Τεχνικό Φυλλάδιο

DUREBOND
Γέφυρα πρόσφυσης - Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών,
για ρωγµές εύρους >3 mm
Ιδιότητες
Το DUREBOND είναι ένα εποξειδικό σύστηµα 2
συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Παρουσιάζει
εξαιρετική πρόσφυση µε το σκυρόδεµα και το
χάλυβα, καθώς και υψηλές αντοχές σε θλίψη και
κάµψη. Το DUREBOND προσφέρει άριστα
αποτελέσµατα, ακόµη και σε υγρά υποστρώµατα.
Πληροί τις απαιτήσεις της ASTM C 881-90, Type
II, Grade 2, Class B+C. Κατατάσσεται ως δοµικό
συνδετικό σκυροδέµατος και ως προϊόν για
έγχυση στο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα πρότυπα
ΕΝ 1504-4 και ΕΝ 1504-5 αντίστοιχα. Αριθµός
πιστοποιητικού: 2032-CPR-10.11.

Πεδία εφαρµογής
Το DUREBOND χρησιµοποιείται ως γέφυρα
πρόσφυσης,
για
τη
συγκόλληση
νωπού
σκυροδέµατος ή κονιάµατος επάνω σε παλιό
σκληρυµένο σκυρόδεµα ή κονίαµα ή σε µεταλλική
επιφάνεια
(Νέος
Κανονισµός
Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος, 14.3).
Χρησιµοποιείται επίσης για την εφαρµογή
ρητινενέσεων σε ρηγµατώσεις σκυροδέµατος,
εύρους >3 mm, µε σκοπό τη συγκόλληση και
αποκατάσταση της αρχικής µονολιθικότητας του
δοµικού στοιχείου.
Αποτελεί
επίσης
πολύτιµο
βοήθηµα
για
εµφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισµών σε
υφιστάµενα δοµικά στοιχεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρόνος ζωής στο δοχείο:

περίπου 40 min
στους +20ºC

Ελάχιστη θερµοκρασία
σκλήρυνσης:

+8ºC

Τελικές αντοχές:

µετά από 7 ηµέρες
στους +23ºC

Αντοχή σε κάµψη:
(DIN EN 196-1)

≥ 40,0 Ν/mm

Αντοχή σε εφελκυσµό:
(ASTM D 638)

29,9 Ν/mm

Μέτρο ελαστικότητας:
(DIN 1048)

3.500 Ν/mm

Υδαταπορροφητικότητα:
(ASTM D 570)

0,29% κ.β.
µετά από 24 h

Αντοχή σε πρόσφυση:

> 3 Ν/mm (θραύση
σκυροδέµατος)
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ΕΝ 1504-4, ως δοµικό συνδετικό:
Εφελκυστική αντοχή
πρόσφυσης σκληρυµένου
µε σκληρυµένο και φρέσκου
µε σκληρυµένο σκυρόδεµα: Ναι (θραύση
(ΕΝ 12636)
σκυροδέµατος)
∆ιατµητική αντοχή
πρόσφυσης σκληρυµένου
2
µε σκληρυµένο σκυρόδεµα: 8,8 Ν/mm
(EN 12615)
Αντοχή σε θλίψη:
(EN 12190)

≥ 90,0 Ν/mm
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Χηµική βάση:

εποξειδική ρητίνη
2 συστατικών

Συρρίκνωση:
(ΕΝ 12671-1)

0,05%

Απόχρωση συστατικού Α:

γκρι
καφεπράσινο

Εργασιµότητα:
(ΕΝ ISO 9514)

35 λεπτά στους +20°C

Απόχρωση συστατικού Β:
Απόχρωση (Α+Β):

γκρι
2.500 ± 500 mPa.s
0
στους +23 C

Ευαισθησία στο νερό:
(ΕΝ 12636)

επιτυχής

Ιξώδες:

Mέτρο ελαστικότητας:
(EN 13412)

3.470 Ν/mm

Πυκνότητα συστατικού Α:

1,57 ± 0,03 kg/lit

Πυκνότητα συστατικού Β:

1,04 ± 0,03 kg/lit

Πυκνότητα (Α+Β):

1,47 ± 0,03 kg/lit

Αναλογία ανάµιξης (Α:Β):

100:20 κατά βάρος

Συντελεστής θερµικής
διαστολής:
(ΕΝ 1770)

-6

52 Χ 10

2

Θερµοκρασία υαλώδους
µετάπτωσης:
≥ 73 °C
(ΕΝ 12614)
Αντίδραση στη φωτιά:
(ΕΝ 13501-1)

Κλάση Ε

Ανθεκτικότητα:
(ΕΝ 13733)

Εγκρίνεται *

Τρόπος χρήσης
1. Προετοµασία υποστρώµατος
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από
υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως
σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά και χωρίς λιµνάζοντα
νερά.

