της εταιρείας μας.
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MAPEGROUT THIXOTROPIC
Ινο-οπλισμένη τσιμεντοκονία ελεγχόμενης συρρίκνωσης για την επισκευή του
σκυροδέματος
Το MAPEGROUT THIXOTROPIC χρησιμοποιείται σε όλες τις εργασίες επισκευής σκυροδέματος όπως η
ανακατασκευή της επικάλυψης του σιδηροπλισμού, η επισκευή των εξωτερικών γωνιών δοκών και
υποστηλωμάτων και η επισκευή των ακμών των μπαλκονιών τα οποία έχουν υποστεί βλάβη από την
οξείδωση του σιδηροπλισμού τους.
Εξαιτίας της μεγάλης μηχανικής αντοχής του και πρόσφυσής του, το MAPEGROUT THIXOTROPIC μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για επισκευές στο φέροντα οργανισμό. Φτιαγμένο από συνδετικά τσιμέντου,
διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά πρόσθετα και συνθετικές ίνες το MAPEGROUT THIXOTROPIC
παρασκευάζεται με ανάμειξη του σάκου των 25 kg με 3,9-4,3 l νερού. Το MAPEGROUT THIXOTROPIC
εφαρμόζεται με σπάτουλα σοβατίσματος ή ψεκασμό πάνω σε συμπαγείς επιφάνειες οι οποίες πρέπει να
είναι απαλλαγμένες από χαλαρά στοιχεία, να έχουν άγρια επιφάνεια και να εμποτιστούν με νερό εκ των
προτέρων. Το MAPEGROUT THIXOTROPIC μπορεί να επισκευάσει πάχη μέχρι 30-35mm με μία
εφαρμογή χωρίς χρήση ξυλοτύπου.
Κατανάλωση: 19 kg/m² για κάθε cm πάχους
Συσκευασία: Σάκοι των 25 kg.

MAPEFER
Αντισκωριακή κονία δύο συστατικών για ράβδους οπλισμού
Το MAPEFER είναι ένα μείγμα πολυμερών σε διάλυμα νερού μαζί με συνδετικά τσιμέντου και
αντιδιαβρωτικά για επάλειψη του σιδηρού οπλισμού κατά τη διάρκεια εργασιών ανακατασκευής σε
υφιστάμενα κτίρια.
Το MAPEFER προσφέρεται ως 2 προζυγισμένα συστατικά που πρέπει να αναμιχθούν μεταξύ τους χωρίς
την προσθήκη νερού ή άλλων υλικών. Το MAPEFER εφαρμόζεται με βούρτσα στον οπλισμό ο οποίος
πρέπει να είναι απαλλαγμένος από σκουριές, λάδια, γράσα και χαλαρά στοιχεία. Γι’ αυτό πρέπει οι ράβδοι
να καθαριστούν πριν την επάλειψη με έντονο βούρτσισμα ή αμμοβολή. Μόλις το MAPEFER στεγνώσει
(τουλάχιστον μετά 4 ώρες) μπορεί να απλωθεί ένα επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα—MAPEGROUT HIFLOW ή MAPEGROUT THIXOTROPIC ή MAPEGROUT T40.
Αναλογία ανάμειξης: Α : Β = 3 : 1
Κατανάλωση: 150 g ανά μήκους ράβδου για Φ 10mm.
Συσκευασία: 2 kg (A+B).
Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές, καθώς και για άλλα ειδικά προϊόντα
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους μηχανικούς της εταιρείας μας.
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