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MEGAPOXY PF      
Έκδοση 2, 09/2001

Εποξική κόλλα ταχείας συγκόλλησης για 
δομικές και μηχανολογικές εφαρμογές 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Συγκόλληση

Σφραγίσματα και 
επισκευές

Προδιαγραφές 
προϊόντος

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Προετοιμασία 
επιφάνειας

H MEGAPOXY PF είναι μια εποξική κόλλα ταχείας συγκόλλησης, 
που πήζει σε 7 λεπτά και αποκτά πάνω από το μισό της απόλυτης 
αντοχής της εντός 15 λεπτών από την ανάμιξη της. “Σκληραίνει 
καθώς συγκρατείται” για άμεσες, στιγμιαίες και επείγουσες επισκευές 
δεξαμενών, σωληνώσεων, μηχανημάτων, τσιμεντοκατασκευών κ.λ.π.

Προκατασκευή τσιμεντένιων στοιχείων• 
Γεμίσματα για βάσεις στήριξης μηχανημάτων, πυλώνων, κ.τ.λ• 
Φυσικών λίθων• 
Μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικών• 

Τσιμεντένιων σωλήνων και δεξαμενών, αντικειμένων από   • 
 fibreglass

Τσιμεντένιων πατωμάτων και  σκαλοπατιών• 
Τσιμεντένιων κολώνων• 
Διαμορφωμένου μπετό• 

ΜΕΡΟΣ  A ΜΕΡΟΣ  B
Σύσταση Θιξοτροπική πάστα Θιξοτροπική πάστα
Χρώμα Άσπρο Μαύρο 
Σημείο ανάφλεξης >100°C >100°C

ΜΕΤΑΛΛΑ
Θα πρέπει να καθαρισθεί η επιφάνεια, με αμμοβολή ή σμυριδόπανο.
Να τριφτεί μηχανικά και να απομακρυνθούν τα γράσα.  
Το τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα δεν είναι ικανοποιητικό και δίνει 
ελάχιστη μόνο συγκόλληση.

ΜΠΕΤΟΝ
Θα πρέπει να είναι ελεύθερο από γράσα και λάδια.  Είναι απαραίτητο 
να καθαρίσετε με βιομηχανικό μέσο απολύμανσης.  Πρέπει να γίνεται 
ένα πρώτο βήμα καθαρισμού προς απομάκρυνση του αφρού του 
μπετό (laitance). Αυτό γίνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας:

Μηχανική τριβή -
Φάγωμα με οξύ -

Εμπλουτίστε Υδροχλωρικό οξύ (muriatic acid) 1:1 με νερό, και 
ψεκάστε 0,5 λίτρα από αυτό το μείγμα σε κάθε τετραγωνικό μέτρο.  
Αφότου η αντίδραση έχει σταματήσει (περίπου 10 λεπτά) η επιφάνεια 
πρέπει να πλυθεί προσεκτικά και να τριφτεί με μια σκληρή σκούπα 
(τριχωτή), για την απομάκρυνση της άμμου που έχασε η επιφάνεια και 
να αφεθεί να στεγνώσει για 24 ώρες.

ΒΑΜΜΕΝΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Μέταλλα-  - Ένα αναγνωρισμένο και έμπιστο προϊόν   

 αποφλείωσης χρώματος - Paint Remover (διαβρωτικό), πρέπει  
 να χρησιμοποιηθεί 

Μπετόν -  - Η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με φλόγιστρο  
 ή με μηχανική τριβή.



MEGAPOXY PF     

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες – τυπικά 
χαρακτηριστικά
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Προφύλαξη

Καθαρισμός

  Απλή αναλογία ανάμιξης 1:1
  Εύχρηστο με κρεμώδη  υφή
  Δεν ρέει σε κάθετες και επιφάνειες οροφής (επιφάνειες στο ταβάνι)
  Πήζει σε 7 λεπτά στους 25°C 
  Ωρίμανση στο 90% εντός μιας ώρας στους 25°C
  Πολύ υψηλή αντοχή, μόνιμη συγκόλληση
  Ελαστικότητα και αντοχή
  Ελαστικότητα και αντοχή θλίψεως ανώτερη  από το τσιμέντο
  Άριστη χημική αντοχή
  Μπορεί να κατεργαστεί ύστερα από 30 λεπτά ωρίμανσης  

  στους 25°C

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η σωστή αναλογία μίξης και 
το μέρος Α και Β να αναμιχθούν καλά πριν την χρήση.
Ανακριβής και ελλιπής ανάμιξη θα δώσει ένα αποτέλεσμα όπου οι 
φυσικές ιδιότητες του εποξικού συστήματος θα είναι υποβαθμισμένες. 
Εάν το λάθος είναι μεγάλο το εποξικό σύστημα δεν θα ωριμάσει 
ικανοποιητικά και θα αποχρωματισθεί με το πέρασμα του χρόνου.
Σωστή ανάμιξη της MEGAPOXY PF δεν θα λεκιάσει ή αποχρωματίσει 
άσπρα ή φωτεινά, χρωματιστά μάρμαρα και κεραμικά.

Η MEGAPOXY PF διατίθεται σε συσκευασίες 1,  4 και 20 λίτρων.
Η διάρκεια ζωής των κλειστών δοχείων είναι 2 χρόνια τουλάχιστον.
Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
Πλύνετε τα προσβαλλόμενα σημεία με σαπούνι και χλιαρό νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Νο. 100 και 
το φύλλο οδηγιών ασφαλείας για τη MEGAPOXY PF.

Όταν η MEGAPOXY PF δεν έχει ωριμάσει ακόμη, μπορεί να 
καθαριστεί με διαλυτικά μέσα ή με οινόπνευμα. 