*: Το θλιπτικό-διατµητικό φορτίο θραύσης των
δοκιµίων µετά από έκθεση σε θερµικούς κύκλους
είναι τουλάχιστον ίσο µε την εφελκυστική αντοχή
του σκυροδέµατος.
ΕΝ 1504-5, ως προϊόν έγχυσης:
Αντοχή πρόσφυσης
σε εφελκυσµό:
(EN 12618-2)

5,9 Ν/mm

Αντοχή πρόσφυσης
σε λοξή διάτµηση:
(ΕΝ 12618-3)

Μονολιθική θραύση
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Ογκοµετρική συρρίκνωση: 1,5 %
(ΕΝ 12617-2)
Θερµοκρασία υαλώδους
µετάπτωσης:
(ΕΝ 12614)

≥ 73 °C

Εργασιµότητα:
ελάχιστο εύρος ρωγµής 3 mm.
κατάλληλο για εφαρµογή σε ξηρό και ελαφρώς
υγρό υπόστρωµα.
(ΕΝ 12618-2)
Ανθεκτικότητα:
Εγκρίνεται *
(ΕΝ 13733)
*: Το θλιπτικό-διατµητικό φορτίο θραύσης των
δοκιµίων µετά από έκθεση σε θερµικούς κύκλους
είναι τουλάχιστον ίσο µε την εφελκυστική αντοχή
του σκυροδέµατος.
∆ιαβρωτική συµπεριφορά: Όχι
Καθαρισµός των εργαλείων:
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς µε
το διαλυτικό SM-12, αµέσως µετά τη χρήση τους.

2. Ανάµιξη του DUREBOND
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη
αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται
πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο
συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε κάποιο
εργαλείο χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.) ή µε
δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
Είναι σηµαντικό το µίγµα να αναδεύεται και στα
τοιχώµατα και στον πυθµένα του δοχείου,
προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί
οµοιόµορφα.
Σε περίπτωση που πρέπει να αναµιχθεί ποσότητα
µικρότερη από αυτήν που περιέχουν οι
συσκευασίες, µεταφέρονται 5 µέρη βάρους του
συστατικού Α και 1 µέρος βάρους του συστατικού
Β σε ένα καθαρό δοχείο και αναδεύονται καλά,
όπως περιγράφεται παραπάνω.
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση
Α) Συγκόλληση νωπού σκυροδέµατος σε
σκληρυµένο σκυρόδεµα
Το DUREBOND εφαρµόζεται µε ρολό ή βούρτσα
σε µία πλούσια στρώση.
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Κατανάλωση: περίπου 0,6 kg/m .
Ακολουθεί η διάστρωση του σκυροδέµατος ή του
κονιάµατος, όσο είναι ακόµα νωπό το υλικό (µέσα
0
σε 90 λεπτά από την εφαρµογή του, στους +20 C).
Β) Ρητινενέσεις
1. Αφαιρείται ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς
εκατέρωθεν της ρωγµής και καθαρίζεται καλά η
επιφάνεια του σκυροδέµατος.
2. Σφραγίζεται η ρωγµή µε την εποξειδική πάστα
EPOMAX-EK (µε σπάτουλα) και ταυτόχρονα
τοποθετούνται-στερεώνονται τα ακροφύσια
κατά µήκος της ρωγµής, σε αποστάσεις
περίπου 20 cm, µε το ίδιο υλικό.
3. Μετά τη σκλήρυνση του ΕΡΟΜΑΧ-EK,
διενεργείται η διαδικασία της ρητινένεσης µε
DUREBOND, µε πρεσάρισµα του υλικού στις

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.

