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Περιγραφή  
 
Ενός συστατικού ινοπλισµένο, σταθερού όγκου, 
επισκευαστικό κονίαµα, τροποποιηµένο µε πολυµερή 
ενισχυτικά για επισκευές σκυροδέµατος. Ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ 1504-3  τάξη 
R2. 
 
Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήµατα 
 
• Ανάπτυξη ισχυρών δυνάµεων πρόσφυσης µε το 

υπόστρωµα  
• Αυξηµένη αντοχή σε διαδοχικούς κύκλους ψύξης - 

θέρµανσης 
• Αυξηση της αντιδιαβρωτικής προστασίας και 

ελαχιστοποίηση της υδατοαπορρόφησης  του 
σκυροδέµατος 

• Μεγάλη αντοχή στην τριβή και στα συνήθη χηµικά 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών 
 
• Επισκευες-κατασκευες υψηλών απαιτήσεων σε 

στοιχεία σκυροδέµατος  
• Επισκευή αποσαθρωµένων επιφανειών από 

σκυρόδεµα 
• Γεµίσµατα φωλιών, ατελειών και δηµιουργία αρµών-

λουκιών  σε στοιχεία σκυροδέµατος 
 
Προετοιµασία επιφάνειας 
 
Εξασφαλίζουµε επιφάνειες σταθερές που να έχουν 
ξηρανθεί πλήρως και να µην παρουσιάζουν τάσεις 
συρρίκνωσης. Αποµακρύνουµε σαθρά, αποκολληµένα 
τµήµατα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ. Πριν την εφαρµογή 
του BETOFIX Α40 διαβρέχουµε την επιφάνεια µε νερό.  
 
Προετοιµασία µίγµατος  
 
Το  BETOFIX Α40 προετοιµάζεται σε δοχείο ρίχνοντας 
πρώτα την απαιτούµενη ποσότητα νερού και 
προσθέτοντας το περιεχόµενο του σάκου σταδιακά 
ανακατεύοντας µε τη χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα  
χαµηλών στροφών, εωσότου έχουµε ένα µίγµα οµοιογενές 
µε την επιθυµητή σύσταση. 
 
Οδηγίες χρήσεως  
 
Το  BETOFIX Α40 εφαρµόζεται χειρωνακτικά κατά τα 
γνωστά πιέζοντας το στην επιφάνεια, ή µηχανικά µε 
κατάλληλη µηχανή εκτόξευσης φροντίζοντας να διεισδύει 
και να καλύπτει όλα τα κενά. Υπάρχει δυνατότητα 

επάλληλων στρώσεων όταν όµως η προηγούµενη στρώση 
τραβήξει αρκετά αλλά πριν ξηρανθεί πλήρως. Συνίσταται η 
χρήση κατάλληλων εργαλείων επιπέδωσης (πήχης) για 
την επίτευξη εξαιρετικά φινιρισµένης επιφάνειας.Mετά τη 
χρήση αποµακρύνουµε υπολείµµατα του υλικού από τα 
εργαλεία µε νερό όσο αυτό είναι ακόµη νωπό ή  µε άλλες 
µεθόδους πχ τρίψιµο ή ξύσιµο όταν αυτό έχει ξηρανθεί. 
Αποφεύγουµε η εφαρµογή να γίνεται κάτω από έντονη 
ηλιακή ακτινοβολία(>350C), κατά τη διάρκεια ή αναµονής 
βροχόπτωσης ή αν αναµένεται να πέσει η θερµοκρασία 
κάτω του µηδενός. Κατά τους θερινούς µήνες, διατηρούµε 
τις επιφάνειες υγρές µε ελαφρύ ψεκασµό µε νερό για δύο-
τρείς ηµέρες µετά την εφαρµογή. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                                                                                                             
γκρι ή λευκή  κονία 
 
 

Πυκνότητα  ξηρού κονιάµατος:                                                                                                                                                                    
1.50kgr/lit 
 
 

Χρόνος ζωής στο δοχείο:                                                                                                                                                             
3-4 ώρες στους 20οC   
 
 

Απαίτηση σε νερό:                                                                                                                                                 
≈ 4,0 – 4,6 lit νερού / 25kg κονίας 
 
 

Κατανάλωση:                                                                                            
17,5 - 18,5 kgr/m2/cm  για κάθε στρώση ανάλογα µε το 
υπόστρωµα 
 
 

Αντοχή σε θλίψη:    (EN 196-1)                                                                                                                                                                                     

28 ηµέρες: ≥ 18 N/mm2   
                                                                                                                                                               
 

Αντοχή σε κάµψη:      (EN 196-1)                                                                                                                                                                                    

28 ηµέρες:  ≥ 6N/mm2       
                                                                                                                                                  
 

Πρόσφυση   EN 1542                                                                                                                                                                               
≥ 1,7 N/mm2           
 
 

Μέτρο ελαστικότητας   ΕΝ 13412                                                                                                                                                                
≥ 14 GPa                    
 
 

Θερµική συµβατότητα σε κύκλους πήξης-τήξης EN 13687  
(πρόσφυση έπειτα  από 50 κύκλους)                                                                                                                                                                                                                                                               
≥ 1,5Ν/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Συσκευασίες 

Χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι, 25kg. Πλαστικές σακουλές 
5kg σε χαρτοκιβώτια 20kg 

Αποθήκευση 

Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 µήνες. 

Προδιαγραφές προϊόντος 

 
 

 
 
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. 

      
 
 
 