Αντοχή καθ’ έλξιν:  25 MPa
Αντοχή διατμήσεως καθ’ έλξιν: 10 MPa
Αντοχή θλίψεως: 65 MPa
Μέτρο ελαστικότητας:  2.000 MPa
Δύναμη ευκαμψίας: 18 MPa
Συντελεστής γραμμικής διαστολής(mm/mm°C10-6): 40
Απορρόφηση νερού – ASTM D570 10 ημέρες στους 25°C: 0.5% 
ανά βάρος
Διηλεκτρική αντοχή 50 ΗΖ στους 25°C (kv/cm): 190

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά τα εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες στην 
παρούσα γνώση.
Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις 
για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και τις δικές τους 
απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη μπορεί 
να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Διάθεση

Ιδιότητες – τυπικά 
χαρακτηριστικά

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας

Σημαντικό

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης
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MEGAPOXY PΜ     
Issue 2, 09/2001

Συγκολλητική εποξική πάστα για 
σφράγιση ρωγμών και δομικών εφαρμογών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Συγκόλληση

Σφραγίσματα και 
επισκευές

Προδιαγραφές 
προϊόντος
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Προετοιμασία 
επιφάνειας

Η MEGAPOXY PM είναι ένας ειδικός τύπος εποξικής πάστας για γέμισμα 
και συγκόλληση, με αντίσταση ροής. Το εποξικό προϊόν που χρησιμοποιείται 
μετά από ανάμιξη των δυο μερών του, είναι εύκολο στη χρήση, με άριστες 
ιδιότητες και ταιριάζει ιδανικά για τις παρακάτω εφαρμογές:

Προκατασκευή τσιμεντένιων στοιχείων• 
Γεμίσματα για βάσεις στήριξης μηχανημάτων, πυλώνων, κ.τ.λ• 
Φυσικών λίθων• 
Μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικών• 

Τσιμεντένιων σωλήνων και δεξαμενών, αντικειμένων από   • 
 fibreglass

Τσιμεντένιων πατωμάτων και  σκαλοπατιών• 
Τσιμεντένιων κολώνων• 
Διαμορφωμένου μπετό• 

ΜΕΡΟΣ  A ΜΕΡΟΣ  B
Σύσταση Θιξοτροπική πάστα Θιξοτροπική πάστα
Χρώμα Άσπρο Μαύρο ή ουδέτερο 
Σημείο ανάφλεξης >100°C >100°C

ΜΕΤΑΛΛΑ
Θα πρέπει να καθαρισθεί η επιφάνεια, με αμμοβολή ή σμυριδόπανο.
Να τριφτεί μηχανικά και να απομακρυνθούν τα γράσα.  
Το τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα δεν είναι ικανοποιητικό και δίνει 
ελάχιστη μόνο συγκόλληση.

ΜΠΕΤΟΝ
Θα πρέπει να είναι ελεύθερο από γράσα και λάδια.  Είναι απαραίτητο 
να καθαρίσετε με βιομηχανικό μέσο απολύμανσης.  Πρέπει να γίνεται 
ένα πρώτο βήμα καθαρισμού προς απομάκρυνση του αφρού του 
μπετό (laitance). Αυτό γίνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας:

Μηχανική τριβή -
Φάγωμα με οξύ -

Εμπλουτίστε Υδροχλωρικό οξύ (muriatic acid) 1:1 με νερό, και 
ψεκάστε 0,5 λίτρα από αυτό το μείγμα σε κάθε τετραγωνικό μέτρο.  
Αφότου η αντίδραση έχει σταματήσει (περίπου 10 λεπτά) η επιφάνεια 
πρέπει να πλυθεί προσεκτικά και να τριφτεί με μια σκληρή σκούπα 
(τριχωτή), για την απομάκρυνση της άμμου που έχασε η επιφάνεια και 
να αφεθεί να στεγνώσει για 24 ώρες.

ΒΑΜΜΕΝΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Μέταλλα-  - Ένα αναγνωρισμένο και έμπιστο προϊόν   

 αποφλείωσης χρώματος - Paint Remover (διαβρωτικό), πρέπει  
 να χρησιμοποιηθεί 

Μπετόν -  - Η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με φλόγιστρο  
 ή με μηχανική τριβή.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες – τυπικά 
χαρακτηριστικά
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Προφύλαξη

Καθαρισμός

Αναλογία μίξης: Ένα (1) μέρος Α σε ένα (1) μέρος Β όγκο
Mixing: Ανακατέψτε μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γκρίζο ή άσπρο 
Μίξη: 45 λεπτά σε 25°C 
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C
Ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης: 12 ώρες στους 25°C
Μέγιστος χρόνος ωρίμανσης:: 4 days at 25°C

  Απλή αναλογία ανάμιξης 1:1•	
  Εύχρηστο με κρεμώδη  υφή•	
  Δεν ρέει σε κάθετες και επιφάνειες οροφής (στο ταβάνι)•	
  Στερεοποιείται γρήγορα•	
  Προσκολλάται και γίνεται ένα σώμα, κάτω από αντίξοες   •	

  συνθήκες (κρύο και υγρασία)
  Καλή δύναμη συνοχής, μετά από παρατεταμένη καταβύθιση  •	

  σε νερό
  Υψηλότερες αντοχές από το μπετό σε εφελκυσμό και θλίψη •	
  Πολύ καλή χημική αντίσταση •	

Σωστή ανάμιξη της MEGAPOXY PM δεν θα λεκιάσει ή αποχρωματίσει 
άσπρα ή φωτεινά, χρωματιστά μάρμαρα και κεραμικά.

Η MEGAPOXY PM διατίθεται σε συσκευασίες 1,  4 και 20 λίτρων.
Η διάρκεια ζωής των κλειστών δοχείων είναι 2 χρόνια τουλάχιστον.
Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
Πλύνετε τα προσβαλλόμενα σημεία με σαπούνι και χλιαρό νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Νο. 100 και 
το φύλλο οδηγιών ασφαλείας για τη MEGAPOXY PF.

Μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας: 70°C
Πυκνότητα: 1,45 kg/lt
Αντοχή καθ’ έλξιν: 25 MPa
Αντοχή διατμήσεως καθ’ έλξιν: 10 MPa
Αντοχή θλίψεως: 80 MPa
Δύναμη ευκαμψίας: 15 MPa
Συντελεστής γραμμικής διαστολής (mm/mm/°C x 10-6): 60

Όταν η MEGAPOXY PΜ δεν έχει ωριμάσει ακόμη, μπορεί να καθαριστεί 
με διαλυτικά μέσα ή με οινόπνευμα.

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η σωστή αναλογία μίξης και το 
μέρος Α και Β να αναμιχθούν καλά πριν την χρήση.
Ανακριβής και ελλιπής ανάμιξη θα δώσει ένα αποτέλεσμα όπου οι 
φυσικές ιδιότητες του εποξικού συστήματος θα είναι υποβαθμισμένες. 
Εάν το λάθος είναι μεγάλο το εποξικό σύστημα δεν θα ωριμάσει 
ικανοποιητικά και θα αποχρωματισθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σ’ αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες 
στην παρούσα γνώση.
Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις 
για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και τις δικές τους 
απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη μπορεί 
να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Διάθεση

Ιδιότητες – τυπικά 
χαρακτηριστικά

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Στοιχεία επεξεργασίας

Σημαντικό
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MEGAPOXY MEGA-TREAD                                             
Έκδοση 2, 02/2005

Αντιολισθητικό εποξικό πάτημα ασφαλείας

Technical Bulletin

Γενικά

Προετοιμασία 
επιφάνειας

Ιδιότητες προϊόντος
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Το MEGA -TREAD είναι ένα μεγάλης αντοχής αντιολισθητικό, από 
τραχύ ορυκτά συνδεδεμένα σε θιξοτροπικό εποξικό συγκολλητικό 
υλικό. Απλώνεται εύκολα και είναι  κατάλληλο και ιδανικό για στρώση 
ή σχεδιασμό λωρίδας πάνω σε μπετόν (τσιμέντο), πέτρα, κεραμικά, 
fiberglass και μεταλλικές επιφάνειες. Συνίσταται για εσωτερική και 
εξωτερική εφαρμογή.

