Ινοπλισµένο επισκευαστικό κονίαµα τύπου R4 για επισκευές &
αγκυρώσεις
Το

DOMOREPAIR

R4

είναι

ένα

ινοπλισµένο,

θιξοτροπικό,

µη

συρρικνούµενο

επισκευαστικό κονίαµα, έτοιµο για χρήση, για την επισκευή εµφανούς σκυροδέµατος, µε
µέγιστο πάχος εφαρµογής ανά στρώση 40 mm. Ένα προϊόν κατάλληλο για οριζόντιες και
κατακόρυφες επιφάνειες.
Τρόπος χρήσης

Πεδία εφαρµογών
Το DOMOREPAIR R4 είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε:

Προετοιµασία υποστρώµατος:

-

Η επιφάνεια εφαρµογής (σκυρόδεµα, σοβάς, πέτρα,

-

-

Αποκαταστάσεις

αποσαθρωµένου

σκυροδέµατος,

όπως δοκούς, τοιχία, µπαλκόνια και υποστυλώµατα

τούβλο) πρέπει να είναι σταθερή και καθαρή. Σαθρά µέρη,

Κάθε

σκουριά,

είδους

επισκευή

σκυροδέµατος,

όπως

έλαια,

σκόνη,

τσιµεντοεπιδερµίδα

κτλ.

να

βιοµηχανικά δάπεδα, αυτοκινητόδροµους, γέφυρες,

αποµακρυνθούν. Λείες επιφάνειες σκυροδέµατος θα πρέπει

αποχετευτικούς αγωγούς, κράσπεδα, κτλ.

να αγριεύονται.

Επιδιορθώσεις

καταστραµµένων

γωνιών

και

Τυχόν εκτεθειµένος οπλισµός θα πρέπει να καθαριστεί από

απολήξεων

τη σκουριά µε µηχανικό βούρτσισµα ή αµµοβολή και στη

-

Επικαλύψεις σιδηρού οπλισµού που έχουν υποστεί

συνέχεια να επικαλυφθεί µε DOMOFER.

φθορά λόγω οξείδωσης

Πριν από την εφαρµογή του DOMOREPAIR R4 βρέχουµε

-

Εργασίες πλήρωσης φωλεών, ρωγµών, µικρών

καλά

οπών κτλ.

δηµιουργηθούν όµως λιµνάζοντα νερά.

το

υπόστρωµα

-

Συνδέσεις προκατασκευασµένων τµηµάτων

-

Τοποθέτηση όλων των ειδών αγκυρώσεων, όπως

Ανάµιξη:

υποστηρίγµατα,

Αναλογία ανάµιξης:

αναµονές,

συνδετικά

καρφιά,

άγκιστρα, ατσαλένιες ράβδους κτλ.

µέχρι

κορεσµού,

DOMOREPAIR R4:ΝΕΡΟ

χωρίς

να

6:1 κ.β.

(περίπου 4,2 L νερού στα 25 kg)

Πλεονεκτήµατα

Βάζουµε νερό σε ένα κατάλληλο δοχείο και προσθέτουµε

-

Έτοιµο για χρήση κονίαµα. Προστίθεται µόνο νερό.

το κονίαµα DOMOREPAIR R4. Κατόπιν ανακατεύουµε

-

Άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα, λόγω της

µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιογενές, χωρίς σβώλους.

σύνθεσης

Καλύτερη

του

από

οργανικά

πολυµερή

και

συνθετικές ρητίνες.

ανάµιξη

επιτυγχάνεται

µε

αργόστροφο

αναµικτήρα. Η ανάµιξη µε το χέρι δε συνίσταται.

-

∆ίνει πολύ υψηλές αντοχές.

-

Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρηγµατώσεων γιατί δεν

Εφαρµογή:

συρρικνώνεται.

Εφαρµόζουµε το µίγµα πατητά µε σπάτουλα ή µυστρί,

-

Εξαιρετική εργασιµότητα.

ανάλογα µε τις απαιτήσεις.

-

Θιξοτροπικό.

