
 
 

Epoxol
®
 Extra 

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX
®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ
®
  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 

 

Εποξειδική ενέσιμη ρητίνη δύο συστατικών  

 
  

Χρήσεις Εποξειδική ενέσιμη ρητίνη δύο συστατικών κατάλληλη για 
επισκευές δομικών στοιχείων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος) 80Α:20Β 

Απόχρωση μείγματος Διάφανο 

Χρόνος εργασιμότητας (Pot life) 

στους +25
0
C 

30 λεπτά 

(Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι 
υψηλές τον μειώνουν) 

Εφελκυστική αντοχή  46,07N/mm
2 

Αντοχή στην κάμψη  70,58N/mm
2 

Αντοχή στη θλίψη  128,43N/mm
2 

Ιξώδες (+25
0
C) 170 cps 

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής +5
0
C 
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Τρόπος εφαρμογής 

(Σφράγιση ρωγμών & διάκενων) 

Προετοιμασία επιφάνειας: Ανοίγονται τρύπες με τρυπάνι κατά 

μήκος της ρωγμής σε αποστάσεις 20-25 εκατοστά. Μετά 

αφαιρείται με απορροφητήρα η σκόνη και σφραγίζεται με 

εποξειδικό στόκο Epoxol
®
 Putty όλο το μήκος της ρωγμής 

εκτός από τα ανοίγματα (ακροφύσια). 

Εφαρμογή: Αφού σκληρυνθεί ο στόκος, αναμιγνύονται  τα 

συστατικά A&B του Epoxol
®
 Extra στην προκαθορισμένη 

αναλογία κατά βάρος και αναδεύονται μέχρι το χρώμα του 

μείγματος να γίνει ομοιόμορφο. Στη συνέχεια τοποθετείται το 

μείγμα σε μηχανικό ή χειροκίνητο πιστόλι και πρεσάρεται το 

υλικό στις ρωγμές μέσω των ανοιγμάτων (ακροφυσίων). Εάν η 

ρωγμή είναι οριζόντια ξεκινά η πλήρωση από το ένα άκρο, ενώ 

αν είναι κάθετη από το χαμηλότερο σημείο. Μετά ασκείται πίεση 

κατά την πλήρωση της ρωγμής στο υλικό μέχρις ότου να αρχίσει 

να εξέρχεται από το επόμενο άνοιγμα (ακροφύσιο). Τότε 

σφραγίζεται το προηγούμενο με τάπα και συνεχίζεται η ίδια 

εργασία προς τα υπόλοιπα ανοίγματα. 

 

Ιδιαίτερες συστάσεις 
 Το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία 

μικρότερη των +8
ο
C 

 Απαιτείται η αφαίρεση της απαιτούμενης προς χρήση 

ποσότητας από τα αρχικά δοχεία συσκευασίας, με 

διαφορετικό εργαλείο για κάθε συστατικό ξεχωριστά 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Νeotex
®
 1021. 

 

Αφαίρεση κηλίδων Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί, 

μόνο με μηχανική αφαίρεση, εφόσον είναι δυνατό, επειδή η 

προσφυτική του ικανότητα είναι μεγάλη. 

Συσκευασία Σετ 1kg 

Χρόνος αποθήκευσης Απεριόριστος σε σφραγισμένα δοχεία και εφόσον δεν 

αναμιχθούν τα δυο υλικά. 

 