Αποτελείται από τρία μέρη: Μέρος A, Μέρος B, Μέρος C
Χρόνος εργασιμότητας (pot-life): 30 λεπτά στους 25°C 
Χρόνος  αρχικής ωρίμανσης: 4 ώρες στους 25°C
Πλήρης ωρίμανση: 24 ώρες στους 25°C
Περιεχόμενο: 1.3 kg

Το MEGA -TREAD συσκευάζετε σε σετ (δοχεία) του 1.2 kg για 
εύκολη χρήση. Κάθε  κιβώτιο  περιέχει  4 σετ.

ΜΕΤΑΛΛΑ
Θα πρέπει να καθαρισθεί η επιφάνεια, με αμμοβολή ή σμυριδόπανο.
Να τριφτεί μηχανικά και να απομακρυνθούν τα γράσα.  
Το τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα δεν είναι ικανοποιητικό και δίνει 
ελάχιστη μόνο  συγκόλληση.

ΜΠΕΤΟΝ
Θα πρέπει να είναι ελεύθερο από γράσα και λάδια. Εάν είναι 
απαραίτητο  καθαρίστε με βιομηχανικό μέσο απολύμανσης. Πρέπει να 
γίνεται ένα πρώτο βήμα καθαρισμού προς απομάκρυνση του αφρού 
του μπετό (laitence). Αυτό γίνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας:

Μηχανική τριβή. -
Φάγωμα με οξύ.  -

Εμπλουτίστε Υδροχλωρικό οξύ (muriatic acid) 1:1 με νερό, και ψεκάστε 
0,5 λίτρα από αυτό το μείγμα σε κάθε τετραγωνικό μέτρο.  Αφότου η 
αντίδραση έχει σταματήσει (περίπου 10 λεπτά) η επιφάνεια πρέπει να 
πλυθεί προσεκτικά και να τριφτεί με μια σκληρή σκούπα (τριχωτή), για 
την απομάκρυνση της άμμου που έχασε η επιφάνεια και να αφεθεί να 
στεγνώσει για 24 ώρες.

Κάλυψη 
επιφάνειας 
εφαρμογής

Πάχος προϊόντος Κάλυψη 
1 mm πάχος 1 m2

2 mm πάχος 0.5 m2

1 cm πλάτος Χ 0.5 cm βάθος 12 lineal metres

Συσκευασία 
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Technical Bulletin

Προετοιμασία 
επιφάνειας
(συνέχεια)

Διαδικασία ανάμειξης
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ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Μέταλλα

 Ένα αναγνωρισμένο και έμπιστο προϊόν αποφλοίωσης χρώματος  
 –  paint remover (διαβρωτικό) – πρέπει να χρησιμοποιηθεί.               

Μπετόν 
 Η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με φλόγιστρο ή με μηχανική  
 τριβή.

Το ύψος του αντιολισθητικού πατήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 
μισό χιλιοστό (1/2 mm ). Η χρήση τριών λωρίδων κολλητικής ταινίας 
είναι αρκετή για να επιτευχθεί ένα αντιολισθητικό πάτημα ασφαλείας.

Φορέστε τα γάντια που εσωκλείονται στο κουτί του προϊόντος καθώς 
και προστατευτικά γυαλιά και ρουχισμό.
Αδειάστε πρώτα το Μέρος C και έπειτα το Β  μέσα στο Μέρος A, (το 
δοχείο με τους κόκκους). Αναμίξετε τα τρία μέρη μέχρι το μίγμα να γίνει 
ομοιόμορφο. Ξύστε τις άκρες και τη βάση του δοχείου έτσι ώστε να 
βεβαιωθείτε πως όλα τα συστατικά μέρη είναι ομοιογενή.

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 
Συνιστώνται το ελάχιστο δυο ράβδοι διαστάσεων 10 mm πλάτος, 5 mm 
βάθος, 20 mm απόσταση μεταξύ τους όπως και 20 mm απόσταση από 
την εμπρός άκρη του σκαλιού.

ΡΑΜΠΕΣ 
Συνιστώνται ράβδοι διαστάσεων 10 mm πλάτος, 5 mm βάθος και 
100 mm μεταξύ τους.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Ένα σετ του υλικού  MEGA-TREAD θα καλύψει μια καθαρή, επίπεδη 
επιφάνεια 1m2 , πάχους 1mm. Το υλικό εφαρμόζεται σε μπετόν, 
μωσαϊκό, μάρμαρο, ξύλο και είναι κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες 
από ραβδωτό έλασμα, ράμπες και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.