ρωγµές µέσω των ακροφυσίων, κατά τον
ακόλουθο τρόπο:
α) Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της
ρητίνης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο
ακροφύσιο. Εάν η ρωγµή είναι οριζόντια,
ξεκινάµε από το ένα άκρο της. Εάν είναι
κατακόρυφη, ξεκινάµε από το χαµηλότερο
ακροφύσιο.
β) Με χειρισµό της βάνας εξαγωγής της
ρητίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η
ρητίνη στο ακροφύσιο µέχρις ότου αρχίσει να
εξέρχεται από το επόµενο ακροφύσιο ή µέχρις
ότου καταστεί αδύνατη η άσκηση περαιτέρω
πίεσης.
γ) Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο µε την
ειδική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο
αµέσως επόµενο ακροφύσιο, µέχρι να εξέλθει
από το µεθεπόµενο κ.ο.κ.
δ) Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για
όλα τα ακροφύσια. Την επόµενη ηµέρα, οι
προεξοχές των ακροφυσίων µπορούν να
αφαιρεθούν (µε σπάσιµο) και στη συνέχεια
µπορεί να απoκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων
σοβάς.
Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg για την πλήρωση
κενού χώρου 1 lit.
Γ) Εµφύτευση/αγκύρωση οπλισµού
Στην επιθυµητή θέση εµφύτευσης/αγκύρωσης του
οπλισµού,
διανοίγονται
οπές
µεγαλύτερης
διαµέτρου από τον οπλισµό και σε όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο βάθος.
Σε κατακόρυφες επιφάνειες, η διάνοιξη των οπών
δε γίνεται οριζόντια, αλλά µε κλίση προς τα κάτω.
Ακολουθεί καλός καθαρισµός των οπών από
σκόνες κλπ. µε πεπιεσµένο αέρα. Το DUREBOND
εφαρµόζεται µε έγχυση στις ανοιγόµενες οπές,
γεµίζοντάς τις τόσο, ώστε µετά την τοποθέτηση
του οπλισµού να υπερχειλίζει ελαφρώς το υλικό.
Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg για την πλήρωση
κενού χώρου 1 lit.

Συσκευασία
Το DUREBOND διατίθεται σε συσκευασίες (Α+Β)
των 1 kg και 4 kg. Τα συστατικά Α και Β
βρίσκονται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης
κατά βάρος.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής στην
αρχική σφραγισµένη συσκευασία, σε χώρο
προστατευµένο
από
υγρασία
και
ηλιακή
ακτινοβολία.
Συνιστώµενη
θερµοκρασία
αποθήκευσης από +5°C έως +35°C.

Παρατηρήσεις
•

•
•

O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών
συστηµάτων επηρεάζεται από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος. Η ιδανική θερµοκρασία εφαρµογής
είναι µεταξύ +15°C και +25°C, ώστε το προϊόν να
έχει τη βέλτιστη εργασιµότητα και χρόνο
ωρίµανσης. Σε χαµηλές θερµοκρασίες (<+15°C)
παρατηρείται καθυστέρηση στην πήξη, ενώ σε
υψηλότερες (>+30°C), η πήξη γίνεται πιο γρήγορα.
Συνιστάται τους χειµερινούς µήνες µία ήπια
προθέρµανση των υλικών, ενώ αντίστοιχα τους
καλοκαιρινούς η αποθήκευσή τους σε δροσερό
χώρο πριν τη χρήση.
Το DUREBOND, µετά την πλήρη σκλήρυνσή
του, είναι τελείως ακίνδυνο για την υγεία.
Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού,
συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης,
που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
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2032-CPR-10.11

2032-CPR-10.11

EN 1504-4

EN 1504-5

DoP No:DUREBOND/1809-02

DoP No:DUREBOND/1809-02

Structural bonding product for bonded mortar or
concrete for uses other than low performance
requirements

Concrete injection product
U (F1) W (30) (1/2) (8/35) (1)
Force transmitting and filling of cracks
3 mm
Dry and damp cracks
8 °C to 35 °C

Adhesion: Fracture to concrete
Shear Strength: ≥ 6.0 N/mm
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Compressive strength: ≥ 30.0 N/mm

2

Adhesion by tensile bond strength: cohesive

Shrinkage/expansion: ≤ 0.1%

failure in substrate

Workability: 35 minutes at +20 °C

Adhesion by slant shear strength: monolithic
failure

Sensitivity to water: pass
Modulus of elasticity: ≥ 2,000 N/mm

2

Coefficient of thermal
-6
expansion: ≤ 100 X 10 per K
Glass transition temperature: ≥ 40 °C
Reaction to fire: Euroclass E
Durability: Pass
Dangerous substances: comply with 5.4

Volumetric shrinkage: < 3.0 %
Glass transition temperature: ≥ 40 °C
Workability
Crack width from 3 mm
Moisture state of the crack: dry and damp
Durability: Pass
Corrosion behavior: deemed to have no corrosive
effect
Dangerous substances: comply with 5.4
ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Tηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα
Tηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644
www.isomat.net

e-mail: info@isomat.net

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.

