
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

MEGAPLATE  
Ελάσµατα από ίνες άνθρακα 
 
 

Ιδιότητες 
 
Τα MEGAPLATE είναι βιοµηχανικά προκατασκευα-
σµένα ελάσµατα που αποτελούνται από  ίνες άνθρακα 
προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση µέσα σε µήτρα 
εποξειδικής ρητίνης. Χρησιµοποιούνται ως εξωτερικά 
επικολλούµενος οπλισµός, σε συνδυασµό µε την 
εποξειδική πάστα EPOMAX-PL, για την στατική ενί-
σχυση δοµικών στοιχείων σε κάµψη αφού διαθέτουν 
υψηλή εφελκυστική αντοχή. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Τα ανθρακοελάσµατα MEGAPLATE επικολληµένα 
εξωτερικά των δοµικών στοιχείων µε την εποξειδική 
πάστα EPOMAX-PL, χρησιµοποιούνται ως εξωτε-
ρικά επικολληµένος οπλισµός για την αύξηση της 
αντοχής σε κάµψη πλακών, δοκών, τοιχίων και 
υποστυλωµάτων καθώς και για τη µείωση των 
βελών κάµψης και την αποφυγή ρηγµατώσεων σε 
περιπτώσεις όπως: 

•  Προσεισµική ενίσχυση κατασκευών και προσαρ-
µογή σε αλλαγή κανονισµών. 
• Γήρανση των δοµικών υλικών, διάβρωση του 
οπλισµού ή/και κατασκευαστικών ελαττωµάτων. 
•  Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του χώρου. 
• Επισκευή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος 
µετά από σεισµό. 

Ενίσχυση µε Σύνθετα Υλικά εφαρµόζεται σε στοι-
χεία σκυροδέµατος, ξύλινα και µεταλλικά στοιχεία 
καθώς και σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Τα ελάσµατα ινών άνθρακα MEGAPLATE παράγο-
νται σε 7 διαφορετικούς τύπους αναφορικά µε τα 
µηχανικά τους χαρακτηριστικά (εφελκυστική αντοχή, 
µέτρο ελαστικότητας κλπ). Τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά των δύο συνηθέστερα χρησιµοποιούµενων 
τύπων (που βρίσκονται σε στοκ) παρουσιάζονται 
παρακάτω. Τεχνικά χαρακτηριστικά και για τους              
7 τύπους ελασµάτων βρίσκονται στο έντυπο της 
ISOMAT «Ολοκληρωµένα συστήµατα ενίσχυσης 
κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά». 
 

 

 

 

 

Τύπος 
MEGAPLATE THR-3000 HM-250 

Εφελκυστική αντοχή 
ffk (MPa) 2800 2000 

Μέτρο ελαστικότητας  
Efk (GPa) 163 245 

Παραµόρφωση 
θραύσης εfu (%) 1,60 0,77 

Πυκνότητα              
(g/cm3) 1,61 1,61 

 
Οι µηχανικές ιδιότητες των ελασµάτων αναφέρονται 
σε ελάχιστες (χαρακτηριστικές) τιµές και προέρχο-
νται από πειράµατα εφελκυστικής αντοχής σύµφω-
να µε την ΕΝ 2561. 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα ελάσµατα MEGAPLATE έχουν επικολληµένη 
ειδική λεπτή ταινία και στις δύο πλευρές τους, που 
αφαιρείται λίγο πριν την εφαρµογή. Με τον τρόπο 
αυτό διασφαλίζεται πάντα, χωρίς καθάρισµα και 
τρίψιµο, µία απόλυτα καθαρή και αδρή επιφάνεια 
για βέλτιστη πρόσφυση τόσο της ρητίνης, όσο και 
της τελικής επικάλυψης (π.χ σοβάς). 
 

