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CORRO-PROTECT 
 
 
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Το CORROPROTECT χρησιμοποιείται ως κονίαμα προστασίας του οπλισμού 
σκυροδέματος από την διάβρωση, καθώς και για οπλισμούς σε σκυρόδεμα που 
προβλέπεται να λειτουργήσει σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Παρέχει μακροχρόνια 
ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία ακόμα και σε περιπτώσεις προχωρημένης 
οξείδωσης. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση παλαιού και νέου τσιμέντου . Είναι 
ανθεκτικό στην μακρόχρονη έκθεση  στις εξωτερικές συνθήκες, την ηλιακή 
ακτινοβολία και έχει υψηλή απόδοση.  
Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. 
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και 
παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας επιλεγμένης κοκκομετρίας και με ειδικά 
βελτιωτικά πρόσθετα.   
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Ο οπλισμός πρέπει να είναι καθαρός από σκόνες, λάδια, σκουριές κλπ.  

 Το περιεχόμενο του δοχείου, 1 kg CORROPROTECT, προστίθεται υπό 
συνεχή ανάδευση σε καθαρό δοχείο που έχει 350 gr καθαρό νερό. 
Αναδεύεται για 3 περίπου λεπτά πολύ καλά με αναδευτήρα σε χαμηλές 
στροφές μέχρι να επιτευχθεί ομογενές μίγμα.. Το μίγμα αφήνεται για 5 λεπτά 
να ωριμάσει και στη συνέχεια αναδεύεται ξανά πριν την εφαρμογή 

 Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση και αφού στεγνώσει καλά εφαρμόζουμε και 
την δεύτερη.  

 Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι πάνω από +5 οC. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Η τελική ξήρανση του προϊόντος γίνεται σε 7 ημέρες. 

 Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται με άφθονο νερό και σαπούνι, 
Σκληρυμένο υλικό απομακρύνεται μηχανικά. .  

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 50-70 gr/τρέχον μέτρο οπλισμού για 2 στρώσεις συνολικού πάχους  1 mm   

 1,3-1,5 kg/m2   για  συγκόλληση  παλαιού  και νέου τσιμέντου. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

 Σε δοχεία των  1kg.. 

 Σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον 
παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή  Κονίαμα 
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Ποσότητα νερού ανάμιξης 35 % 

Πυκνότητα  (EN ISO 2811-1: 
12011) 

1,54 kg/lt 

Κατανάλωση  250-350 gr/m
2
 

Χρόνος ζωής μείγματος στο 
δοχείο 

60 λεπτά (35οC) 

Θερμοκρασία Υαλώδους 
κατάστασης Tg (EN 12614:2004) 

318, 0 
οK 

Πρόσφυση 
(EN 24624:2003) 

>0,5 MPa 

 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο 
συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας 
μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν 
επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται 
αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη 
εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο 
τελικός χρήστης. 
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