
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

EPOMAX-L20 
Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, 
για ρωγµές εύρους 0,1-1,0 mm 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το EPOMAX-L20 είναι ένα διαφανές εποξειδικό 
σύστηµα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρέχει υ-
ψηλή πρόσφυση µε το σκυρόδεµα και το χάλυβα, 
καθώς και υψηλές αντοχές σε θλίψη και κάµψη.  
Το EPOMAX-L20 προσφέρει άριστα 
αποτελέσµατα, ακόµη και σε υγρά υποστρώµατα. 
Κατατάσσεται ως προϊόν για έγχυση στο 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-5. 
Αριθµός πιστοποιητικού: 2032-CPR-10.11. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOMAX-L20 χρησιµοποιείται για την εφαρ-
µογή ρητινενέσεων σε ρηγµατώσεις του σκυροδέ-
µατος, εύρους 0,1-1,0 mm, µε σκοπό τη συγκόλ-
ληση και αποκατάσταση της αρχικής µονολιθικό-
τητας του δοµικού στοιχείου.  
Αποτελεί επίσης πολύτιµο βοήθηµα για εµφυτεύ-
σεις και αγκυρώσεις οπλισµών σε υφιστάµενα δο-
µικά στοιχεία. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  

Απόχρωση συστατικού Α:  διαφανές  

Απόχρωση συστατικού Β:  υποκίτρινο διαφανές 

Απόχρωση (Α+Β):  υποκίτρινο διαφανές 

Ιξώδες:  150 ± 30 mPa.s  
 στους +23ºC 

Πυκνότητα συστατικού Α: 1,12 ± 0,03  kg/lit  

Πυκνότητα συστατικού Β: 1,00 ±  0,03 kg/lit 

Πυκνότητα (Α+Β): 1,10 ±  0,03 kg/lit 

Αναλογία ανάµιξης (Α:Β):  100:26,7 κατά βάρος 

Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 30 min στους  
 +20ºC 

Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 

Tελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC 

Αντοχή πρόσφυσης 
σε εφελκυσµό:                     5,4 Ν/mm2 
(EN 12618-2) 
 

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

Ογκοµετρική συρρίκνωση:   2,0 % 
(ΕΝ 12617-2) 
 

Θερµοκρασία υαλώδους  
µετάπτωσης:                        ≥ 74 °C 
(ΕΝ 12614) 
 

Εργασιµότητα:                      

� ελάχιστο εύρος ρωγµής 0,1 mm  

� κατάλληλο για εφαρµογή σε ξηρό και ελαφρώς 
υγρό υπόστρωµα 

(ΕΝ 12618-2) 

Ανθεκτικότητα:                     Ναι 
(ΕΝ 13733) 

∆ιαβρωτική συµπεριφορά:  Όχι 

Αντοχή σε θλίψη:         ≥ 70 Ν/mm2 
(DIN EN 196-1)   

Αντοχή σε κάµψη:        ≥ 35 Ν/mm2 

(DIN EN 196-1) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς µε 
το διαλυτικό SM-12, αµέσως µετά τη χρήση τους. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Προετοιµασία υποστρώµατος 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκό-
νες, λίπη κλπ. και χωρίς λιµνάζοντα νερά. 
 
2. Ανάµιξη του EPOMAX-L20 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε κάποιο 
εργαλείο χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.) Είναι ση-
µαντικό το µίγµα να αναδεύεται και στα τοιχώµατα 
και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο 
σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 
 
 
 



 

 

 

 

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. 

 

 
 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής 

Α) Ρητινενέσεις 
1. Αφαιρείται ο τυχόν προυπάρχων σοβάς εκατέ-

ρωθεν της ρωγµής και καθαρίζεται καλά η επι-
φάνεια του σκυροδέµατος. 

