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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOREP HE 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΩΝ 

Κατηγορία: Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

Το DOMOREP HE είναι υψηλής ποιότητας θιξοτροπική κονία έτοιμη για χρήση. Περιέχει 

τσιμέντο, προσεκτικά διαβαθμισμένη άμμο με μεγάλη αναλογία ρητινών, συνθετικών ινών 

και προσμίκτων. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 1504-3. 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Το DOMOREP HE είναι κονία πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται για: 

 κατασκευαστική επισκευή επιφανειών καθέτων, οριζοντίων και οροφής, 

 αναπλήρωση ελλείποντος σκυροδέματος ανεξάρτητα από το πάχος, 

 προστασία επιφανειών σκυροδέματος, 

 εξομάλυνση δαπέδων. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Εύκολη χρήση, καλή πρόσφυση σε διάφορα κατασκευαστικά υλικά. 

 Μηδενική συρρίκνωση. 

 Μέτρο ελαστικότητας και θερμική συστολοδιαστολή παρόμοια με του 
σκυροδέματος. 

 Υψηλή αντοχή σε θλίψη, τάση και κάμψη. 

 Ελαχιστοποίηση ρηγματώσεων. 

 Γρήγορη ανάπτυξη αντοχών. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Προετοιμασία επιφάνειας σκυροδέματος: Απομακρύνουμε κάθε ξένο σώμα, λάδια, σκόνη, 
υλικά παλαιών επαλείψεων με αμμοβολή, υδροβολή, συρματόβουρτσα ή άλλο κατάλληλο 
μηχανικό μέσο ώστε να έχουμε υγιή επιφάνεια. Κοραίνουμε την επιφάνεια με νερό αλλά 
απομακρύνουμε ρέον ή στάσιμο νερό. 
 
Δοσολογία: Αναμειγνύουμε έναν σάκο DOMOREP HE (25 kg) με 4 έως 5 kg νερό σε δοχείο 
και το αναδεύουμε με ολιγόστροφο αναδευτήρα. (DOMOREP HE:Νερό= 1:0,16-0,20 κατά 
βάρος). 
 
Εφαρμογή και φινίρισμα: Κατά τον χρόνο εφαρμογής του DOMOREP HE η επιφάνεια πρέπει 
να είναι κορεσμένη και στεγνή (όχι ελεύθερο νερό). Χρησιμοποιούμε σπάτουλα σε στρώσεις 
των 2 cm. Το φινίρισμα γίνεται με σφουγγάρι ή μάλλινο ύφασμα για λεία επιφάνεια. 
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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOREP HE 

Καθαρίζουμε τα εργαλεία με νερό πριν σκληρύνει η κονία. Προστατεύουμε κατά το δυνατό 
την επισκευασμένη επιφάνεια από ήλιο και αέρα και διαβρέχουμε τακτικά. 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg και 5 kg. 
 
Αποθήκευση: Τουλάχιστον 6 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία. 
 
Κατανάλωση: Περίπου 20 kg ανά m² και cm πάχους. 
 
Το DOMOREP HE είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά υλικά της εταιρίας μας. 


