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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Όνομα:     ADEFIX 12 

Περιγραφή:  Κονίαμα  συγκόλλησης και εξομάλυνσης από μη 

σαπωνοποιήσιμες ρητίνες, υψηλής αντοχής τσιμέντο του 

Πόρτλαντ και επιλεγμένη άμμο. Προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες 

συγκόλλησης και αντοχή σε κύκλους ψύξης απόψυξης. 

Εξαιρετική ικανότητα πλήρωσης, και εφαρμογής με σπάτουλα, 

κατάλληλη για συγκόλληση, εξομάλυνση ενισχυμένη με πλέγμα, 

σοβά με ρωγμές, βαμμένο σοβά, οπλισμένο σκυρόδεμα, 

μονωτικά πάνελ, παλιές πλαστικές επενδύσεις. Για 

επαγγελματική  χρήση. 

Ταξινόμηση UNI 8681: Μια συσκευασία, ματ, φυσικά αποξηραμένος σοβάς σε σκόνη 

για βασική στρώση από σκυρόδεμα και πολυμερή βινυλίου. 

Χρήση:  Εξωτερική /  Εσωτερική 

Κατάλληλα Υποστρώματα: Τσιμεντοειδής σοβάς, βαμμένος σοβάς, εκτεθειμένο οπλισμένο 

σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα πάνελ σκυροδέματος, τσιμέντο 

με ίνες, τούβλα, τούβλα με οπές, μονωτικά πάνελ, παλιές 

πλαστικές επενδύσεις. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση:  Φυσική κατάσταση: σκόνη 

Τύπος ρητίνης  συνδετικού υλικού: συμπολυμερή σκυροδέματος- 

βινυλίου 

Εμφάνιση: επίπεδη 

Διαστάσεις:  Όγκος σε σκόνη: 1200 ± 50 g/l 

  Όγκος σε μορφή πάστας: 1550 ± 50 g/l 

Χαρακτηριστικά απόδοσης:  Πρόσφυση: 1,45 N/mm 2    

  Αντοχή σε κάμψη: 4,5 N/mm2  

  Αντοχή σε θλίψη: 10,0 N / mm2  

  Περιεκτικότητα σε στερεά: 100%  

  pH: 10-12 

  Κοκκομετρία: max 0,8 mm 

Διαθέσιμα χρώματα:  Γκρι, λευκό 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Εξωτερικές συνθήκες:  Θερμοκρασία περιβάλλοντος: min + 5°C max + 35°C  

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: max 80%  

 

Προετοιμασία υποστρώματος: Όλες οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά με 

βούρτσισμα με το χέρι και / ή με πλύσιμο, εξασφαλίζοντας πως 
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 δεν υπάρχει η παραμικρή έκκριση, σαθρά σημεία, παράγοντες 

διαφυγής, κεριά, λάδια ή οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να 

προκαλέσει πρόβλημα στην πρόσφυση. Μόλις στεγνώσει το 

υπόστρωμα ακολουθεί η εφαρμογή του ADEFIX 12. 

Υποστρώματα από σκυρόδεμα και σοβά που περιέχουν ασβέστη 

θα πρέπει να σταθεροποιηθούν με μια στρώση Primacril 

τουλάχιστον 5-6 ώρες πριν από την εφαρμογή. Αν το υπόστρωμα 

είναι ανομοιογενές ή έχει εμφανείς ρωγμές, συνίσταται η 

τοποθέτηση υαλοπλέγματος Armatex μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης στρώσης. 

Εξοπλισμός:    Τύπος: σπάτουλα, σπόγγος, μυστρί 

Αραίωση:    23 - 25% με νερό = 230 - 250 ml ανά κιλό προϊόντος  

Διάρκεια ζωής μίγματος σε 

≈ 20 ° C:    Περίπου 2-4 ώρες ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

Διαδικασία εφαρμογής:  Συγκόλληση των μονωτικών πάνελ  

Προετοιμασία του συγκολλητικού σοβά με ανάμιξη 25kg 

ADEFIX 12 με 5,5-6 λίτρα νερού για τουλάχιστον 5 λεπτά, 

χρησιμοποιώντας ένα μηχανικό αναδευτήρα μέχρις ότου να είναι 

ομοιογενές και απαλλαγμένο από σβώλους με προσοχή έτσι 

ώστε να μην θερμανθεί υπερβολικά το μείγμα. Το μείγμα θα 

πρέπει να παραμείνει για 5 λεπτά, κατόπιν να αναμιχθεί ξανά και 

στη συνέχεια να εφαρμοστεί. Η εφαρμογή πραγματοποιείται 

περιμετρικά της μονωτικής πλάκας και σημειακά στο κέντρο. 

