
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

ADIPLAST 
Οικοδοµική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαµάτων 
 
 

Ιδιότητες 
 
Πολυµερικό γαλάκτωµα, που προστιθέµενο στα 
δοµικά κονιάµατα βελτιώνει σηµαντικά τις ιδιότητές 
τους: 

• Αυξάνει την πρόσφυση µε το υπόστρωµα. 
• Βελτιώνει την ελαστικότητα. 
• Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή. 
• Αδιαβροχοποιεί το σκυρόδεµα και τις τσιµε-

ντοκονίες. 
• Μειώνει τη συρρίκνωση πήξης και αποτρέπει 

έτσι τις ρηγµατώσεις που προέρχονται από 
αυτή. 

• Βελτιώνει την πλαστικότητα, τη συγκράτηση 
νερού και την εργασιµότητα του νωπού κο-
νιάµατος. 

• Αυξάνει τις αντοχές σε χηµικές επιδράσεις και 
πετρελαιοειδή. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
• Συνδετική στρώση µεταξύ παλιού και νέου σκυ-
ροδέµατος ή κονιάµατος. 
•  Κονιάµατα επισκευών και λεπτές στρώσεις. 
• Τσιµεντοκονίες δαπέδων µε αντοχή σε τριβές, 
που δε σκονίζουν. 
• Αδιάβροχες τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε υδρο-
στατική πίεση. 
• Τσιµεντοκονίες δαπέδων µε ενδοδαπέδια θέρ-
µανση. 
• Σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας. 
• Τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε χηµικές επιδράσεις 
και πετρελαιοειδή. 
• Κόλλα για µονωτικές πλάκες, πλακάκια και δια-
φόρων ειδών επιστρώσεις. 
• Βελτίωση υδροχρωµάτων (ασβεστογαλακτωµά-
των), ώστε να µην τρίβονται και να αντέχουν στις 
καιρικές επιδράσεις. 
• Τσιµεντοκονίες για αρµολόγηση φυσικών λίθων. 
• Τσιµεντοκονίαµα για τη διαµόρφωση «λουκιών» 
σε συµβολές δαπέδων-τοιχίων σκυροδέµατος. 
• Επιφανειακή προστασία νωπού σκυροδέµατος 
από αφυδάτωση. 
       
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:            λευκό 

Ιξώδες:                    500 mPa.s 

Πυκνότητα:              0,96 kg/lit   
  

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να καθαρίζεται καλά από 
σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη και τυχόν παλιά επι-
χρίσµατα, υπολείµµατα τσιµεντοπολτού, χρώµατα 
κλπ. Στη συνέχεια πρέπει να διαβρέχεται καλά, 
χωρίς όµως να δηµιουργούνται λιµνάζοντα νερά. 
 
2. Εφαρµογή 
Η ρητίνη ADIPLAST προστίθεται στο νερό ανάµι-
ξης των κονιαµάτων. Η απαιτούµενη ποσότητα του 
ADIPLAST εξαρτάται από την εκάστοτε επιθυµητή 
ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις (βλέπε 
παραδείγµατα εφαρµογών). 
Συνιστάται το αραιωµένο ADIPLAST να προηγεί-
ται στον αναµικτήρα και κατόπιν να προστίθενται 
το τσιµέντο και τα αδρανή προς αποφυγή σχηµα-
τισµού σβώλων. 

Ο χρόνος εργασιµότητας των κονιαµάτων µε 
ADIPLAST επιµηκύνεται ελαφρά. 
 

Συσκευασία 
 
•  ∆οχεία 1 kg, 5 kg, 12 kg και 20 kg. 
•  Βαρέλια 150 kg. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 35οC. Προστατέψτε 
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
  

Παρατήρηση 
 
Πριν από τη χρήση του πρέπει να αναδεύεται κα-
λά. 
 
 
 
 



 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Παραδείγµατα εφαρµογών 
(Όλες οι αναλογίες αναφέρονται σε µέρη όγκου) 

 
• Συνδετική στρώση µεταξύ παλιού και νέου 
σκυροδέµατος ή κονιάµατος 

α) Συνδετική στρώση σε οριζόντιες και επικλινείς 
επιφάνειες. 
Επάνω στην κατάλληλα προετοιµασµένη επιφά-
νεια επαλείφουµε µε βούρτσα και σε πάχος πε-
ρίπου 2 mm ένα παχύρευστο κονίαµα µε τις εξής 
αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:1 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:1 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:2 

Η εφαρµογή του νέου σκυροδέµατος ή του νέου 
κονιάµατος γίνεται όσο είναι νωπή η συνδετική 
στρώση. 

Κατανάλωση: περίπου 0,25 kg ADIPLAST/m2/mm. 

Εφαρµογές: Αρµοί διακοπής εργασίας στη σκυρο-
δέτηση, γέφυρα µεταξύ παλιού και νέου σκυροδέ-
µατος ή τσιµεντοκονίας. 

β) Πεταχτή συνδετική στρώση σε κατακόρυφες 
επιφάνειες. 
Παρασκευάζεται πεταχτό µε τις εξής αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:1 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:1 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 

Εφαρµόζουµε το πεταχτό µε το συνήθη τρόπο και 
αφού σκληρυνθεί (µετά πάροδο τουλάχιστον 1 
ηµέρας), ακολουθεί η επόµενη στρώση. 