Στις επισκευές άκρων και γωνιών συνιστάται η χρήση

-

∆ίνει άριστα αποτελέσµατα στην συναρµολόγηση.

ξυλοτύπων,

-

Είναι στεγανό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες

DOMOREPAIR R4.

και την παγωνιά, µετά την σκλήρυνση.

∆εν αναµιγνύουµε περισσότερο υλικό από αυτό που θα

∆εν περιέχει χλωρίδια που προκαλούν διάβρωση ή

χρησιµοποιήσουµε.

-

αποκόλληση.

µέχρι

να

αρχίσει

η

σκλήρυνση

του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις:

θερµοκρασίες

-

συνιστάται να είναι κρύο.

Σε επιδιορθώσεις µεγάλου πάχους (πάνω από 3-4
cm) εφαρµόζουµε το υλικό σε στρώσεις. Κάθε φορά

-

εφαρµογής

30-35°C,

το

νερό

Το προϊόν περιέχει τσιµέντο και κατατάσσεται ως
ερεθιστικό.

η καινούργια στρώση µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς η
προηγούµενη να έχει στεγνώσει τελείως.
-

Για να αποφύγουµε τη γρήγορη σκλήρυνση του ήδη
εφαρµοσµένου

µίγµατος

και

τον

Κατανάλωση
17-18 kg/m2 για µία στρώση πάχους 1 cm.

κίνδυνο

ρηγµατώσεων, το προστατεύουµε µε υγρή λινάτσα ή
διαβρέχουµε συνεχώς µε νερό.

Αποθήκευση

Ο χρόνος σκλήρυνσης αυξάνεται όταν η θερµοκρασία

Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε

είναι χαµηλότερη και µειώνεται όταν είναι υψηλότερη.

κλειστή συσκευασία σε χώρο προστατευµένο από την

-

Μην προσθέτετε τσιµέντο, αδρανή ή πρόσθετα στο

υγρασία.

-

Μην προσθέτετε νερό, εφόσον το κονίαµα έχει

-

προϊόν.

Συσκευασία
Σάκοι 25 kg.

αρχίσει να πήζει.
-

Μην εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 5°C και
άνω των 35°C ή κατά τη διάρκεια βροχής. Όταν η

Πιστοποιητικά
Το προϊόν είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το EN 1504-3

θερµοκρασία εφαρµογής είναι στους 5-8 °C, τότε το

(Επισκευή Φερόντων και µη Φερόντων Στοιχείων) στην

νερό ανάµιξης και κορεσµού του υποστρώµατος

κατηγορία Επισκευαστικό R4.

συνιστάται να είναι χλιαρό προς ζεστό, ενώ σε

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή

Σκόνη

Απόχρωση

Γκρι

Φαινόµενο ειδικό βάρος

1,30 ± 0,04 g/cm3 (23oC)

Αναλογία ανάµιξης

Domorepair R4 : Νερό 6 : 1 κ.β.

Ειδικό βάρος µίγµατος

2,1 ± 0,06 kg/L (23oC)

pH µίγµατος

12

Θερµοκρασία εφαρµογής

+5oC έως +35oC

Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life)

60 λεπτά (20oC)

Αντοχή σε θλίψη κονιάµατος (EN 12190)

55,3 MPa

Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου (EN 1015-17)

<0,05%

Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542)

>2,0 MPa

Θερµική συµβατότητα Μέρος 1, Ψύξη-απόψυξη (EN 13687-1)

>2,0 MPa

Αντίσταση σε ενανθράκωση (EN 13295)

Μικρότερο βάθος ενανθράκωσης από το δείγµα αναφοράς

Μέτρο ελαστικότητας (EN 13412)

>20 GPa

Απορρόφηση διαµέσου τριχοειδών (EN 13057)

<0.5 kg/m2h0.5

Όλα τα τεχνικά δεδοµένα που δηλώνονται σ’ αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντων βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιµές, στη γνώση και
εµπειρία της εταιρίας. Στην πράξη µπορεί να υφίστανται διαφορετικά δεδοµένα που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρίας. Για το λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου.