Χρόνος παραμονής σε μη κολλώδη μορφή:  
6 ώρες στους 15°C•	

4 ώρες στους 25°C•	

2 ώρες στους 35°C•	

ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 15 – 35°C

MEGA-TREAD 
αρχική ωρίμανση 

Εφαρμογή  

Αντιολισθητικό 
πάτημα ασφαλείας
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Ανοίξτε ένα κανάλι ή ένα σχέδιο που επιθυμείτε με ένα τροχό κοπής ή 
με αμμοβολή επάνω στο μάρμαρο – γρανίτη στο οποίο θα εφαρμόσετε 
την αντιολίσθηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν ραγίσματα ή 
σπασίματα στην επιφάνεια επιδιορθώστε τα πριν εφαρμόσετε το 
MEGA-TREAD. Καθαρίστε επιμελώς το κανάλι ή το σχέδιο με αέρα και 
καθαριστικό ισοπροπυλικής αλκοόλης
Εάν πρόκειται για ευθεία γραμμή, ανεξαρτήτου πλάτους και βάθους, 
εφαρμόστε την χαρτοταινία παραπλεύρως της γραμμής, κατά 
προτίμηση σε τρεις στρώσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι ταινίες έχουν κολλήσει 
σωστά στις πλευρές της γραμμής και στην επιφάνεια της πλάκας ώστε 
να μην υπάρξει διαρροή του υλικού. 
Εφαρμόστε το διαμορφωθέν μείγμα MEGA -TREAD με μια σπάτουλα 
στο κανάλι. Κάθε φορά που παίρνετε υλικό ανακατέψτε το υπάρχον 
μείγμα στο δοχείο για να διατηρηθεί σταθερή η πυκνότητα και 
ομοιόμορφη η υφή του. Αφαιρέστε τις χαρτοταινίες πριν το υλικό 
αρχίσει να ωριμάζει, περίπου μετά από 15-20 λεπτά σε 25°C από την 
τοποθέτηση του.
Αφήστε την ράβδο ανέγγιχτη (μην πατήσετε πάνω της) για τουλάχιστον 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Καθαρίστε τα εργαλεία και ολόκληρο τον εξοπλισμό με οινόπνευμα 
αμέσως μετά την χρήση.
Σημείωση: Το MEGA -TREAD που περισσεύει πρέπει να 
απομακρυνθεί και να καθαριστεί μετά τη χρήση. Το πλήρες 
διαμορφωμένο MEGA –TREAD που έχει ωριμάσει, μπορεί να 
απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Μαύρο, γκρι, μπεζ, τερακότα, λαδί, ασφαλές κίτρινο, λευκό, ημίλευκο.
Μπορεί να κατασκευαστεί οποιοδήποτε χρώμα κατόπιν παραγγελίας.

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες 
στην παρούσα γνώση.
Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους 
εκτιμήσεις για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και 
τις δικές τους απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και 
η ανάπτυξη μπορεί να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Καθαρισμός

Χρώματα

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης
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MEGAPOXY PF GEL      
Έκδοση 4, 08/2005

Εποξική κόλλα ταχείας συγκόλλησης 
για ειδικές εφαρμογές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Γενικά χαρακτηριστικά

Ιδιότητες – τυπικά 
χαρακτηριστικά

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Προετοιμασία της 
επιφάνειας

Η MEGAPOXY PF Gel είναι μια διαφανής εποξική κόλλα τύπου ζελέ, 
κατάλληλη για την συγκόλληση κατασκευών. 
Κολλάει μέταλλο με μέταλλο, μέταλλο με τσιμέντο και φυσικά πετρώματα. 
Χρησιμοποιείται επίσης στην συναρμολόγηση γρανίτη, σε κατασκευές 
μαρμάρου και σε διάφορες άλλες κατασκευαστικές εφαρμογές που 
απαιτούν υψηλής αντοχής συγκολλήσεις. 
Η MEGAPOXY PF Gel διατηρεί την αντοχή της ύστερα από 
επανειλημμένα δυνατά χτυπήματα.

Απλή αναλογία ανάμιξης 1:1•	

Εύχρηστη με κρεμώδη υφή•	

Πήζει σε 7 λεπτά στους 25°C •	

Ωρίμανση στο 90% εντός μιας ώρας στους 25°C•	

Πολύ υψηλή αντοχή, μόνιμη συγκόλληση•	

Ελαστικότητα και αντοχή•	

Ελαστικότητα και αντοχή θλίψεως ανώτερη από το τσιμέντο•	

Άριστη χημική αντοχή•	

Μπορεί να κατεργαστεί ύστερα από 30 λεπτά ωρίμανσης  •	
 στους 25°C

Αντοχή καθ’ έλξιν: 25 MPa
Αντοχή διατμήσεως καθ’ έλξιν:10 MPa
Αντοχή ευκαμψίας: 18 MPa
Μέτρο ελαστικότητας: 2000 MPa
Αντοχή θλίψεως: 65 MPa
Συντελεστής γραμμικής διαστολής (mm/mm/°C x 10-6): 40
Απορρόφηση νερού – ASTM D570 – 10 ημέρες στους 25°C: 
0,5% ανά βάρος
Διηλεκτρική αντοχή 50 ΗΖ στους 25°C: 190 kv/cm

Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν θα πρέπει να είναι καθαρές, 
ελεύθερες από σκόνη και λάδια.  Για λεπτομερείς οδηγίες κατά την 
εφαρμογή στις επιφάνειες συγκόλλησης, αναφερθείτε στο Δελτίο Νο. 
159 G «Οδηγός Εφαρμογών για μηχανολογικές κατασκευές».

Αναλογία μείξης:  1 μέρος Α με 1 μέρος Β κατά όγκο 
Μίξη: Ανακατέψτε μέχρι να γίνει ομοιόμορφο
Χρόνος εργασιμότητας (pot-life): 3 λεπτά σε 25°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C
Ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης: 7 λεπτά στους 25°C
Μέγιστος χρόνος ωρίμανσης: 6 λεπτά στους 25°C

Στοιχεία επεξεργασίας



MEGAPOXY PF GEL  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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Προφύλαξη

Καθαρισμός 

Η MEGAPOXY PF Gel διατίθεται σε συσκευασίες 1,  4 και 20 λίτρων.
Η διάρκεια ζωής των κλειστών δοχείων είναι 2 χρόνια τουλάχιστον.
Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
Πλύνετε τα προσβαλλόμενα σημεία με σαπούνι και χλιαρό νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Νο. 100 και 
το φύλλο οδηγιών ασφαλείας για τη MEGAPOXY PF Gel.

Όταν η MEGAPOXY PF Gel δεν έχει ωριμάσει ακόμη, μπορεί να 
καθαριστεί με διαλυτικά μέσα ή με οινόπνευμα.

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά τα εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες στην 
παρούσα γνώση.
Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους 
εκτιμήσεις για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και 
τις δικές τους απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και 
η ανάπτυξη μπορεί να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. 

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας

Διάθεση προϊόντος
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MEGAPOXY RMF & 36 
Έκδοση 2, 03/2004

Εποξικό υλικό για την επικόλληση 
Ανακλαστήρων οδοστρώματος (Μάτια 
Γάτας) και άλλων οδικών σημάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εφαρμογές

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Το MEGAPOXY RMF & το MEGAPOXY 36 είναι εποξικά υλικά δύο 
συστατικών, ταχείας πήξεως, για εφαρμογή κεραμικών και πλαστικών 
οδικών σημάτων και ανακλαστήρων οδοστρώματος σε επιφάνειες 
σκυροδέματος και ασφάλτου. 
Το MEGAPOXY RMF &  το MEGAPOXY 36 διατίθενται σε δύο τύπους 
όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής τους:

 Εύκολη ανάμιξη με το χέρι -

 Αυτόματα από δοσολογική μηχανή -

Συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 
συγκόλλησης 3554 του RTA για συγκολλήσεις οδικών σημάτων. 
Επίσης εγκρίνεται από την Transport S.A.

