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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/05/2017 

Αριθμός Έκδοσης: 5η 

 

Atlacret max20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή 

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. 

Παρέχει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα, 

αυξημένη υδατοστεγανότητα και σταθερότητα όγκου. Αφού αναμιχθεί 

με νερό γίνεται ένα εύκολα εργάσιμο και θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα 

ελεγχόμενης συρρίκνωσης, που εφαρμόζεται σε οριζόντιες και 

κατακόρυφες επιφάνειες σε πάχος στρώσης 2-20 mm χωρίς την 

ανάγκη χρήσης καλουπιού. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 

χρήση.  

 

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC 

R4, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3. Για περισσότερες 

πληροφορίες συμβουλευτείτε το Τεχνικό φυλλάδιο του Atlacret  

max 20. 

 
Πεδία εφαρμογής  

Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων 

σκυροδέματος σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες, όπως: 

επισκευή αποσαθρωμένων επιφανειών από σκυρόδεμα, επισκευή 

ρηγματώσεων σε δάπεδα, τοίχους και ταράτσες, επισκευή 

σκυροδέματος σε προσόψεις μπαλκονιών και σε γωνίες 

υποστυλωμάτων και δοκών, γεμίσματα φωλιών και επιδιόρθωση 

ατελειών δομικών στοιχείων, δημιουργία αρμών-λουκιών σε στοιχεία 

σκυροδέματος, επισκευή της επικάλυψης του σιδηροπλισμού 

σκυροδέματος εξαιτίας οξείδωσής του (πρέπει να προηγηθεί τρίψιμο 

και εφαρμογή του Atlaferrox sealer), διαμόρφωση άκαμπτων αρμών, 

διαμόρφωση επιφάνειας σκυροδέματος σε εφαρμογές στεγανοποίησης 

με τσιμεντοειδή στεγανωτικά όπως το Atlaproof 2k 

elastic πριν από την τοποθέτηση επικαλύψεων (π.χ. 

πλακιδίων πισίνας ή διακοσμητικών επιστρώσεων) σε 

χώρους με έντονη υγρασία όπως λουτρά, χαμάμ, 

πισίνες και κτιστές ντουζιέρες, επισκευή βιομηχανικών 

δαπέδων, εξομάλυνση τσιμεντοειδούς υποστρώματος 

σε τοίχους, δάπεδα και σκάλες, πριν από την 

εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας ή άλλης 

διακοσμητικής επίστρωσης. 

 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και 

απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και σκόνες. 

Συνιστάται ελαφρά διαβροχή πριν την εφαρμογή. Δεν 

απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας. 

 

Προετοιμασία μίγματος - αραίωση                                                                           

Προσθέστε 25 κιλά (1 σακί) Atlacret max 20 σε 5-6,25 

λίτρα καθαρό νερό υπό ανάδευση. Συνεχίστε την 

ανάδευση με ηλεκτρικό δράπανο σε χαμηλές στροφές 

μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς 

σβώλους. Η έτοιμη πάστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εντός 30-60 λεπτών στους 23°C.  

 

Εφαρμογή                                                                           

Εφαρμόζεται με σπάτουλα ή μυστρί με μέγιστο πάχος 

2 cm ανά στρώση. Εάν χρειαστεί επόμενη στρώση, 

εφαρμόζεται μετά από 2-3 ώρες και αφού η 

προηγούμενη έχει «τραβήξει». 

 

Κατανάλωση                                                                           

Περίπου 15 Kg/m2 για στρώση πάχους 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ινοπλισμένο θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα 

υψηλών αντοχών για την επισκευή σκυροδέματος 

σε πάχος 2-20 mm. 
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Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας 

στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο 

εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο 

για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν. 

 

Atlacret max20 

 
Ιδιότητες 

Mορφή: Τσιμεντοειδής κονία 

Απόχρωση: Γκρι 

Φαινόμενο βάρος ξηρού  
κονιάματος: 

1,4 ± 0,1 Kg/Lt (20οC)  

Φαινόμενο βάρος υγρού 
κονιάματος:  

2,0 ± 0,1 Kg/Lt  

(ISO 2811.01, 20οC) 

Μέγιστη διάμετρος κόκκου: 1,3 mm 

Απαίτηση σε νερό: 5-6.25 νερό σε 25 Kg κονία 

Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5οC έως +35οC 

Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -20οC έως +80οC 

Αντοχή σε θλίψη  
(ΕΝ 12190): 

2 ημέρες > 20,0 Ν/mm2 

7 ημέρες > 35,0 Ν/mm2 

28 ημέρες > 50,0 Ν/mm2 

Αντοχή σε κάμψη: 8,0 Ν/mm2 

Μέτρο ελαστικότητας  
(ΕΝ 13412): 

≥ 20 GPa 

Aντίσταση στην ενανθράκωση: Ναι 

Πρόσφυση: ≥ 2,0 Ν/mm2 

Πρόσφυση μετά από 50 κύκλους 
ψύξης – απόψυξης (ΕΝ 13687-1): 

≥1,8 Ν/mm2 

Τριχοειδής απορρόφηση νερού 
(ΕΝ 13057): 

w≤0,5 Kg/m2/h0,5 

 

Αποθήκευση  

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, εάν 

διατηρείται σε κλειστούς σάκους και φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον.  

 

Συσκευασίες 

Γκρι 5 kg. 25 kg. 

 

Οδηγίες ασφάλειας 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες -
προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
προϊόντος.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 
 
 

 
CHROMOLAC-ATLACOLL S.A., 25th Km Athens-Corinth 

National Road, 19600 Mandra, Attica, Greece 
17 

ΕΝ 1504-3 
DoP No.: ATLACOLL-ALACRET MAX 20-11905-01 

NB: 1871 
Concrete repair product for structural repair PCC mortar  

(based on polymer modified hydraulic cement) 

Compressive strength: Class R4 

Chloride ion content: ≤ 0,05% 

Adhesive Bond: ≥ 2,0 MPa 

Carbonation resistance: Passes 

Elastic modulus: ≥ 20 GPa 

Thermal compatibility part 1: ≥ 2,0 MPa 

Capillary absorption: ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5 

Dangerous substances: comply with 5.4 

Reaction to fire: Class F 

 
 

 

 

 


