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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τν πξντόλ INO SV 25 είλαη έλα ηαρύπεθην (20min) επηζθεπαζηηθό πιηθό, ελόο 

ζπζηαηηθνύ, βάζεσο ηζηκέληνπ γηα ζθπξόδεκα. Είλαη έλα κε ζπξξηθλνύκελν πιηθό κε 

άξηζηε ζπλάθεηα κε ην ζθπξόδεκα. Αθνύ αλακηρζεί κε ην λεξό πξνθύπηεη κηα πάζηα 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κπζηξί ή κεηαιιηθή ζπάηνπια ζηελ πξνο επηζθεπή 

επηθάλεηα. Απνηειείηαη από ηζηκέλην εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ, ππξηηηθά αδξαλή 

πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ππξίηην θαη επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο, ξεηίλεο θαη εηδηθά  

βειηησηηθά πξόζκηθηα. 
 

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Είλαη θαηάιιειν γηα ηελ: 

 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε κπεηόλ πνπ πξνέξρνληαη από θαθνηερλίεο, θζνξέο,  

 πξόζθξνπζε θ.η.ι.  

 Επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε παιαηνύ θαη λένπ, νπιηζκέλνπ ή άνπινπ 

ζθπξνδέκαηνο 

 Πξνζηαζία νπιηζκνύ από ηελ νμείδσζε θαη ηε δηάβξσζε ζε ειαηησκαηηθά ή 

θζαξκέλα ζθπξνδέκαηα. 

 Επηζθεπέο θζαξκέλσλ δαπέδσλ, ηζηκεληνθνλίαο θαη ινηπώλ θαηαζθεπώλ κε 

βάζε ηα ηζηκέλην. 

 Επηζθεπέο ζθαινπαηηώλ, ζηεζαίσλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαη ινηπώλ 

ζηνηρείσλ από κπεηόλ  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 
 

 Πήδεη ζηα 20min 

 Γξήγνξε αλάπηπμε  αληνρώλ (24 ώξεο) 

 Ιζρπξή πξόζθπζε ζην ππόζηξσκα 

 Μεδεληθή ζπξξίθλσζε 

 Υςειέο αληνρέο 

 Άξηζηε εξγαζηκόηεηα 

 Παξάγεηαη κε ραιαδηαθή άκκν 

 Αληίζηαζε ζηελ πγξαζία θαη ζηνπο αηκνύο 

 Αληίζηαζε ζηελ γήξαλζε 

 Αληίζηαζε ζηα έιαηα θαη δηαιύηεο 

 Με εύθιεθην 

 

 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ  ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

Αξρηθά εμαζθαιίζηε θαζαξή επηθάλεηα από ζαζξά πιηθά θαη δηαβξσκέλα ή 

ελαλζξαθσκέλα  ηκήκαηα ζθπξνδέκαηνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κε ηε βνήζεηα 

ελόο ζθπξηνύ ή θαιεκηνύ ή ακκνβνιήο. Φξνληίζηε, αλ ππάξρεη νπιηζκόο λα  

απνθαιπθζεί πεξηθεξεηαθά γηα λα κπνξέζεη λα δηεηζδύζεη ην πιηθό, θαη εθηξαρύλεηε 

ηηο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα έιζνπλ ζε επαθή κε ην πιηθό. 

Απνκαθξύλεηε κε λεξό ππό πίεζε όια ηα ππνιείκκαηα, θαη αθαηξέζηε ηπρόλ 

πεξηζζεύκαηα λεξνύ. Σπληζηάηαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ λα γίλεη  

πξνεπάιιεηςε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηνπ κεηαιιηθνύ νπιηζκνύ, κε ην πιηθό 

αζηαξώκαηνο STEG PRIMER, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί  άξηζηε πξόζθπζε ηνπ πιηθνύ 

κε ην ππόζηξσκα. Τν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ειαθξώο πγξό.  
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ΣΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σε θαζαξό δνρείν πξνζζέζηε 3,5 - 4 ιίηξα θαζαξό λεξό θαη αδεηάζηε ζηαδηαθά ην 

πεξηερόκελν ηνπ ζάθνπ αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα, έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία 

νκνηνγελήο κάδα θνληάκαηνο. Αθήζηε ην κίγκα λα σξηκάζεη γηα 3 min θαη 

αλαθαηεύζηε μαλά γηα ιίγν. Επίζεο ζπλίζηαηαη λα αλαδεύεηε πεξηνδηθά ην κίγκα γηα 

όζε ώξα δηαξθεί ε εξγαζία. Μεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο απαγνξεύεηαη ε 

επηπιένλ πξνζζήθε λεξνύ γηα ηελ δηόξζσζε ηεο εξγαζηκόηεηαο ηνπ θνληάκαηνο. 

Απηό ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ αληνρώλ ηνπ θαη ζηελ αύμεζε ηεο ζπξξίθλσζήο 

ηνπ. 