2. Σφραγίζεται η ρωγµή µε την εποξειδική πάστα 
EPOMAX-EK (µε σπάτουλα) και ταυτόχρονα 
τοποθετούνται-στερεώνονται τα ακροφύσια κα-
τά µήκος της ρωγµής, σε αποστάσεις περίπου 
20 cm, µε το ίδιο υλικό. 

3. Μετά τη σκλήρυνση του ΕΡΟΜΑΧ-EK, διενερ-
γείται η διαδικασία της ρητινένεσης µε           
EPOMAX-L20, µε πρεσάρισµα του υλικού στις 
ρωγµές µέσω των ακροφυσίων, κατά τον ακό-
λουθο τρόπο: 
  α) Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητί-
νης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύ-
σιο. Εάν η ρωγµή είναι οριζόντια, ξεκινάµε από 
το ένα άκρο της. Εάν είναι κατακόρυφη, ξεκινά-
µε από το χαµηλότερο ακροφύσιο. 
  β) Με χειρισµό της βάνας εξαγωγής της ρη-
τίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη 
στο ακροφύσιο, µέχρις ότου αρχίσει να εξέρ-
χεται από το επόµενο ακροφύσιο ή µέχρις ότου 
καταστεί αδύνατη η άσκηση περαιτέρω πίεσης. 
  γ) Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο µε την  ει-
δική 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 προ-
εξοχές των ακροφυσίων µπορούν να αφαιρε-
θούν (µε σπάσιµο) και στη συνέχεια µπορεί να 
απoκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς. 

 
Β) Εµφύτευση/αγκύρωση οπλισµού 
Στην επιθυµητή θέση εµφύτευσης/αγκύρωσης του 
οπλισµού διανοίγονται οπές µεγαλύτερης διαµέ-
τρου από τον οπλισµό και σε όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερο βάθος. Σε κατακόρυφες επιφάνειες η διά-
νοιξη των οπών δε γίνεται οριζόντια, αλλά µε κλίση 
προς τα κάτω. Ακολουθεί καλός καθαρισµός των 
οπών από σκόνες κλπ. µε πεπιεσµένο αέρα. Το 
EPOMAX-L20 εφαρµόζεται µε έγχυση στις ανοιγό-
µενες οπές, γεµίζοντάς τις τόσο, ώστε µετά την το-
ποθέτηση του οπλισµού να υπερχειλίζει ελαφρώς 
το υλικό.    
 
 
 

 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Για την πλήρωση κενού χώρου 1 lit, απαιτούνται 
περίπου 1,10 kg EPOMAX-L20. 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOMAX-L20 διατίθεται σε συσκευασία (Α+Β) 
του 1 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε κα-
θορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος. 
 

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

Παρατηρήσεις 
 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του περι-
βάλλοντος. Η ιδανική θερµοκρασία εφαρµογής εί-
ναι µεταξύ +15°C και +25°C, ώστε το προϊόν να 
έχει τη βέλτιστη εργασιµότητα και χρόνο ωρίµαν-
σης. Σε χαµηλές θερµοκρασίες (<+15°C) παρατη-
ρείται 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 απο-
θήκευσή τους σε δροσερό χώρο πριν τη χρήση. 
• Το EPOMAX-L20, µετά την πλήρη σκλήρυνσή 
του, είναι τελείως ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού, συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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2032-CPR-10.11 

EN 1504-5 

DoP No:EPOMAX-L20/1806-02  

Concrete injection product 
U (F1) W (1) (1/2) (8/35) (1) 

Force transmitting and filling of cracks 
0.1 mm 

Dry and damp cracks 
8 °C to 35 °C 

 
Adhesion by tensile bond strength: cohesive 

failure in the substrate  

Adhesion by slant shear strength: monolithic 
failure 

Volumetric shrinkage: < 3.0 % 

Glass transition temperature: ≥ 40 °C 

Workability  

Crack width from 0.1 mm 
Moisture state of the crack: dry and damp 

Durability: Pass 

Corrosive behavior: deemed to have no corrosive 
effect 

Dangerous substances: comply with 5.4 
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