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Τεχνικό  Φυλλάδιο 
 

 

AQUABLOK 
Υπερταχείας πήξης κονίαμα για σφραγίσεις και αγκυρώσεις. 
  
 
Περιγραφή 
 
Το AQUABLOK είναι ένα κονίαμα αποτελούμενο από 
ειδικά πυριτικά αδρανή, τσιμέντα υπερταχείας πήξης και 
συνθετικά πρόσμικτα, του οποίου η χημική αντίδραση 
της πήξης αρχίζει αμέσως μετά την ανάμιξη με νερό και 
στερεοποιείται σε 1 λεπτό.  
 
Παραδείγματα εφαρμογών 
 
Το υλικό χρησιμοποιείται για ακαριαίο σφράγισμα 
διαρροών νερού και για γρήγορες αγκυρώσεις ή 
επισκευές. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  Ξηρή κονία τσιμεντοειδούς βάσης 
 
Χρώμα: Γκρι  
 
Πυκνότητα κονιάματος: 1.2kg/l                                                                                                                                                                   
 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 1-2 λεπτά   
 
Κατανάλωση: 1.2  kg/ 1 L 
 
Αντοχή σε θλίψη: ≥ 27 N/mm2 

 
Αντοχή σε κάμψη: ≥ 8 N/mm2 

                                                                                                                                
Πρόσφυση: ≥ 1,5Ν/mm2  
 
Προετοιμασία υποστρώματος 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές. Απομακρύνεται 
σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους λάδια και 
σκόνες. Συνιστάται η ελαφρά διαβροχή των 
υποστρωμάτων αν αυτά είναι στεγνά. Αν πρόκειται για 
διαρροή νερού τότε το σημείο διαρροής διευρύνεται 
κωνικά για 2-3 cm από έξω η στενή οπή και από μέσα η 
φαρδιά πλευρά του κώνου με αντίθετη φορά από την 
κατεύθυνση του νερού.  
 
Οδηγίες χρήσεως  
 
Το AQUABLOK προστίθεται σε νερό με αναλογία 1 kg 
AQUABLOK σε 0,30  lt νερό, ανακατεύοντας γρήγορα.  
Το μίγμα πλάθεται έως ότου να γίνει σφιχτό σαν πηλός 
και τότε πιέζεται στο σημείο σφράγισης για περίπου 1 
λεπτό ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη σκληρότητα.   
Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 1-2 λεπτά.  
        

Συσκευασίες 
 
Πλαστικά σακουλάκια του 1kg  
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους 
προστατευμένους από υγρασία για τουλάχιστον 6 
μήνες.  
 
Προφυλάξεις – Ασφάλεια 
 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται 
ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν 
απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των 
συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις 
οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, 
αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνατε με άφθονο 
νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συμβολή 
γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και 
πλαστικά καλύμματα και απορρίψτε τα στους ειδικούς 
κάδους απορριμμάτων Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία 
του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού. 
 
Σημειώσεις 
Τα τεχνικά δεδομένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της 
εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό 
κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 
εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος 
χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του 
περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα 
έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε 
έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, 
στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης 
των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο 
πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους. 
 
Άλλες πληροφορίες 
BAUER BUILDING TECHNOLOGIES 
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής  
Tel: 210 5744222  
Fax: 210 5740777  
Email: info@netbauer.com  
http//  www.netbauer.com 
Frankfurt, Reg. No 312310 QM 
Qualitätsmanagementsystem 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 
 


