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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOTOP 100 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κατηγορία: Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

Το DOMOTOP 100 είναι τσιμεντοειδής, συνθετικά τροποποιημένη, αντιοξειδωτική 

επίστρωση δύο συστατικών (A+B). 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 Στο ατσάλι και στο σκυρόδεμα για προστασία από τη διάβρωση και την 
ενανθράκωση. 

 Για επισκευή σε οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει υποστεί ζημιές στις ράβδους του 
οπλισμού από ενανθράκωση ή δράση αλάτων κατά του παγετού. 

 Για προληπτική προστασία στις ράβδους του οπλισμού σε λεπτά στοιχεία. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Εύκολο στη χρήση. 

 Εξαιρετική πρόσφυση στο ατσάλι και στο σκυρόδεμα. 

 Καλό συγκολλητικό στρώμα για τις επόμενες στρώσεις τσιμέντου και εποξειδικού 
επισκευαστικού κονιάματος. 

 Καλή δράση σαν φράγμα έναντι του νερού, των χλωριδίων και του διοξειδίου του 
άνθρακα. 

 Περιέχει στοιχεία που αποτρέπουν την διάβρωση. 

 Δεν είναι αναφλέξιμο. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υπόβαθρο: Καθαρό, ελεύθερο από γράσο και λάδι, χωρίς χαλαρά κομμάτια σκυροδέματος 
και σκουριάς. 
 
Προετοιμασία του οπλισμού: 

 Η καλύτερη: με αμμοβολή. 

 Η ελάχιστη: επιμελημένο καθάρισμα με ατσαλένια βούρτσα. 
 
Ανάμιξη: Αναμίξτε τόσο υλικό όσο μπορεί να εφαρμοστεί σίγουρα πριν να πήξει. 
Τοποθετήστε το υλικό Α (υγρό) σε κατάλληλο δοχείο και προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα 
του υλικού Β (σκόνη). Ανακατέψτε τα υλικά πλήρως και χωρίς φυσαλίδες για τρία (3) λεπτά, 
μικρές ποσότητες με το χέρι και μεγαλύτερες χρησιμοποιώντας χαμηλόστροφο ηλεκτρικό 
αναμικτήρα (250 στρ./λεπτό). 
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Κονίες Έτοιμες για Χρήση 

DOMOTOP 100 

Αναμίξτε όσο το δυνατό λιγότερο αέρα. Το αναμιγμένο υλικό πρέπει να έχει τέτοια 
συνεκτικότητα που να μπορεί να περαστεί με βούρτσα, μόλις που να στάζει. Αν είναι 
αναγκαίο η συνεκτικότητα μπορεί να ρυθμιστεί προσθέτοντας ένα από τα συστατικά και 
ανακατεύοντας τέλεια. 
 
Εφαρμογή: Εφαρμόστε το πρώτο χέρι στον προετοιμασμένο οπλισμό, σε πάχος 1 χιλ. με μία 
μεσαία προς σκληρή βούρτσα. Είναι αναπόφευκτο το DOMOTOP 100 να εφαρμοστεί και στο 
γύρω σκυρόδεμα αλλά αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται με τον ίδιο 
τρόπο όταν περάσουν 2-3 ώρες από το πρώτο (20°C). Τα στρώματα τσιμεντοκονίας που 
ακολουθούν μπορούν να εφαρμοσθούν μετά από τον ίδιο χρόνο. Ο χρόνος αναμονής για 
εποξειδικές κονίες είναι 24 ώρες. 
 
Καθαρισμός: Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός ανάμιξης μπορούν να καθαρισθούν με νερό όσο 
το υλικό δεν έχει σκληρύνει, αλλιώς μόνο με μηχανικό τρόπο. 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνθήκες αποθήκευσης: Προστατέψτε το υλικό Α από τον παγετό και το υλικό Β από την 
υγρασία. 
 
Χρόνος αποθήκευσης: Έξι (6) μήνες στην αρχική συσκευασία. 
 
Συσκευασία: Προζυγισμένες συσκευασίες Α= 1 kg, B= 3 Kg. 
 
Αναλογίες μίγματος: Συστατικό Α: Συστατικό Β = 1:3 κατά βάρος. 
 
Όρια: 

 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C. 

 Περάστε τουλάχιστον δύο στρώσεις πάχους 1 χιλ. 

 Ελάχιστη τάση πρόσφυσης στο σκυρόδεμα: 2 Ν/mm². 

 Ελάχιστη τάση πρόσφυσης στο ατσάλι: 1 Ν/mm². 
 
Το DOMOTOP 100 συνεργάζεται με τα άλλα υλικά της εταιρίας μας. 