Εϊναι επίσης εγκεκριμένο από την Transport S.A. για συγκολλήσεις 
οδικών σημάτων και ασφαλές σε εφαρμογές που απαιτούν 
μεγαλύτερο χρόνο εργασιμότητας (pot-life).

Πριν την ωρίμανση της MEGAPOXY πλύνετε τα εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν με ακετόνη (acetone).

Το Megapoxy 36 διατίθεται σε διπλή φύσιγγα των 600ml (2 Χ 300ml) 
Gun Grade, σε σετ των 4 και 20 λίτρων.
Το Megapoxy RMF διατίθεται σε σετ των 4 και 20 λίτρων. 

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί από 
τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά τα εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σ’ αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες στην 
παρούσα γνώση. Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις 
δικές τους εκτιμήσεις για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες 
και τις δικές τους απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και η 
ανάπτυξη μπορεί να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Megapoxy 36

Megapoxy RMF 

Διαθεσιμότητα

Καθαρισμός μηχανημάτων 
και εργαλείων

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης

Ιδιότητες προϊόντος 36 RMF
Αναλογία ανάμιξης σε βάρος ή σε όγκο 1:1 1:1
Χρόνος εργασιμότητ. (pot-life) στους 25°C (λεπτά) 3 10
Χρόνος αρχικής ωρίμανσης στους 25°C (λεπτά) 7.2 12

Χρόνος επίτευξης δύναμης συνοχής (λεπτά για να επιτευχθούν 1400 kPa σε  25°C) 30 100
Φόρτιση διατμήσεως σε κλίση (kN) μετά από 24 ώρες ωρίμανσης 135 210
Συγκολλητική δύναμη (kPa) - Κεραμικός ανακλαστήρας οδοστρώματος 7.500 6.280
Συγκολλητική δύναμη (kPa) - Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος: 7.600 6.480
Αντοχή πρόσκρουσης (Joule) >12 >12
Θιξοτροπικές ιδιότητες Δε ρέει Δε ρέει

Please do not hesitate to contact us, for any additional information. 
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MEGAPOXY LVS  
Έκδοση 2, 10/2005

Στεγανοποιητικό χαμηλού ιξώδους

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Προετοιμασία 
υποστρώματος

Εφαρμογές
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Το MEGAPOXY Low Viscosity Sealer έχει αναπτυχθεί ως 
στεγανοποιητικό διείσδυσης για σκυρόδεμα, τούβλο και άλλες πορώδεις 
επιφάνειες. Πρέπει να εφαρμόζεται σε πολύ ξηρά υποστρώματα. 

Η εσωτερική στεγανοποίηση δεξαμενών σκυροδέματος για να •	
αποφεύγονται οι διαρροές και για προστασία του σκυροδέματος.

Η στεγανοποίηση δαπέδων σκυροδέματος κατά της διείσδυσης •	
λιπαρών ουσιών, οξέων αραίωσης, νιτρικού αμμωνίου και άλλων 
διαβρωτικών υλικών τα οποία ενδεχομένως προκαλέσουν βλάβη 
στο σκυρόδεμα.

Η αδιαβροχοποίηση των τοίχων και δαπέδων κατά της αύξησης •	
της υγρασίας και της υγρασίας στους εξωτερικούς τοίχους.

Η προστασία του δομικού σκυροδέματος κατά της διείσδυσης •	
ατμόσφαιρας φορτισμένης με άλατα και κατά της υγρασίας σαν μέσο 
πρόληψης της διάβρωσης.

Τα σαθρά υπολείμματα πρέπει να απομακρύνονται και οι 
κατεστραμμένες περιοχές πρέπει να επισκευαστούν με Megapoxy P1 
για να επισκευαστούν οι σπασμένες επιφάνειες ή όσες παρουσιάζουν 
κοιλότητες. Απομακρύνεται τα εκκρίματα της επιφάνειας και γενικά οι 
χαραξιές πρέπει να αντιμετωπίζονται με μείγμα υδροχλωρικού οξέος / 
νερό. Όλες οι επιστρώσεις χρώματος, λιπαρών ουσιών και άλλοι ρίποι 
πρέπει να απομακρύνονται με αμμοβολή ή άλλο μηχανικό μέσο.

Τα μέρη Α και Β πρέπει να ανακατευτούν καλά σε αναλογία 2:1 κατ’ 
όγκο σε καθαρό πλαστικό κουβά. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό σε δυο 
επιστρώσεις όπου χρειάζεται. Αφήστε το να ωριμάσει για 18 έως 20 
ώρες πριν αρχίσει η κυκλοφορία.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Τελείωμα με λείανσης επιχρισμάτων σε ξύλο	- : 

 75 τετραγωνικά μέτρα ανά συσκευασία 15 λίτρων 
Τελείωμα με λείανσης επιχρισμάτων σε ατσάλι	- : 

 150 τετραγωνικά μέτρα ανά συσκευασία 15 λίτρων 
ΤΟΥΒΛΑ

 75 τετραγωνικά μέτρα ανά συσκευασία 15 λίτρων	-

Το MEGAPOXY Low Viscosity Sealer διατίθεται σε συσκευασία 15 λίτρων.

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες 
στην παρούσα γνώση. Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να 
κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για το προϊόν μας κάτω από τις 
εκάστοτε συνθήκες και τις δικές τους απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς 
συνεχίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη μπορεί να προκύψουν αλλαγές 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Εφαρμογή 

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης

Διάθεση

Availability
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MEGAPOXY 108     
Έκδοση 2, 11/2000

Ταχείας πήξεως εποξικό συγκολλητικό 
για τη σύνδεση προκατασκευασμένων
στοιχείων μπετόν (pile splicing)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Κονίαμα MEGAPOXY 108

Προφύλαξη

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Το MEGAPOXY 108 είναι ένα ταχείας πήξεως υγρό, εποξικό 
συγκολλητικό, για μηχανολογικές εφαρμογές  όπου η πρόωρη 
ανάπτυξη υψηλής αντοχής είναι ουσιαστική. Η τυπική εφαρμογή 
του είναι να συνδέει δομικούς στύλους γεφυρών όπου η γρήγορη 
ανάπτυξη της υψηλής αντοχής είναι απαραίτητη ώστε  να  μπορεί να 
επαναληφθεί η βύθισή τους το συντομότερο δυνατόν. 
Οι δοκιμές που έγιναν στα δείγματα, στη διάρκεια της σύνδεσης των 
στύλων, παρουσίασαν αντοχή σε θλίψη πάνω από 95Mpa μετά από 2 
ώρες σε 22°C.
Το MEGAPOXY 108 είναι μια υδρόφιλη ρητίνη, ωριμάζει δηλαδή στην 
παρουσία υγρασίας.
Το MEGAPOXY 108 που αναμιγνύεται με χαλαζιακή άμμο 50Ν, 
παρέχει ένα γρήγορο εποξικό κονίαμα κατάλληλο για τις υψηλής 
αντοχής επισκευές προκατασκευασμένου σκυροδέματος.