Όπνπ ρξεηάδεηαη θαινππώζηε ην πξνο απνθαηάζηαζε ηκήκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 

ζηε ζπλερεία εθρύζηε ην επηζθεπαζηηθό θνλίακα INO SV 25 πξνζέρνληαο λα γίλεη 

επηκειήο δηάζηξσζε θαη θάιπςε όισλ ησλ θελώλ. Φξνληίζηε ώζηε λα βγαίλεη όινο ν 

παξαγόκελνο αέξαο θαη λα κελ ππάξρνπλ θελά. Τν πάρνο ηνπ θνληάκαηνο κπνξεί λα 

θηάζεη κέρξη ηα  5 cm. Γηα ηελ νκνηόκνξθε απόθηεζε αληνρώλ θαη γηα ηελ απνθπγή 

ξσγκώλ, πξέπεη ε ηειηθή επηθάλεηα δηαηεξείηαη πγξή, γηα ηηο πξώηεο εκέξεο κεηά ηελ 

εθαξκνγή, θαη λα εκπνδίδεηαη ην γξήγνξν ζηέγλσκα κε θαηάιιειν πγξό θάιπκκα. 

Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη  ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, θαη ζε 

επηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη θάησ από δπλαηό ήιην. Τν πιηθό πξέπεη λα εθαξκόδεηαη 

όηαλ ε εμσηεξηθά ζεξκνθξαζία είλαη κεηαμύ +5
0
C θαη +35

0
C, θαη όρη ππό βξνρή. 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα, νη αληνρέο αλαπηύζζνληαη πην 

γξήγνξα, ελώ κεηώλεηαη θαη ε εξγαζηκόηεηα ηνπ πιηθνύ. Σηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

νη αληνρέο αλαπηύζζνληαη κε θαζπζηέξεζε. Τα μύιηλα θαινύπηα πξέπεη λα  είλαη 

θαιά βξεγκέλα, ρσξίο όκσο λα ζρεκαηίδνληαη ιίκλεο κε λεξό. 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
25 kg  μεξνύ θνληάκαηνο απνδίδνπλ πεξίπνπ 13 lt έηνηκνπ λσπνύ θνληάκαηνο. 
 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ 
Με άθζνλν λεξό ακέζσο κεηά ηε ρξήζε 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
Τν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε πιαζηηθνύο ζάθνπο ησλ 5Kg θαη ζε ραξηόζαθνπο βαιβίδαο ησλ 
25Kg. Δηαηεξείηαη απνζεθεπκέλν ζε μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 0°C 
γηα 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο.  
 
ΔΕΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ  
Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή τοσ προϊόντος: 
Όηαλ ππάξρεη πξόγλσζε γηα ςύρνο ηηο επόκελεο 24 ώξεο από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο. 
Σε πγξέο ζπλζήθεο (όπσο βξνρή). 
Σε ππνζηξώκαηα πνπ εθηίζεληαη απεπζείαο ζε έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία ή ζε δεζηά 
ππνζηξώκαηα. 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ  

Τν πξντόλ INO SV 25 πεξηέρεη ηζηκέλην θαη αληηδξά κε ην λεξό, παξάγνληαο αιθαιηθό 

δηάιπκα. Γηα ην ιόγν απηό  πξνζηαηέςηε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Σε πεξίπησζε επαθήο 
μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα αλαδεηήζηε άκεζα ηαηξηθή 
ζπκβνπιή. Δηαβάζηε ηεο πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη ζην Τερληθό Φπιιάδην ηνπ πξντόληνο 
πξηλ από ηε ρξήζε. Φνξέζηε θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη γάληηα. Τν Δειηίν 
Αζθαιείαο ηνπ πξντόληνο είλαη δηαζέζηκν κεηά από αίηεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο. 
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ΣΕΥΝΙΚΑ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

Μοπθή   Ξεξή ζθόλε 

Υπώμα   Γθξη  

Μέγιζηο πάσορ εθαπμογήρ (cm)  5 

ΡΗ μίγμαηορ   >10 

Θεπμοκπαζία ανηοσήρ   (
ο
 C)   -30 εώο +90 

Μέγιζηορ κόκκορ  (mm)  1,0 

Επγάζιμορ σπόνορ (min) EN 1015-9 15 

Υπόνορ υπίμανζηρ (min)  3 

Υπόνορ πήξηρ (min) ΕΝ 196-3 20-30 

Ανηοσή ζε θλίτη ζε 28 ημέπερ (N/mm
2
) EN 1015-11 44±1 

Ανηοσή ζε κάμτη (N/mm
2
) EN 1015-11 5±1 

Ειδικό βάπορ ξηπού κονιάμαηορ (Kg/l)  1,65-1,75 

Πςκνόηηηα μίγμαηορ (Kg/l)  1,90-2,10 

Υπόνορ ανάπηςξηρ ανηοσών (h)  24 

Καηανάλυζη   

(l/25Kg 

ξηπό 

κονίανα) 

 13 

Αναλογία νεπού ανάμιξηρ 
(ml νεπό 

/100g ξηπού 

κονιάμαηορ)  
 14-16 

Ππόζθςζη ζηο ςπόζηπυμα   Εμαηξεηηθή 

Πποζηαζία ζιδηπού οπλιζμού   Εμαηξεηηθή 

Ανηίζηαζη ζηην ςγπαζία και ηοςρ αημούρ    Εμαηξεηηθή 

Ανηίζηαζη ζηην γήπανζη    Εμαηξεηηθή 

Ανηίζηαζη ζηα έλαια και διαλύηερ   Εμαηξεηηθή 

ςππίκνυζη   Όρη 

Εςθλεκηόηηηα   Όρη 

ημείυζη: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +230C, .Υ. 50% και 
συπίρ αεπιζμό. Υπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν ζηο 
επγοηάξιο, όπυρ θεπμοκπαζία, ςγπαζία, αεπιζμόρ και ηην  αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορτ.  

 

 

 

 