Εξομάλυνση 

Προετοιμασία του εξομαλυντικού κονιάματος με ανάμιξη 25 kg 

ADEFIX 12 με 6 λίτρα νερού για 5 λεπτά, μέχρις ότου να είναι 

ομοιογενές και απαλλαγμένο από σβώλους και φροντίζοντας να 

μην θερμανθεί υπερβολικά το μείγμα. Το μείγμα θα πρέπει να 

παραμείνει για 5 λεπτά, κατόπιν να αναμιχθεί ξανά και στη 

συνέχεια να εφαρμοστεί. Η εφαρμογή του μίγματος 

πραγματοποιείται με μια μεταλλική σπάτουλα, εφαρμόζοντάς το 

έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι ομοιόμορφη. 

Εξομάλυνση με υαλόπλεγμα. 

Προετοιμασία του εξομαλυντικού κονιάματος με  ανάμιξη 25 kg 

ADEFIX 12 με 6 λίτρα νερού για 5 λεπτά, μέχρις ότου να είναι 

ομοιογενές και απαλλαγμένο από σβώλους και φροντίζοντας να 

μην θερμανθεί υπερβολικά το μείγμα. Το μείγμα θα πρέπει να 

παραμείνει για 5 λεπτά, κατόπιν να αναμιχθεί ξανά και στη 

συνέχεια να εφαρμοστεί. Χρησιμοποιώντας μια μεταλλική 

σπάτουλα, εφαρμόζεται το μείγμα έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι 

ομοιόμορφη. Ενώ το κονίαμα είναι ακόμα νωπό, απλώνεται το 

υαλόπλεγμα  Armatex, τεντώνεται και τοποθετείται μέσα στο 

φρέσκο κονίαμα με τη χρήση μιας σπάτουλας εξασφαλίζοντας 

http://www.elmenko.gr/


           
 

Αντιπρόσωπος Ελλάδας: ΕΛΜΕΝΚΟ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ 

3Ο  χλμ. Ηρακλείου – ΠΑ.ΓΝΗ 

Τηλ. 2810-543444   http://www.elmenko.gr 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ADEFIX 
12 

 την επικάλυψη του τουλάχιστον 10 cm και την αποφυγή 

δημιουργίας φουσκών και τσακισμάτων Το πλέγμα θα πρέπει να 

καλύπτεται πλήρως από το κονίαμα και εν πάσει περίπτωσή, να 

μην είναι ορατό. 

Χρόνος σκλήρυνσης στους ≈ 23°C: Υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 4-5 μέρες. 

Ωστόσο οι χρόνοι πήξεως εξαρτώνται από τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

Κατανάλωση:   0,142-0,125 m2/kg 

Συνιστώμενη χρήση ανά m2 : 7000-8000 g 

Καλυπτικότητα ανά συσκευασία (25 kg): 3,56 m2 περ. 

Η καλυπτικότητα θα διαφέρει ανάλογα με την επιφάνεια του 

υποστρώματος. 

Βαφή: Συμβατότητα με άλλα προϊόντα: συμβατό με όλα τα προϊόντα 

απαλλαγμένα από διαλύτες. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Συσκευασία:    Σακί 25 kg 

Αποθήκευση:  Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία : +5 oC +30 oC  

Η  σταθερότητα  του προϊόντος  είναι εγγυημένη για 12 μήνες

 Εάν αυτό είναι αποθηκευμένο στην κανονική του συσκευασία

 σε ένα στεγνό και υπό σκιά μέρος. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Ταξινόμηση κινδύνου:  Απαιτούνται  ταμπέλες κινδύνου σύμφωνα με την αρχή

 2001/60/EC και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

Συμβουλές προειδοποίησης  

για τον χρήστη:  Βλ. φύλλο δεδομένων 

Όριο οσμών:  Άοσμο  

Ταξινόμηση του τύπου  

των αποβλήτων:  Δοχεία χαρτιών: 

Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν ως κωδικός 150105.  

Αντιμετωπίζονται πιθανώς  ως  αστικά  απόβλητα  σύμφωνα με  

ατομικούς  κανονισμούς δημόσιων αρχών. 

Εάν τα δοχεία περιέχουν κατάλοιπα μη αποξηραμένης σκόνης, 

μπορούν να  ταξινομηθούν ως 150110.  

Η απόρριψη  θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς 

κανονισμούς 
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Σημείωση: Αυτό το δελτίο τεχνικών πληροφοριών  έχει συνταχθεί με βάση το καλύτερο της τεχνικής και 

επιστημονικής μας γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεσμευτικό και δεν συνεπάγεται δική μας ευθύνη , διότι 

οι όροι χρήσης δεν ελέγχονται από εμάς. Καλό θα είναι να ελέγχεται πάντα η καταλληλότητα του προϊόντος 

κάθε φορά πριν τη χρήση. 

 

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy 

Phone +39 0541 815811 Fax +39 0541 933112 www.metropolis-ivas.com 
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