
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

ADINOL-DM 

 

 

Στεγανωτικό µάζας κονιαµάτων και σκυροδέµατος 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το ADINOL-DM είναι ένα υγρό πρόσµικτο στεγα-
νωτικό µάζας για τσιµεντοκονίες, ασβεστοτσιµεντο-
κονίες και σκυρόδεµα. Πλαστικοποιεί το µίγµα, 
εµποδίζει τη δηµιουργία φωλιών και την απόµιξη.  
Αυξάνει την αντοχή έναντι διαβρωτικών επιδρά-
σεων. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε την οµοιό-
µορφη κατανοµή υδαταπωθητικών ενεργών συ-
στατικών. Με την προσθήκη του ADINOL-DM 
εµποδίζονται οι βλάβες εξαιτίας υγρασιών και η δι-
άρκεια ζωής των οικοδοµηµάτων αυξάνεται σηµα-
ντικά. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ADINOL-DM χρησιµοποιείται για την παρα-
σκευή στεγανών τσιµεντοκονιών, σοβάδων και 
σκυροδεµάτων. Η χρήση του σε οπλισµένο σκυρό-
δεµα (φέρον σκυρόδεµα) συνιστάται µόνο εάν λη-
φθεί υπόψη στη µελέτη σύνθεσής του. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση: υποκίτρινο  

Ιξώδες:                 90 mPa·s (Brookfield, +23ºC) 

Πυκνότητα:          1,03 – 1,04 kg/lit 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το ADINOL-DM µπορεί να προστεθεί: 

• Στο νερό ανάµιξης κατά την παρασκευή του 
σκυροδέµατος ή του κονιάµατος. 
• Στο έτοιµο µίγµα λίγο πριν από τη χρήση του.  
Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να επιτευχθεί 
ο οµοιογενής καταµερισµός του ADINOL-DM στη 
µάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάµιξη για 4-5 
λεπτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆οσολογία 
 
•  Για τσιµεντοκονίες:  

1,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.  
 
•  Για σοβάδες:  

1,0 kg ανά 100 kg συνδετικού υλικού (τσιµέντο + 
ασβέστης) ή 400-500 g ανά χαρµανιά αναµικτήρα 
του ½ σάκου τσιµέντου.  
 
•  Για σκυρόδεµα:  
0,8 kg ανά 100 kg τσιµέντου. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια  220 kg. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 35οC. Προστατέψτε 
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
  

Παρατηρήσεις 
 
• Πρέπει να αναδεύεται καλά πριν από τη χρήση 
του.   
• Υπερδοσολογία προκαλεί παράταση του χρόνου 
πήξης και µείωση των τελικών αντοχών. 
• Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέµατος θα 
πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 
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