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Περιγραφή  
 
Εποξειδική θιξοτροπική πάστα, επισκευαστικό κονίαµα 2 
συστατικών χωρίς διαλύτες για πλήθος επισκευών, 
συγκολλήσεων, σφραγίσεων κ.λ.π. Συγκολλά άρρηκτα 
διαφορετικά υλικά, δεν συρρικνώνεται και δεν επηρεάζεται 
από την υγρασία. 
 
Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήµατα 
 
• Μεγάλη αντοχή στα συνήθη χηµικά 
• Άριστη συγκόλληση χωρίς απαίτηση ενισχυτικού 

πρόσφυσης 
• Τα δυο συστατικά παρέχονται σε δοχεία έτοιµα προς 

µίξη 
• Επίτευξη πολύ µεγάλων τελικών αντοχών 
• Μεγάλη συµβατότητα ακόµη και µε υποστρώµατα 

που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό υγρασίας 
• Μεγάλη συµβατότητα µε όλα τα συνήθη οικοδοµικά 

υλικά 
• Μηδενική συρρίκνωση πήξης  
• Ανάπτυξη υψηλών δυνάµεων πρόσφυσης 
• Μηδενική καθετή ολίσθηση 
• Μεγάλη ανθεκτικότητα σε µόνιµη παρουσία νερού 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών - Υλικά 
 
Σκυρόδεµα, Τσιµεντοκονιάµατα, Κεραµικά υλικά, Τούβλα, 
Ξύλο, Εποξειδικά υλικά, Πολυεστερικά υλικά, Γυαλί, 
Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Αλουµίνιο, Πέτρες, Μέταλλα, κλπ 
 
Χρησιµοποιείται για πάκτωση βλήτρων στερέωσης, για 
γέµισµα και σφράγισµα κενών και ρωγµών σε δοκούς, 
υποστυλώµατα, πλάκες, θεµέλια, ειδικές κατασκευές και 
για την αποτροπή εισροής νερού. 
 
Επίσης χρησιµοποιείται ως επισκευαστικό κονίαµα για 
γέµισµα και σφράγισµα κενών και ρωγµών σε δοκούς, 
υποστυλώµατα, πλάκες, θεµέλια, για πάκτωση βλήτρων 
στερέωσης κα 
 
Προετοιµασία επιφάνειας 
 
Εξασφαλίζουµε επιφάνειες αρκούντως σταθερές που να 
µην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης και 
αποµακρύνουµε σαθρά, αποκολληµένα  τµήµατα, ρύπους, 
λάδια, σκόνες κα. 
 
Υποστρώµατα υψηλής απορροφητικότητας 
 

Τα κονιάµατα και τα σκυροδέµατα στα οποία πρόκειται να 
εφαρµοστεί το SUPERFIX 30 πρέπει να έχουν ηλικία 
µεγαλύτερη των 28 ηµερών . Αν υπάρχει ανάγκη 
εφαρµογής του SUPERFIX 30 σε επιφάνεια νωπή ή 
κορεσµένη χωρίς όµως λιµνάζοντα νερά, εφαρµόζουµε 
πιέζοντας ισχυρά στο υπόστρωµα. 
  
Υποστρώµατα χαµηλής απορροφητικότητας  
 
Σε επιφάνειες που είναι λείες και  µη απορροφητικές 
πρέπει να πραγµατοποιείται χηµικός καθαρισµός. Σε 
περιπτώσεις µετάλλων πρέπει να αποµακρύνεται η 
σκουριά.   
 
Προετοιµασία µίγµατος 
 
Τα συστατικά Α και Β παρέχονται σε δοχεία έτοιµα προς 
µίξη. Ανακατεύετε καλά τα συστατικά Α και Β  κάνοντας 
χρήση ηλεκτρικού αναµικτήρα χαµηλών στροφών έως 
ότου το µίγµα γίνει οµοιογενές. Για µικρές ποσότητες 
υλικού η ανάµειξη µπορεί να γίνει  και χειρωνακτικά. 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Εφαρµόζετε σε θερµοκρασία άνω των +10 ºC µε  
σπάτουλα ή µε κάποιο άλλο βολικό εργαλείο. Αµέσως 
µετά την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρµογής µε 
νερό ή µε αραιό υδατικό διάλυµα αιθυλικής αλκοόλης 
(οινόπνευµα) 20% w/w. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                                                                                                                      
θιξοτροπική πάστα  
 
Απόχρωση:                                                                                                                                                                                                 
Α + Β: γκρι ανοιχτό  
 
Χηµική βάση:                                                                                                                                                                     
εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών 
 
Πυκνότητα (Α + Β) :                                                                                                                                                                                                  
1,80 kg/lit 
 
Μέγιστο πάχος στρώσης :                                                                                                                                                                                            
35 mm 
 
Συρρίκνωση :                                                                                                                                                                                                              
µηδενική 
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Χρόνος εργασιµότητας:     
                                                                                                                                                                          
10 ºC → 150 min 
                                
30 ºC → 45   min 
 
Αντοχή σε θλίψη:    
                                                                                                                                                                                                                         

10 ºC  → 64 N/mm2  
µετά από 7 ηµέρες σύµφωνα µε DIN EN 196              

30 ºC →  98N/mm2 
 

Αντοχή σε κάµψη:            
                                                                                                                                                                                                           

10 ºC  → 37 N/mm2     
µετά από 7 ηµέρες σύµφωνα µε DIN EN 196                                       

30 ºC →  47N/mm2 

 

Αντοχή σε εφελκυσµό:         
                                                                                                                                                                           

10 ºC  → 22 N/mm2    
µετά από 7 ηµέρες σύµφωνα µε ISO 527   
30 ºC →  28N/mm2 

                                               

(100% θραύση του σκυροδέµατος) 

                   
 
Ενδεικτική κατανάλωση:  
 
1,8 kg/m2 /mm 
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 µήνες.  
 
Συσκευασίες 
 
Μεταλλικά δοχεία (A+B) 1 κιβώτια 8 δοχείων  
 
Προφυλάξεις – Ασφάλεια  
 

 Συνίσταται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και γαντιών 
κατά την ανάµειξη και εφαρµογή του υλικού. Μετά την 
πλήρη ωρίµανσή του, το SUPERFIX 30 είναι πλήρως 
ασφαλές. 

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

  
 Πρόσφυση

2  
σε σκυρόδεµα:                                                                                                                                     

≥ 4 N/mm σύµφωνα µε EN 1542                                                                                                                                                 

 
   Μέτρο ελαστικότητας

2 
Θλιπτικό:                                                                                                                       Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 

7500 N/mm    µετά από 7 ηµέρες, 23ºC 
σύµφωνα µε  ASTM D 695        

 

      
 




