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5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

MEGAFIX Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή & αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίας 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα Τσιμεντοειδές κονίαμα - Υπόλευκο

Τοξικότητα Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος 1,25 ± 0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος 1,75 ± 0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,8mm

Απαίτηση σε νερό 4,25lt για 25 kg κονία 

Θερμοκρασία εφαρμογής Aπό +5 °C έως +35 °C

Θερμοκρασιακή αντοχή Aπό -35 °C έως +90 °C

Χρόνος ζωής στο δοχείο 2 ώρες

Μέγιστο πάχος εφαρμογής Έως 5mm / στρώση

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος 30 min

Περιεχόμενα χλωροϊόντα κατά ΕΝ 1015-17: <0,05%

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 1015-11 και ΕΝ 12190, σε:

• κάμψη 2,00±0,50 Ν/mm²

• θλίψη 10,00±1,00 Ν/mm²

Αντοχή 28 ημερών κατά ΕΝ 1015-12 σε:

• πρόσφυση ≥ 1,0±0,10 Ν / mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) κατά ΕΝ 1015-18 ≤ 0,1 kg/m².min0.5

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, 
σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευ-
τείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο 
έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Τους θερινούς μήνες να διαβρέχετε μετά από 12 ώρες από την 
εφαρμογή ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη αφυδάτωση.
•Το MEGAFIX δεν πρέπει να αραιώνεται με περισσότερο νερό από 
αυτό που προδιαγράφεται.
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για 
την υγεία και το περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 5kg σε συσκευασία 4 τεμ.
Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.200kg

ΙΔΙOΤHTΕΣ
Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, 
πυριτικό κονίαμα ενός συστατικού, 
λευκού χρώματος. 
Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή 
σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση. 
Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή 
όσο και για την πλήρη αποκατάσταση 
τελικής επιφάνειας τοιχοποιίας. 
Σχηματίζει ενιαίο σώμα με το υπόστρω-
μα, διασφαλίζοντας τη διαπερατότητα 
των υδρατμών από τη μάζα του. 
Αποτρέπει την επιβλαβή δράση της 
υγρασίας θωρακίζοντας τις επιφάνει-
ες από τη διείσδυσή της με έναν υδα-
ταπωθητικό μανδύα μακροχρόνιας προ-
στασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώ-
ση. Διατηρεί τη διαπνοή (υδρατμοπερα-
τότητά) της, ενώ παράλληλα αποτρέπει 
την απορρόφηση νερού από αυτή. 
Με αυτόν τον τρόπο το δομικό στοι-
χείο διατηρεί το συντελεστή θερμο-
αγωγιμότητας ‘λ’ συμβάλλοντας στη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
για τη θέρμανση των εσωτερικών χώ-
ρων της τοιχοποιίας στην οποία εφαρ-
μόζεται. Επιπλέον σφραγίζει ρωγμές 
πλάτους 0,5mm έως 30mm και βά-
θους έως 40mm και δεν ευνοεί την 
επανεμφάνισή τους. 
Η επιλογή του ως τελική επίστρωση 
σε νέες τοιχοποιίες με μαρμαροσο-
βά ή εμφανές σκυρόδεμα αλλά και σε 
υπάρχουσες, ήδη ρηγματωμένες επι-
φάνειες, διασφαλίζει ολοκληρωμένη 
προστασία από αποσάθρωση ή εναν-
θράκωση των υποστρωμάτων του. 
Αποτρέπει παράγοντες όπως το διοξεί-
διο του άνθρακα, του θείου ή του αζώ-
του να προσβάλλουν τα δομικά στοιχεία. 
Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία 
GP: CSIII/W2 κατά EN 998 - 1. 
Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην 
κατηγορία R1 κατά  ΕΝ 1504 - 3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η καινοτόμος σύνθεση του MEGAFIX 
το κάνει ιδανικό για την αποκατάστα-
ση της τελικής επιφάνειας της τοιχο-
ποιίας, την αποφυγή διείσδυσης υγρα-
σίας προερχόμενης από βροχή ή άλλη 
αιτία, καθώς και την κάλυψη κατασκευ-
αστικών αστοχιών από μερεμέτια που 
έχουν γίνει. Αποκαθιστά ρηγματωμένα 
σημεία συνάντησης λαμπάδων με κά-
σες από αλουμίνιο, ξύλο και PVC, επι-
διορθώνοντας σημειακά αλλά και σε 
όλη την περίμετρό τους.  Διακρίνεται 
για την ισχυρή πρόσφυση χωρίς αστά-
ρωμα, με απλή διαβροχή, δημιουργώ-
ντας άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα σε 
κάθε επιφάνεια από σοβά ή μπετόν.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία Επιφάνειας
• Ξεφλουδισμένα ή φουσκωμένα χρώ-
ματα τοιχοποιίας απομακρύνονται 
με σπάτουλα και ασταρώνονται με 
AQUAFIX.   
• Ρηγματωμένες επιφάνειες ανοίγονται 
ελαφρώς (οι ρωγμές) με λεπτή σπάτου-
λα, ξεσκονίζονται, διαβρέχονται και γε-
μίζονται με MEGAFIX.
• Άβαφες επιφάνειες από σοβά ή μπε-
τόν, αφού απομακρυνθούν τυχόν σα-
θρά σημεία, ασταρώνονται με AQUAFIX.
• Εάν τα υποστρώματα είναι σταθερά, 
αρκεί μία απλή διαβροχή με νερό.

