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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMORAPID 

ΥΠΕΡΤΑΧΥΠΗΚΤΗ ΚΟΝΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΡΡΟΩΝ 

Κατηγορία: Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

Το DOMORAPID είναι κονία υπερταχείας πήξης, έτοιμη για χρήση, με βάση το τσιμέντο. 

Περιέχει επιλεγμένα αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας και πρόσμικτα υλικά. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Η DOMORAPID χρησιμοποιείται για σφράγισμα διαρροών νερού σε υπόγεια, δεξαμενές, 
φρεάτια, τοιχοποιία, βράχους κλπ. Επιτρέπει έτσι την τελική σφράγιση (υδατοστεγανότητα) 
των επιφανειών με DOMOTOP 2000. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Έχει υψηλές αντοχές σε θλίψη και κάμψη. 

 Είναι άφλεκτη και μη διαβρωτική ή τοξική. 

 Έχει άριστη πρόσφυση και υδατοστεγανότητα. 

 Σκληραίνει σε 8 έως 12 sec από τη στιγμή που θα αποκτήσει μορφή σφικτού πολτού. 

 Δεν συρρικνώνεται, αλλά αντιθέτως διαστέλλεται όταν τοποθετηθεί. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο νερό. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Γενικές οδηγίες: Απομακρύνετε όλα τα σαθρά, καθαρίστε την επιφάνεια του σκυροδέματος 
και διαμορφώστε τις θέσεις εισροής νερού σε κώνους. Εντοπίστε τη μεγαλύτερη εισροή και 
τοποθετείστε σ΄ αυτήν έναν μικρό πλαστικό σωλήνα για παροχέτευση του νερού (στερέωση 
του σωλήνα γίνεται με DOMORAPID).Μετά σφραγίστε τις μικροεισροές που βρίσκονται γύρω 
από την παροχέτευση (βλ. Σφράγισμα) και στεγανοποιείστε την περιοχή με DOMOTOP 
2000.Τέλος αφαιρέστε τον σωλήνα παροχέτευσης νερού από τη μεγαλύτερη εισροή, 
σφραγίστε την (βλ. Σφράγισμα), και στεγανοποιείστε την με DOMOTOP 2000. 
 
Δοσολογία κατ΄ όγκο: DOMORAPID: νερό μέχρι 4:1. 
 
Σφράγισμα με DOMORAPID: Φορώντας λαστιχένιο γάντι φτιάξτε στο χέρι προσθέτοντας στο 
DOMORAPID το αντίστοιχο νερό και πλάθοντας καλά ένα κωνικό βύσμα. Τοποθετείστε 
αμέσως το βύσμα στην κωνικά διαμορφωμένη θέση εισροής και πιέστε δυνατά για μερικά 
δευτερόλεπτα μέχρι να σκληρύνει. (Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την πήξη είναι 
φυσιολογική). Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό πριν την πήξη. 
 
  



 

201 

Χημικά Δομικά Υλικά 
Φουντουκιάς 6, 136 77 Αχαρνές, Αθήνα - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr 

Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMORAPID 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg και 5 kg. 
 
Αποθήκευση: Τουλάχιστον 1 χρόνος στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό χώρο με 
θερμοκρασία πάνω από 5°C. 
 
Κατανάλωση: Ένα (1) κιλό DOMORAPID σε σκόνη σφραγίζει κενό 0.7 lt. 
 
Το DOMORAPID είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά υλικά της εταιρίας μας. 


