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Προϊόν Πυριτίου - Υδρογέλης 
Πλήρη αντικατάσταση πρόσµικτων τσιµέντου 

Αυτοϊαση - Μόνιµη Δράση
Ιδανικό για σοβατιστικές µηχανές

Περιγραφή
προϊόντος

Αντιδραστικό πυριτικό υγρό για λάσπες και κονιάματα που περιέχουν 
τσιμέντο Portland. Το AdmixEnergon είναι ένα μίγμα πολλαπλής 
δράσης, που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη και  τα συμβατικά 
προϊόντα ενίσχυσης, στεγάνωσης και εργασιμότητας του μίγματος.
Παρέχει αυτοϊαση και μόνιμη δράση στο κονίαμα. 

Για παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης και πρόσφυσης
(αριάνι ή πεταχτό)
Κονιάματα μικρού πάχους για φινίρισμα και τελειώματα
Παραγωγή σοβά και κονιάματα επικάλυψης
Κονιάματα επισκευών σε σκυρόδεμα
Επισκευές
Παντός τύπου κονιάματα στην κατασκευή σφράγιση
και στεγάνωση.

www.amkea.com

Πεδίο
εφαρμογών
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Ειδικό για σαβατιστικές μηχανές 
Μόνιμη αντίδραση επί του υδροξειδίου του ασβεστίου
Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη πρόσφυση
χωρίς την προσθήκη άλλων πρόσμικτων
Μειώνειδραστικά την διαπερατότητα και τον κίνδυνο 
ρηγματώσεων
Η επιφάνεια συνεχίζει να διαπνέει
Παρέχει αδιαβροχοποίηση από την ανάπτυξη
εσωτερικής στεγανότητας
Βελτιώνει την αντοχή στην θλίψη
Ενισχύει την αντοχή σε απότριψη
Διαλυτό στο νερό
Βελτιώνει την αντοχή των κονιαμάτων σε παγετό και χημικά 
Ευκολία στη δοσομέτρηση και εφαρμογή 

Πλεονεκτήματα 
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Τεχνικές
προδιαγραφές

Πυκνότητα 

Οσμή

Κατανάλωση

Διάρκεια ζωής

Ιξώδες

Εμφάνιση

Σύσταση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 Άοσμο

1,15 + 0,02 Kg/Lt

 750ml/25kg τσιμέντου

18 μήνες στην αρχική 
κλειστή συσκευασία 

 25mpas (Brookfield +23° C)

 Υγρό διάλυμα (μπλέ)

Πυριτική γέλη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Το AdmixEnergon προστίθεται στο νερό ανάμιξης κατά την 
παρασκευή του κονιάματος. Λόγω της πλαστικοποιητικής του 
ιδιότητας, μειώνεται το απαιτούμενο νερό ανάμιξης.
Δοσολογία επί του τσιμέντου 
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν την χρήση και προσθέστε 750 ml 
AdmixEnergon ανά 25 κιλά τσιμέντου.
Για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite) ή σε αντίστοιχες μίξεις όπου 
οι αναλογίες τσιμέντου είναι πολύ υψηλές, τότε το ποσοστό ανάμιξης 
του AdmixEnergon θα πρέπει να αυξηθεί.

Οι κλασικοί μειωτές ύδατος, οι υπερ. πλαστικοποιητές ή οι 
παράγοντες που προσθέτουν  αέρα, δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα 
έναντι του AdmixEnergon και μπορούν να οδηγήσουν σε ένα 
κατώτερης ποιότητας κονίαμα. Σε καμία περίπτωση δεν 
αναμιγνύουμε κάποιο από τα παραπάνω με το AdmixEnergon, ούτε 
με οποιοδήποτε άλλο πρόσμικτο.  
Πάντα κάνουμε ένα δοκιμαστικό δείγμα ή ερχόμαστε σε επαφή με το 
τεχνικό τμήμα της AMKEA Technologies για περισσότερες 
πληροφορίες. 
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Τρόποι Χρήσης

Περιορισμοί

AdmixEnergon

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

-

ΧΡΩΜΑ

22pcs

PALET QTY

20lt

SIZE
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Φυλάσσεται σε μέτριες θερμοκρασίες, κλειστό στα αρχικά του 
δοχεία. Αποφύγετε την εκτεταμένη έκθεση των δοχείων στον ήλιο. 
Προστατέψτε το υλικό από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και παγετό.

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία όταν αποθηκεύεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Το AdmixEnergon είναι μη τοξικό. Δεν είναι εύφλεκτο και δεν είναι 
εκρηκτικό. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Σε περίπτωση που το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια, 
θα πρέπει να ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και να ζητήσετε 
αμέσως ιατρική συμβουλή.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια κατά την χρήση.
Κατά την εφαρμογή σε κλειστό περιβάλλον ενδείκνυται η χρήση 
αναπνευστικού εξοπλισμού. 

Παράγετε και συσκευάζετε στην ΕΕ για την «ThetaTrading Μ ΕΠΕ». 

Αποθήκευση

Διάρκεια ζωής 

Οδηγίες
ασφαλούς χρήσης 
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Τα τεχνικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στις σημερινές 
μας γνώσεις και εμπειρία και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για 
τυχόν λάθη, ανακρίβειες, παραλείψεις ή συντακτικές ελλείψεις που 
προκύπτουν από τεχνολογικές αλλαγές ή έρευνες μεταξύ της ημερομηνίας 
έκδοσης αυτού του εγγράφου και της ημερομηνίας κατά την οποία το προϊόν 
αποκτήθηκε. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει 
τις απαραίτητες δοκιμές για να βεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για 
την προβλεπόμενη εφαρμογή. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή του προϊόντος για 
πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του, αν πιστεύουν ότι οι 
πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους πρέπει να διευκρινιστούν με 
οποιονδήποτε τρόπο, είτε για συνήθη χρήση είτε για συγκεκριμένη εφαρμογή 
του προϊόντος μας. Η εγγύησή μας ισχύει στο πλαίσιο των ισχύων κανονισμών 
και διατάξεων, των σημερινών επαγγελματικών προτύπων και σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται στους γενικούς όρους πώλησης. 
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν τεχνικό δελτίο δίδονται ως 
ένδειξη και δεν είναι εξαντλητικές. Το ίδιο ισχύει για κάθε πληροφορία που 
παρέχεται προφορικά ή τηλεφωνικά σε οποιονδήποτε μελλοντικό ή 
υφιστάμενο πελάτη.

Η ΑΜΚΕΑ διαθέτει φυλλάδιο για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. Κάθε 
τεχνικό φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες υγείας και ασφάλειας για την 
προστασία σας. 
Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της ΑΜΚΕΑ προκειμένου 
να παραλάβετε αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού πριν την αποθήκευση και 
χρήση του προϊόντος.
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