2. Εφαρμογή
Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του 
σάκου με νερό, σε αναλογία 25kg 
MEGAFIX προς 4,25-4,75lt νερό ( ή 
5kg MEGAFIX προς 0,95lt νερό), χρη-
σιμοποιώντας μπετονιέρα ή σε καθαρό 
δοχείο, με δράπανο χαμηλών στροφών 
με το κατάλληλο εξάρτημα, έως ότου 
επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του 
μείγματος. Αφήνουμε το μείγμα να ωρι-

EN 1504-3 EN 998-1



285

5.
 Β

ΕΛ
ΤΙ

Ω
ΤΙ

Κ
Α

 &
 Ε

ΙΔ
ΙΚ

Α
 Κ

Ο
Ν

ΙΑ
Μ

Α
ΤΑ

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

μάσει για 5 λεπτά και αναδεύουμε περιοδικά. 
Το MEGAFIX εφαρμόζεται σε 2 επιστρώσεις έως 
5mm ανά στρώση με φαρδιά μεταλλική σπάτου-
λα ή οδοντωτή, ξεκινώντας από κάτω προς τα 
πάνω στις μεγάλες επιφάνειες. 
Όταν ‘τραβήξει’ η πρώτη στρώση, ακολουθεί 
η δεύτερη, η οποία στη συνέχεια φινίρεται με 
τριβίδι σοβάδων. 
Για μερεμέτια εφαρμόζεται με σπάτουλα ή μυ-
στρί. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 2 ώρες 
στο δοχείο. Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται 
εντός 2-3ών ωρών, χωρίς την ανάγκη διαβροχής. 
Η εφαρμογή γίνεται μόνο σε θερμοκρασίες 
+5°C έως +35°C ενώ δεν θα πρέπει να υπάρ-
χει πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 8 ώρες 
από το τέλος των εργασιών.  Η προσθήκη κά-
θε τύπου γαλακτώματος ή τσιμέντου δεν επι-
τρέπεται!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Σφράγιση ρηγματώσεων και αποτροπή επα-

νεμφάνισής τους.
• Επισκευή και φινίρισμα προκατασκευασμέ-

νων τοιχίων.
• Μηδενική συρρίκνωση. 
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
• Άρρηκτη πρόσφυση με ελαφριά διαβροχή, χω-

ρίς αστάρωμα στις σταθερές επιφάνειες.
• Εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή θιξοτροπία.
• Βάφεται με ακρυλικά χρώματα της DUROSTICK. 
• Υδρατμοπερατός αλλά όχι υδατοπερατός, 

βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτι-
ρίων.

• Θωρακίζει την τοιχοποιία από την ανερχόμενη 
υγρασία που προκαλείται από την αναπήδη-
ση της βροχής από το έδαφος προς την επι-
φάνειά της.

• Μειώνει τη δημιουργία ανάπτυξης βακτηρι-
δίων και μούχλας.

• Έχει εξαιρετικές μηχανικές και χημικές αντο-
χές.

• Αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο επισκευ-
ής ρηγματώσεων μεγάλης έκτασης, διασφα-
λίζοντας τη μη επανεμφάνισή τους, με δυνα-
τότητα παράλληλης θωράκισης και δημιουρ-
γίας υδαταπωθητικού μανδύα μακροχρόνιας 
προστασίας έναντι της υγρασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως με-
τά τη χρήση τους.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πάρτε τη σωστή απόφαση... 
Για να μην δείτε ποτέ ξανά αυτές τις εικόνες!