Αρχικά αναμείξτε σε έναν πλαστικό κάδο ένα μέρος σε  όγκο 
MEGAPOXY 108 (4 μέρη «Α» και 1 μέρος «Β») και αναμιγνύοντας 
προσθέστε βαθμιαία 3 μέρη σε όγκο χαλαζιακής άμμου 50N. 
Για την ανάμιξη χρησιμοποιήστε αναδευτήρα αργής ταχύτητας με 
προπέλα (περ. 200 περιστροφές/λεπτό).

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Πλύνετε τα 
προσβαλλόμενα σημεία με σαπούνι και χλιαρό νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Νο. 100 και 
το φύλλο οδηγιών ασφαλείας για το MEGAPOXY 108.

Οριακή αντοχή σε θλίψη:  120 MPa
Οριακή αντοχή σε κάμψη:  55 MPa

Αναλογία ανάμιξης σε όγκο      
Μέρος A: 4 μέρη  -
Μέρος B: 1 μέρος  -

Χρόνος εργασιμότητας (pot-life): 8 λεπτά στους 25°C
Αρχική ωρίμανση: 30 λεπτά στους 25°C     
Ωρίμανση κατά 90%: 2 ώρες στους 25°C
Πλήρης ωρίμανση: 6 ώρες στους 25°C

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σ’ αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες 
στην παρούσα γνώση.
Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους 
εκτιμήσεις για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και τις δικές 
τους απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη 
μπορεί να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το MEGAPOXY 108 διατίθεται σε συσκευασίες των 6  λίτρων. Διαθεσιμότητα

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Οδηγίες χρήσης

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης

Ιδιότητες ωρίμανσης
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MEGAPOXY 34      
Έκδοση 2, 10/2005

Σύνδεση υπογείων - υποβρύχιων
καλωδίων και προστατευτική επικάλυψη 
των ηλεκτρικών συστατικών στοιχείων  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Ιδιότητες ωρίμανσης

Διαθεσιμότητα

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Το MEGAPOXY 34 είναι μια εποξική ρητίνη χαμηλού ιξώδους, 
στερεών 100% που είναι κατάλληλο για την υπόγεια-υποβρύχια 
σύνδεση καλωδίων και συνίσταται για την προστατευτική επικάλυψη 
μετασχηματιστών οργάνων, μετασχηματιστών φωτισμού, μικρών 
μετασχηματιστών ισχύος και πηνίων για τις βιομηχανίες ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών  προϊόντων.
Το MEGAPOXY 34 είναι κατάλληλο για εφαρμογές που παρουσιάζουν 
μηχανική και χημική αντοχή και διάρκεια. 
Το MEGAPOXY 34 όταν ωριμάσει παρουσιάζει θαυμάσιες στατικές 
και δυναμικές μηχανικές-μηχανολογικές καθώς και ανώτερες 
ηλεκτρολογικές και δι-ηλεκτρικές ιδιότητες.
Το MEGAPOXY 34 προσαρμόζεται με το AS3100-1990, 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων 1, 2 δια του AGL 
αναφορικά με την προστατευτική επικάλυψη και εμβάπτιση  των 
ηλεκτρολογικών συστατικών και των ενώσεων  των καλωδίων.

Ανώτατη θερμοκρασία αντοχής:  150°C
Ανθεκτικότητα όγκου: 1013 ohm.cm
Διηλεκτρική αντοχή:  315 kV/cm
Αντοχή σε συμπίεση (θλίψη): 90 MPa

Το MEGAPOXY 34 διατίθεται σε σετ 2 κιλών ενώ διατίθενται επίσης 
ποσότητες σε χύμα συσκευασία.
Παρέχονται επίσης για κάθε σετ 2 κιλών, αναδευτήρες και κύπελλα.

Αναλογία μίξης
Μέρος A: 4 μέρη  -
Μέρος B: 3 μέρη  -

Χρόνος εργασιμότητας (pot life): 30 λεπτά στους 25° Κελσίου
Χρόνος ενθείωσης: 6 ώρες στους 25° Κελσίου
Χρόνος ωρίμανσης: 24 ώρες στους 25° Κελσίου

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες 
στην παρούσα γνώση.
Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους 
εκτιμήσεις για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και τις δικές 
τους απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη 
μπορεί να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές 
προϊόντος
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MEGAPOXY MC                                             
Έκδοση 2, 02/2000

Ανθεκτική επικάλυψη 
για συντήρηση 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Προετοιμασία 
επιφάνειας

Ιδιότητες προϊόντος
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Το MEGAPOXY MC είναι μια πολύ ανθεκτική εποξική επικάλυψη για 
συντήρηση.  Κανονικά εφαρμόζεται σε τρία στρώματα πάχους 0,25mm 
το καθένα, δίνοντας 0,75mm στεγνής μεμβράνης, η οποία είναι ανθεκτική 
στην τριβή, στην πρόσκρουση και σε μια μεγάλη ποικιλία χημικών.
Το MEGAPOXY MC μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκαστικό μηχάνημα 
βαφής Airless (χωρίς αέρα), με ρολό ή βούρτσα. Ο χρόνος 
εργασιμότητας του υλικού είναι αρκετά μεγάλος (2 ώρες) και έτσι δεν 
απαιτείται η χρήση διπλών κεφαλών στο ψεκαστικό μηχάνημα.

