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Spatofix hard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Περιγραφή 

Υπερκαλυπτικό, ρητινούχο, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα, ιδανικό για 

τη δημιουργία άψογα φινιρισμένων, λείων, σκληρών και εξαιρετικά 

ανθεκτικών επιφανειών χωρίς ατέλειες. Ο Γεμιστικός Στόκος 

Σπατουλαρίσματος Spatofix hard, εξομαλύνει και καλύπτει ατέλειες  

1-4 mm και προετοιμάζει άριστα τις επιφάνειες για να δεχθούν 

αστάρωμα και τελική βαφή. Ευκολοδούλευτος, αντικαθιστά τον 

παρωχημένο λαδόστοκο και καταργεί την ανάγκη πολλαπλών 

επιστρώσεων με υπέρλεπτους στόκους.  

 

Κατατάσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3. 
 

Πεδία εφαρμογής  

Εφαρμόζεται για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών 

σκυροδέματος, καθώς και σε τοίχους, ταβάνια από σοβά, μπετόν, 

porobeton, γυψοσανίδες κ.ά., κυρίως σε εξωτερικές αλλά και 

εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. 

 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και απαλλαγμένες 

από κάθε σαθρό υλικό, αποφλοιωμένα χρώματα και σκόνη. Συνιστάται 

ελαφρά διαβροχή πριν το σπατουλάρισμα. Δεν απαιτείται αστάρωμα 

της επιφάνειας. 
 

 

 

Προετοιμασία μίγματος-Aραίωση  

Ο Spatofix hard είναι έτοιμος για χρήση με την απλή 

ανάμιξή του με νερό. Προσθέστε 25 Kg. (1 σακί) 

Γεμιστικό Στόκο Σπατουλαρίσματος Spatofix hard, σε 

περίπου 7-8 Lt. καθαρό νερό υπό ανάδευση (5 Kg. με 

1,4 -1,6 Lt. νερό). Συνεχίστε την ανάδευση με 

ηλεκτρικό δράπανο σε χαμηλές στροφές μέχρι να 

δημιουργηθεί ένα ομοιογενές παστώδες μίγμα χωρίς 

σβώλους, με καλή εργασιμότητα. Αφήστε το μίγμα να 

«ωριμάσει» για περίπου 5 λεπτά και χρησιμοποιήστε 

το. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτητικών 

εφαρμογών, αντικαταστήστε 1 Lt. νερό με 1 Lt. 

Βελτιωτική Ρητίνη Κονιαμάτων Atlaplus latex που 

αυξάνει την πρόσφυση, αδιαβροχοποιεί και ενισχύει 

την ανθεκτικότητα της σπατουλαρισμένης επιφάνειας. 

 

Εφαρμογή  

Ο Spatofix hard εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με 

σπάτουλα ή με μηχανή εκτόξευσης. Η δεύτερη στρώση 

ακολουθεί 2-3 ώρες μετά την πρώτη και αφού αυτή 

έχει «τραβήξει». Το τρίψιμο της επιφάνειας γίνεται με 

τριβείο, 12 ώρες αργότερα. Αστάρωμα και βάψιμο 

γίνονται μετά το τρίψιμο και τον επιμελή καθαρισμό της 

επιφάνειας.  

 

Κατανάλωση                                                                           

Περίπου 1,1 Kg./m2 για στρώση πάχους 1 mm. 

 

Αποθήκευση  

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής του, εάν διατηρείται σε κλειστούς σάκους 

και φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον προστατευμένο 

από την υγρασία. 

 
 

 

 

 

 

Γεμιστικός, λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος  

σπατουλαρίσματος ενισχυμένος με ρητίνες 
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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. 

 

Spatofix hard 

 
Συσκευασίες 

Λευκό 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. 

 

 
ATLACOLL S.A., 25 Km Nt. Road Athens-Corinth,  

19600 Mandra, Attica, Greece 
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EN 1504-3 

DoP No.: ATLACOLL- Spatofix Hard 14800-01 
Concrete repair product for non structural repair PCC mortar (based on 

polymer modified hydraulic cement) 

Compressive strength: class R2 

Chloride ion content: ≤ 0,05% 

Adhesive Bond: ≥ 0,8 MPa or ≥ 0,5 MPa 

Restrained shrinkage / expansion: ≥ 0,8 MPa or ≥ 0,5 MPa 

Thermal compatibility part 1: ≥ 0,8 MPa 

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

Dangerous substances: comply with 5.4 

Reaction to fire: Class A1 or F 

 
 

 

 

 


