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Τεχνικό  Φυλλάδιο 
 

 

PLASTER FIX 
Λευκός ταχύπηκτος, επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς για μεγάλη ποικιλία επισκευών και 
επιδιορθώσεων.  
 
Περιγραφή 
 
Ο επισκευαστικός σοβάς PLASTERFIX είναι κατάλληλος 
για αποκατάσταση ζημιών σε οπές και γωνίες, σφράγιση 
αρμών, διαμόρφωση σπασμένων σοβάδων και 
αποκατάσταση των φθορών που προκαλούν τα 
συνεργεία των υδραυλικών, ξυλουργών, ηλεκτρολόγων 
κ.α. 
 
Παραδείγματα εφαρμογών 
 
Ο επισκευαστικός σοβάς PLASTERFIX  είναι 
κατάλληλος για μερεμέτια σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες όπως σοβά, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πέτρα, 
Porobeton, τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα κ.α. 
 
Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα 
 
• Άριστη πρόσφυση 
• Ανάπτυξη υψηλών τελικών αντοχών 
• Εξαιρετική εργασιμότητα  
• Αποφυγή ρηγματώσεων 
• Γρήγορη και αποτελεσματική επισκευή 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: Λευκή, ξηρή, κονία 
 
Κοκκομετρία: 0 – 1,3mm 
 
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2 ώρες στους 23οC   
 
Απαίτηση σε νερό: 5,0-5,5 lit / 25kg κονίας 
 
Απαιτήσεις σύμφωνα με EN 998-1    
                                                       
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος: ≈ 1,60 kg/lit  
 
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος: ≈ 1,80 kg/lit                    
 
Αντοχή σε θλίψη: ≈ 2,5 N/mm2       

 
Αντοχή σε κάμψη:   ≈ 1,50 N/mm2                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                
 
Προετοιμασία υποστρώματος 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές που να έχουν 
ξηρανθεί πλήρως και να μην παρουσιάζουν τάσεις 
συρρίκνωσης. Απομακρύνετε σαθρά, αποκολλημένα 
τμήματα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ.  Πριν την 

εφαρμογή του υλικού προετοιμάστε το υπόστρωμα και 
εξομαλύνετε την επιφάνεια. Στην συνέχεια διαβρέξετε 
την επιφάνεια εφαρμογής μέχρι κορεσμού. Σε 
περιπτώσεις μη απορροφητικών και δύσκολων  
υποστρωμάτων προσθέσετε στο νερό ανάμιξης 
γαλάκτωμα BAULAT σε αναλογία 1:3 στο νερό. 
 
Προετοιμασία μίγματος  
 
Το υλικό  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. Υπολογίστε  το νερό ανάμιξης να είναι 5,00 – 
5,50kg ανά σακί των 25kg.  
 
Οδηγίες χρήσεως  
 
Εφαρμόστε το υλικό όπως τον κοινό σοβά. Όσο ο 
σοβάς είναι ακόμη νωπός, εξομαλύνετε την επιφάνεια 
με κατάλληλο εργαλείο επιπέδωσης (πήχης). Όταν 
‘τραβήξει’ αρκετά (περίπου σε 30 λεπτά)  τρίψτε την 
επιφάνεια με σκληρό, βρεγμένο σφουγγάρι. Για λείο 
φινίρισμα, συνεχίστε με στεγνό σφουγγάρι. Ο χρόνος 
που απαιτείται για να τραβήξει ο σοβάς εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες, το πάχος του σοβά και  το 
πορώδες του υποστρώματος. Δεν ενδείκνυται η 
εφαρμογή να γίνεται ημέρες με έντονη  ηλιακή 
ακτινοβολία (θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35°C) ή 
βροχόπτωση και ημέρες στις οποίες αναμένεται να 
πέσει η θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Mετά τη χρήση 
απομακρύνετε τα 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. 
 
Προδιαγραφές προϊόντος 
 
Ο  επισκευαστικός σοβάς PLASTERFIX κατατάσσεται ως 
κονίαμα τύπου GP CS II W1 κατά EN 998 – 1. 
 
Συσκευασίες 
 
Χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι, 25kg.  Πλαστικές σακουλές 
5kg σε χαρτοκιβώτια 20kg  
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους 
χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες στην 
αρχική σφραγισμένη συσκευασία. 
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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 
 