Επικάλυψη δεξαμενών αποθήκευσης για χημικά, τρόφιμα, καύσιμα κτλ.•	
Υγιεινές και άνευ σκόνης επικαλύψεις πατωμάτων και τοίχων.•	
Προστασία του μετάλλου κατά της διάβρωσης.   •	
Προστατευτική επικάλυψη τσιμέντου.    •	

Αναλογία μείξης ανά ποσότητα
Μέρος A: 4 μέρη	-
Μέρος B: 1 μέρος	-

Χρόνος εργασιμότητας (pot-life): 2 ώρες στους 25°C
Xρόνος ενθείωσης (tack-free time): 4 ώρες στους 25°C 
Ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης πριν την εφαρμογή επόμενης 
στρώσης: 4-12 ώρες στους 25°C
Κάλυψη ανά 5 κιλά: 14 τ.μ. με πάχος 0,25 mm  

ΜΕΤΑΛΛΑ
Θα πρέπει να καθαρισθεί η επιφάνεια, με αμμοβολή ή σμυριδόπανο.
Να τριφτεί μηχανικά και να απομακρυνθούν τα γράσα.  
Το τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα δεν είναι ικανοποιητικό και δίνει 
ελάχιστη μόνο  συγκόλληση.
ΜΠΕΤΟΝ
Θα πρέπει να είναι ελεύθερο από γράσα και λάδια. Εάν είναι 
απαραίτητο  καθαρίστε με βιομηχανικό μέσο απολύμανσης. Πρέπει να 
γίνεται ένα πρώτο βήμα καθαρισμού προς απομάκρυνση του αφρού 
του μπετό (laitence). Αυτό γίνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας:

Μηχανική τριβή.	-
Φάγωμα με οξύ. 	-

Εμπλουτίστε Υδροχλωρικό οξύ (muriatic acid) 1:1 με νερό, και ψεκάστε 
0,5 λίτρα από αυτό το μείγμα σε κάθε τετραγωνικό μέτρο.  Αφότου η 
αντίδραση έχει σταματήσει (περίπου 10 λεπτά) η επιφάνεια πρέπει να 
πλυθεί προσεκτικά και να τριφτεί με μια σκληρή σκούπα (τριχωτή), για 
την απομάκρυνση της άμμου που έχασε η επιφάνεια και να αφεθεί να 
στεγνώσει για 24 ώρες.

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Μέταλλα

 Ένα αναγνωρισμένο και έμπιστο προϊόν αποφλοίωσης χρώματος  
 –  paint remover (διαβρωτικό) – πρέπει να χρησιμοποιηθεί.               

Μπετόν 
 Η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με φλόγιστρο ή με μηχανική  
 τριβή.

Εφαρμογές



MEGAPOXY MC      

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ MEGAPOXY MC

Χημική  αντίσταση
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Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης

Για εύκολη επεξεργασία μπορεί να προστεθεί στο μείγμα Methylated 
spirit ή εποξικό αραιωτικό μέσο μέχρι 10%.  Ωστόσο χρειάζεται να 
εξασφαλιστεί ότι όλα τα διαλυτικά έχουν εξατμιστεί πριν την εφαρμογή 
της δεύτερης επικάλυψης.  

Οι πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται σε δοκιμές που 
διεξάγονται σε συνθήκες συνεχούς βύθισης. Στην πράξη οι επικαλύψεις 
δαπέδου και τοίχων με MEGAPOXY MC καθαρίζονται τακτικά. Στις 
επιφάνειες αυτές η έκθεση στα χημικά περιορίζεται σε λίγες ώρες την 
κάθε φορά και έχει σαν αποτέλεσμα η σοβαρότητα της προσβολής να 
μειώνεται αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση επικαλύψεων δεξαμενών και δοχείων αποθήκευσης, η 
μεμβράνη MEGAPOXY MC εκτίθεται συνεχώς σε χημικά.  Τα δεδομένα 
που δίνονται ισχύουν για αυτή την περίπτωση.
Τα διαλυτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μια δεύτερη ή 
μεταγενέστερη επικάλυψη.

 
To αποσταγμένο νερό στους 40°C, Πετρέλαιο, Κιροζίνη, καύσιμα Ντίζελ, 
ακατέργαστο πετρέλαιο, τολουόλιο, ΜΙΒΚ, τετραχλωρίδιο του άνθρακα, 
μονομερές στυρόλιο, γλυκερίνη, όλες οι συγκεντρώσεις υδροχλωρικού 
οξέως μέχρι 31%, όλες οι συγκεντρώσεις θεϊικού οξέως μέχρι 70%, Χρωμικό 
οξύ 1%, οξικό οξύ 5%, τρυγικό οξύ 5%, κιτρικό οξύ 5%, λινικό οξύ, όλες οι 
συγκεντρώσεις καυστικού νατρίου όλες οι συγκεντρώσεις υδροξειδίου του 
αμμωνίου μέχρι 15%, απορρυπαντικό υγρό 100%, ανθρακικό νάτριο 10%, 
όξινο θειώδες νάτριο 10%, μεθυλικές αλκοόλες, κόκα κόλα.

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όσον αφορά εποξικά υλικά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σ’ αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες 
στην παρούσα γνώση.
Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις 
για το προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και τις δικές τους 
απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη μπορεί 
να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ MEGAPOXY MC ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Αποσταγμένο νερό, βρασμός Ανεπηρέαστη για 60 ημέρες στη συνέχεια η μεμβράνη διαλύθηκε
 Όλες οι συγκεντρώσεις 
νιτρικού οξέως μέχρι 55%

Ανεπηρέαστη για 50 ημέρες, στη συνέχεια η μεμβράνη διαλύθηκε

37% Φορμαλδεϋδη Η μεμβράνη καταστράφηκε μετά από μια ημέρα
Ξύδι Ανεπηρέαστη για 15 ημέρες, στη συνέχεια η μεμβράνη διαλύθηκε
Συγκεντρωμένο Θειικό οξύ Ανεπηρέαστη για 80 ημέρες, στη συνέχεια η μεμβράνη διαλύθηκε
Φωσφορικό οξύ 57% Πλήρης διάλυση σε μία ημέρα
Γαλακτικό οξύ 5% Ανεπηρέαστη για μια εβδομάδα, στη συνέχεια η μεμβράνη διαλύθηκε
Κρυζυλικό οξύ και φαινόλη Ανεπηρέαστη για 3 μήνες, στη συνέχεια η μεμβράνη διαλύθηκε
Βενζυλική αλκοόλη Ανεπηρέαστη για 80 ημέρες, στη συνέχεια η μεμβράνη διαλύθηκε
Υποχλωριώδες νάτριο 4% Ανεπηρέαστη για δύο εβδομάδες, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 

φυσαλίδες και η μεμβράνη διαλύθηκε μετά από ένα μήνα

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Εφαρμογή



1

MEGAPOXY P1      
Έκδοση 2, 02/2005

Συγκολλητική εποξική πάστα για 
σφράγιση ρωγμών και δομικών εφαρμογών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

Συγκόλληση

Σφραγίσματα και 
επισκευές

Διάθεση

MEGAPOXY HELLAS Αδριανού 31, Κορωπί 19400, Αττική, Ελλάδα, T +30 210 6625117, F +30 210 6628838, W www.megapoxy.gr, E info@megapoxy.gr 

Σημαντικό

Η MEGAPOXY P1 είναι ένας ειδικός τύπος εποξικής πάστας 
βασισμένο σε DGEBA εποξική ρητίνη με επιλεγμένα χαλαζιακά 
πρόσμικτα. Το προϊόν είναι εύκολο στη χρήση, ωριμάζει μετά από την 
ανάμιξη με πολύ καλές ιδιότητες και έχει πολλές εφαρμογές. .