Τρόπος χρήσης 
 
• Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλα-
ρά τµήµατα, σοβάδες, χρώµατα, λίπη κλπ. και στη 
συνέχεια τρίβεται καλά µε σκληρή βούρτσα. 
• Αν υπάρχουν ρηγµατώσεις στο σκυρόδεµα, πρέπει 
να αποκατασταθούν µε τη εφαρµογή ρητινενέσεων 
χρησιµοποιώντας τα υλικά EPOMAX-L10, EPOMAX-
L20 ή DUREBOND. 
• Οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι επί-
πεδες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του 
υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια του ινοπλι-
σµένου τσιµεντοκονιάµατος  MEGACRET-40 ή της 
εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK. 
• Κατόπιν αφαιρείται η επικολληµένη ταινία από τη 
µία επιφάνεια του MEGAPLATE και εφαρµόζεται 
µε σπάτουλα η εποξειδική πάστα ΕPOMAX-PL. 
Στη συνέχεια το έλασµα τοποθετείται στη στεγνή 
και καθαρή επιφάνεια και πιέζεται σταθερά µε 
πλαστικό ρολό, έτσι ώστε να υπερχειλίσει η πάστα 
από τις άκρες και να µη µείνει εγκλωβισµένος 
αέρας µεταξύ ελάσµατος και σκυροδέµατος. Το 
συνολικό πάχος του EPOMAX-PL µετά την άσκηση 
πίεσης πρέπει να είναι 0,5-2 mm. 
 
 



 
 
 
 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

Πλεονεκτήµατα εφαρµογής 
 
• Η βιοµηχανική παραγωγή του προϊόντος διασφα-
λίζει σταθερή πάντα ποιότητα και χαρακτηριστικά. 
• Τα MEGAPLATE έχουν µικρό βάρος, διατίθενται 
σε ρολά και κόβονται επιτόπου στο επιθυµητό 
µήκος. Γενικά, η εφαρµογή τους είναι εύκολη, γρή-
γορη και οικονοµική. 
• Έχουν πολλαπλάσια εφελκυστική αντοχή συγκρι-
νόµενα µε το χάλυβα. 
• Αντέχουν στο χρόνο, την κόπωση, την υγρασία, 
καθώς και το αλκαλικό και όξινο περιβάλλον. 
• Έχουν µικρό πάχος και επικαλύπτονται ή βάφονται 
πολύ εύκολα.  
 

∆ιαθέσιµοι Τύποι  
 
Για τους δύο συνηθέστερα χρησιµοποιούµενους 
τύπους MEGAPLATE οι διατιθέµενες διαστάσεις 
είναι: 
• 50 mm x 1,2 mm και 
• 100 mm x 1,2 mm. 
Επιπλέον, τα ανθρακοελάσµατα (όλοι οι τύποι) δια-
τίθενται κατόπιν παραγγελίας (σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα) σε πλάτη 50, 80, 100, 120 και 150 mm 
και  πάχη 1,2 και 1,4 mm. 
Παραδίδονται σε ρολά µήκους 50, 100 και 250 
µέτρων. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια 
της µεθόδου Pull-off για τον έλεγχο εφελκυστικής 
αντοχής του υποστρώµατος. 
• Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της 
εφαρµογής θα µπορούσαν να τοποθετηθούν 1-2 
ελάσµατα επιπλέον της στατικής µελέτης, τα οποία 
θα ελεγχθούν µε τη µέθοδο Pull-off αµέσως µετά 
τη σκλήρυνση του συστήµατος ή περιοδικά στη 
διάρκεια ζωής της ενίσχυσης. 
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Η επάλειψη της πάστας στο έλασµα θα πρέπει 
να γίνεται έτσι ώστε περίσσεια υλικού να συγκε-
ντρώνεται  στον άξονα του ελάσµατος και όχι  στις 
άκρες.  
• Μετά την τοποθέτηση του ελάσµατος στην επιφά-
νεια εφαρµογής, γίνεται έλεγχος εντοπισµού τυχόν 
εγκλωβισµένου αέρα µε ελαφριά χτυπήµατα πάνω 
στο έλασµα (ηχητικός έλεγχος). 
 

Τεκµηρίωση 
 
• Η ISOMAT σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 
Πατρών ανέπτυξαν πρόγραµµα Η/Υ που εκτελείται 
σε περιβάλλον Windows 98/2000/XP µε την ονο-
µασία “COMPOSITE DIMENSIONING” το οποίο 
υποστηρίζει την διαδικασία διαστασιολόγησης 
ενισχύσεων µε Σύνθετα Υλικά. Ζητήστε τόσο το 
πρόγραµµα διαστασιολόγησης όπως και την θεω-
ρητική τεκµηρίωση των ενισχύσεων µε Σύνθετα 
Υλικά που συντάχθηκαν από το τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
• Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενισχύσεις µε χρήση 
Σύνθετων Υλικών προαπαιτούν υψηλή κατάρτιση 
στο γνωστικό αυτό αντικείµενο. Για τον λόγο αυτό, 
τόσο η εµπειρία των εφαρµοστών όσο και η ενδε-
λεχής επίβλεψη θεωρούνται απολύτως απαραί-
τητες για τη διασφάλιση ορθών επεµβάσεων. 
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