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Πρόσθετα Σκυροδέματος και Κονιών 

DOMOPLAST 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 

Κατηγορία: Πρόσθετα Σκυροδέματος και Κονιών 

Το DOMOPLAST είναι οικοδομική ρητίνη για βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των 

επιχρισμάτων από τσιμεντοκονία και σοβά. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Το DOMOPLAST χρησιμοποιείται όπου απαιτείται ισχυρός σοβάς για προστασία από την 
υγρασία (παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές). Προσδίδει στο σοβά ισχυρή πρόσφυση και 
αντοχή, ιδιαίτερα σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (παγετός, υψηλές θερμοκρασίες, 
σοβάς πάνω σε θερμομονωτικά υλικά). 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Το DOMOPLAST προστιθέμενο στα κονιάματα: 

 αυξάνει την πρόσφυσή τους επάνω σε κάθε υπόστρωμα, 

 αυξάνει τις μηχανικές τους αντοχές στη θλίψη και στην κάμψη, 

 αυξάνει την ελαστικότητά τους και τις αντοχές τους σε χημικά, πετρελαιοειδή, 
λύματα. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ετοιμάζουμε υγρό μίγμα DOMOPLAST και νερού ανάλογα με την εφαρμογή. Στην συνέχεια 
ετοιμάζουμε μίγμα στερεών υλικών όπου προβλέπεται. Τέλος προσθέτουμε στερεό μίγμα 
σε ποσότητα υγρού μίγματος ανακατεύοντας μέχρι να επιτύχουμε την πλαστικότητα που 
θέλουμε. 
 
Εφαρμογές & Δοσολογία: 

 Επισκευαστικά κονιάματα στρώσεων πάχους έως 2 cm: 
DOMOPLAST: Νερό= ½:1 (κατ΄όγκο) 
Τσιμέντο: Άμμος= 1:3 (κατ΄όγκο) 

 Πεταχτές τσιμεντοκονίες επάνω σε λείες επιφάνειες (αστάρωμα): 
DOMOPLAST: Νερό= 1:1 (κατ΄όγκο)  
Τσιμέντο: Άμμος= 1:1 (κατ΄όγκο) 

 Συνδετική στρώση παλαιού-νέου κονιάματος ή σκυροδέματος: 
DOMOPLAST: Νερό= 1:1 (κατ΄όγκο) 
Τσιμέντο: Άμμος = 1:1 (κατ΄όγκο) 

 Τσιμεντοκονίες δαπέδων με αυξημένες απαιτήσεις: 
DOMOPLAST: Νερό= ½:1 (κατ΄όγκο) 
Τσιμέντο: Άμμος= 1:4 (κατ΄όγκο) 
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Πρόσθετα Σκυροδέματος και Κονιών 

DOMOPLAST 

 Κονίες συγκόλλησης πλακιδίων: 
3 όγκοι κόλλας (DOMOPLAC) + 0,5 όγκος DOMOPLAST διαλυμένος σε νερό ανάλογο. 

 Αντιτριβικός εμποτισμός για δάπεδα που σκονίζουν: 
1 όγκος DOMOPLAST + 3 όγκοι νερό. 
Επαλείφουμε σε 2 χέρια, 24 ώρες το ένα από το άλλο. 

 
Καθαρισμός εργαλείων: Με νερό πριν σκληρυνθεί το υλικό (αλλιώς μόνο με μηχανικά 
μέσα). 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συσκευασία: Δεξαμενές 1000 kg. Βαρέλια 200 kg. Δοχεία 20 kg, 5 kg, 1 kg. 
 
Αποθήκευση: Προστασία από τον παγετό. 
 
Κατανάλωση: 0,60-2,65 kg/m² ανά cm πάχους αναλόγως εφαρμογής. 
 
Αναδεύετε καλά πριν από την χρήση. 
 
Το DOMOPLAST είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά υλικά της εταιρίας μας. 