Προκατασκευή τσιμεντένιων στοιχείων•	

Γεμίσματα για βάσεις στήριξης μηχανημάτων, πυλώνων, κ.τ.λ•	

Φυσικών λίθων•	

Μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικών•	

Μετάλλων•	

Τσιμεντένιων σωλήνων και δεξαμενών, αντικειμένων από   •	
 fibreglass

Τσιμεντένιων πατωμάτων και  σκαλοπατιών•	

Τσιμεντένιων κολώνων•	

Διαμορφωμένου μπετό•	

Η MEGAPOXY P1 διατίθεται σε συσκευασίες-σετ  1,  4 και 20 λίτρων.
Η διάρκεια ζωής των κλειστών δοχείων είναι 2 χρόνια τουλάχιστον.
Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Αναλογία μίξης:•	  Ένα (1) μέρος Α σε ένα (1) μέρος Β όγκο
Μίξη:•	  Ανακατέψτε μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γκρίζο ή άσπρο
Χρόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:•	 3 λεπτά σε 25°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: •	 10°C
Ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης:•	  7 λεπτά στους 25°C
Μέγιστος χρόνος ωρίμανσης:•	  6 ώρες στους 25°C 

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η σωστή αναλογία μίξης και ότι 
το μέρος Α και Β να αναμιχθούν καλά πριν την χρήση.
Ανακριβής και ελλιπής ανάμιξη θα δώσει ένα αποτέλεσμα όπου οι 
φυσικές ιδιότητες του εποξικού συστήματος θα είναι υποβαθμισμένες. 
Εάν το λάθος είναι μεγάλο το εποξικό σύστημα δεν θα ωριμάσει 
ικανοποιητικά και θα αποχρωματισθεί με το πέρασμα του χρόνου. 

Απλή αναλογία ανάμιξης 1:1•	

Εύχρηστο με κρεμώδη υφή, •	

Δεν ρέει σε κάθετες επιφάνειες•	

Στερεοποιείται γρήγορα •	

Προσκολλάτε και γίνεται ένα σώμα κάτω από αντίξοες συνθήκες  •	
 (κρύο και υγρασία) 

Καλή δύναμη συνοχής, μετά από παρατεταμένη καταβύθιση  •	
 σε νερό 

Υψηλότερες αντοχές από το μπετό σε εφελκυσμό και θλίψη •	

Πολύ καλή χημική αντίσταση•	

Χαρακταριστικά 
προϊόντος

Γενικά χαρακτηριστικά



MEGAPOXY P1      

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προετοιμασία 
επιφάνειας
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Προδιαγραφές 
προϊόντος

Καθαρισμός

ΜΕΤΑΛΛΑ
Θα πρέπει να καθαρισθεί η επιφάνεια, με αμμοβολή ή σμυριδόπανο.
Να τριφτεί μηχανικά και να απομακρυνθούν τα γράσσα. 
Το τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα δεν είναι ικανοποιητικό και δίνει 
ελάχιστη μόνο συγκόλληση.

ΜΠΕΤΟΝ
Θα πρέπει να είναι ελεύθερο από γράσα και λάδια.  Είναι απαραίτητο 
να καθαρίσετε με βιομηχανικό μέσο απολύμανσης.  Πρέπει να γίνεται 
ένα πρώτο βήμα καθαρισμού προς απομάκρυνση του αφρού του 
μπετό (laitance). Αυτό γίνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας:

Μηχανική τριβή -
Φάγωμα με οξύ -

Εμπλουτίστε Υδροχλωρικό οξύ (muriatic acid) 1:1 με νερό, και 
ψεκάστε 0,5 λίτρα από αυτό το μείγμα σε κάθε τετραγωνικό μέτρο.  
Αφότου η αντίδραση έχει σταματήσει (περίπου 10 λεπτά) η επιφάνεια 
πρέπει να πλυθεί προσεκτικά και να τριφτεί με μια σκληρή σκούπα 
(τριχωτή), για την απομάκρυνση της άμμου που έχασε η επιφάνεια και 
να αφεθεί να στεγνώσει για 24 ώρες.

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Μέταλλα-  - Ένα αναγνωρισμένο και έμπιστο προϊόν αποφλείωσης  

 χρώματος - Paint Remover (διαβρωτικό), πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
Μπετόν -  - Η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με φλόγιστρο  

 ή με μηχανική τριβή.

ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ B
Σύσταση Θιξοτροπική πάστα Θιξοτροπική πάστα
Χρώμα Άσπρο Μαύρο  
Σημείο ανάφλεξης >100°C >100°C

Αντοχή καθ’ έλξιν: 45 MPa
Αντοχή διατμήσεως καθ’ έλξιν: 14 MPa
Αντοχή θλίψεως: 80 MPa
Δύναμη ευκαμψίας: 18 MPa
Μέτρο ελαστικότητας: 2.000 MPa
Μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας: 80°C
Πυκνότητα: 1.45 kg/litre 
Διηλεκτρική αντοχή 50 ΗΖ στους  25°C: 190 Kv/cm

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως με οινόπνευμα ή νερό και σαπούνι.
Όταν η MEGAPOXY PF δεν έχει ωριμάσει ακόμη, μπορεί να καθαριστεί 
με διαλυτικά μέσα ή με οινόπνευμα. 

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
Πλύνετε τα προσβαλλόμενα σημεία με σαπούνι και χλιαρό νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Νο. 100 και το 
φύλλο οδηγιών ασφαλείας για ΜΕGAPOXY P1.

Ιδιότητες – τυπικά 
χαρακτηριστικά

Technical service

Για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Κάθε αγοραστής των προϊόντων MEGAPOXY καλείται να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης, όσον αφορά εποξικά υλικά. Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι βασισμένες 
στην παρούσα γνώση. Οι αγοραστές και οι εφαρμοστές πρέπει να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για το 
προϊόν μας κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες και τις δικές τους απαιτήσεις. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η 
έρευνα και η ανάπτυξη μπορεί να προκύψουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.




