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Περιγραφή 
Το Atlaferrox sealer προστατεύει τον οπλισμό από τη διάβρωση και 
λειτουργεί ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου 
κονιάματος ή σκυροδέματος σε επισκευαστικές εργασίες. Προσφέρει 
άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία διότι περιέχει 
M.C.I. (Migratory Corrosion Inhibitors) -  την πιο σύγχρονη 
αντιδιαβρωτική τεχνολογία. Εφαρμόζεται με πινέλο στις ράβδους 
σιδηροπλισμού για να εμποδίσει το σχηματισμό σκουριάς σε εργασίες 
επισκευών και συντήρησης φέροντα οπλισμού. Έχει υψηλές αντοχές 
στις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, τον 
παγετό και τα άλατα, μειώνει την διεισδυτικότητα στο διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2) και σχηματίζει, όταν ολοκληρωθεί η ωρίμανσή του, μία 
ανθεκτική αλλά ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια. Λόγω της υψηλής 
συγκολλητικής του ικανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
υπόστρωμα μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.  
 
Kατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού κατά της διάβρωσης, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1504-7. 
 
Πεδία εφαρμογής  
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπόγειες και υπέργειες κατασκευές για: 
αντισκωριακή προστασία ράβδων σιδηροπλισμού σκυροδέματος, 
συγκολλητικό «αριάνι» για κονιάματα επισκευών και για την προστασία 
ράβδων οπλισμού από τη σκουριά, όπως π.χ. αναμονών όταν 
χρειάζεται να μείνουν εκτεθειμένα για λόγους ορθού  
προγραμματισμού της κατασκευής. Απαραίτητο για την προστασία του 
ακάλυπτου οπλισμού σκυροδέματος που οφείλεται είτε σε 
ενανθράκωση είτε σε ατελείς χυτεύσεις και βλάβες από σεισμό. 

Επίσης, συνιστάται η προληπτική εφαρμογή του σε 
ιδιαίτερα λεπτές τοιχοποιίες από σκυρόδεμα, για την 
προστασία του σιδηρού οπλισμού, σε περιβάλλον 
μόνιμης υγρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
τύπου σχετική δομική επισκευή σε φέροντα οργανισμό. 
Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του ικανότητας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως γέφυρα πρόσφυσης 
μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος. 
 
Προετοιμασία επιφάνειας 
Ο οπλισμός πρέπει να είναι καθαρός από σκουριές, 
σκόνες, λίπη, έλαια, βαφές, κλπ., ουσίες που 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την πρόσφυση του 
Atlaferrox sealer στο σιδηροπλισμό. Το σαθρό και 
ενανθρακωμένο σκυρόδεμα που περιβάλλει τον 
οπλισμό καθώς επίσης και τυχόν χαλαρά στοιχεία, 
γράσα, έλαια και σκουριές πρέπει να απομακρύνονται 
μέχρι να βρούμε υγειές υπόστρωμα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί επιμελής καθαρισμός του οπλισμού μέχρι 
να βρούμε καθαρό μέταλλο συνιστάται η χρήση 
αμμοβολής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι 
δυνατό, τότε πρέπει να γίνεται προσεκτικός 
καθαρισμός με έντονο και συνεχές βούρτσισμα με 
ισχυρή μεταλλική βούρτσα. Υπολείμματα σκουριάς 
πρέπει να δέχονται επεξεργασία με Rust converter 
προκειμένου η σκουριά να μετατραπεί σε μέταλλο. 
Πρόσθετες ή αλλαγμένες ράβδοι πρέπει να 
προετοιμάζονται με τον ίδιο τρόπο. 
 
Προετοιμασία μίγματος - αραίωση  
Το Atlaferrox sealer είναι έτοιμο προς χρήση και δεν 
απαιτείται αραίωση.  

Εφαρμογή                                                                           
Ως αντιδιαβρωτική επίστρωση το υλικό εφαρμόζεται με 
πινέλλο σε δύο στρώσεις. Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm 
ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του 
κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού. Η δεύτερη στρώση 
εφαρμόζεται σε 1-2 ώρες μετά την πρώτη. Ως 
συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου 
σκυροδέματος ή κονιάματος, εφαρμόζεται σε μία 
στρώση. Η εφαρμογή του νέου σκυροδέματος γίνεται 

Αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού -  
γέφυρα πρόσφυσης 