Κατανάλωση:  
περίπου 0,16 kg ADIPLAST/m2/mm. 

Εφαρµογές: Συνδετική στρώση σε λεία υποστρώ-
µατα, θερµοµονωτικές πλάκες κλπ. για σοβάδες 
και τσιµεντοκονίες.   
 
• Κονιάµατα επισκευών και λεπτές στρώσεις 

Παρασκευάζεται κονίαµα µε τις εξής αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος =  1:2 έως 1:4  
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως 1:4                                                                  
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 

 

 

 

 

 

 

 
Το κονίαµα εφαρµόζεται επάνω στην κατάλληλα 
προετοιµασµένη επιφάνεια. Σε επιφάνειες που υ-
πόκεινται σε µεγάλη µηχανική καταπόνηση ή σε 
πολύ λείες επιφάνειες προηγείται συνδετική στρώ-
ση µε ADIPLAST, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
Κατανάλωση: 0,5-1,0 kg ADIPLAST/m2/cm. 

Εφαρµογές: Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέ-
µατος (φωλιές, γωνίες υποστυλωµάτων, σκαλο-
πατιών κλπ), επιδιορθώσεις τσιµεντοκονιών, διορ-
θώσεις κλίσεων, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ. 
 
• Τσιµεντοκονίες δαπέδων µε αντοχή σε τρι-
βές, που δε σκονίζουν  

Παρασκευάζεται κονίαµα µε τις εξής αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:4  
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως 1:4  
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 

Το κονίαµα εφαρµόζεται στην κατάλληλα προετοι-
µασµένη επιφάνεια σε στρώσεις από 10-30 mm 
και συµπυκνώνεται. Η τελική επιφάνεια λειαίνεται 
µηχανικά.  

Κατανάλωση: 0,5-1,0 kg ADIPLAST/m2/cm. 

Εφαρµογές: Βιοµηχανικά δάπεδα, δάπεδα εργα-
στηρίων, αποθηκών, γκαράζ κλπ. 
 
• Αδιάβροχες τσιµεντοκονίες µε αντοχή σε υ-
δροστατική πίεση 

Προηγείται η συνδετική στρώση µε ADIPLAST, ό-
πως περιγράφηκε προηγουµένως. 

Ακολουθούν 2 στρώσεις πατητής τσιµεντοκονίας 
µε τις εξής αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 

Κατανάλωση: 0,7-1,0 kg ADIPLAST/m2/cm. 

Εφαρµογές: Στεγανοποίηση δεξαµενών και υπο-
γείων ακόµα και εκ των υστέρων από την εσωτε-
ρική πλευρά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
• Σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας 

Ο σοβάς παρασκευάζεται µε τις εξής αναλογίες: 

Κονίαµα: συνδετικό υλικό (τσιµέντο+ασβεστοπολτός) 
και άµµος = 1:2,5 έως 1:4 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:4 έως 1:5 
Yγρό ανάµιξης προς κονίαµα = 1:4,5 έως 1:5,5 

Σε περίπτωση εφαρµογής του σοβά επάνω σε 
θερµοµονωτικές πλάκες προηγείται πεταχτή συν-
δετική στρώση µε ADIPLAST, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω. 

Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg ADIPLAST/m2/cm. 

Εφαρµογές: Σοβάδες µε αντοχή σε δυσµενείς και-
ρικές συνθήκες. 
 
• Τσιµεντοκονίες και σκυρόδεµα µε αντοχή σε 
χηµικές επιδράσεις και πετρελαιοειδή  

To κονίαµα παρασκευάζεται µε τις εξής αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 2:1 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 

Κατανάλωση: 1,7-2,0 kg ADIPLAST/m2/cm.  

Εφαρµογές: Τσιµεντοκονίες σε δεξαµενές και φρε-
άτια λυµάτων, δεξαµενές πετρελαίου, δάπεδα λε-
βητοστασίων κλπ. 
 
• Κόλλα για µονωτικές πλάκες, πλακάκια και 
διαφόρων ειδών επιστρώσεις 

To συγκολλητικό κονίαµα παρασκευάζεται µε τις 
εξής αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος =1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:5 

Κατανάλωση: 0,8 kg ADIPLAST/m2/cm. 

Εφαρµογές: Επικόλληση θερµοµονωτικών πλακών, 
πλακιδίων κλπ. 
 
• Βελτίωση υδροχρωµάτων (ασβεστογαλακτω-
µάτων) 

Προσθέτουµε περίπου 1-2 kg ADIPLAST ανά 10 
λίτρα έτοιµου υδροχρώµατος. 

Εφαρµογές: Φθηνή λύση για βιοµηχανικούς χώ-
ρους, αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κα-
θώς και για βαφή εξωτερικών επιφανειών. 
 
 
 

 
 
 
 
• Τσιµεντοκονίες για αρµολόγηση φυσικών 
λίθων  

To κονίαµα παρασκευάζεται µε τις εξής αναλογίες: 

Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος = 1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 

Κατανάλωση: 
6-10 g ADIPLAST/m, για αρµούς πλάτους 1 cm και 
βάθους 1 cm.  

Εφαρµογές: Αρµολόγηση αρµών εµφανούς τοιχο-
ποιίας. 
 
• Τσιµεντοκονίαµα για τη διαµόρφωση «λου-
κιών» σε συµβολές δαπέδων–τοιχίων σκυρο-
δέµατος 

Παρασκευάζεται κονίαµα µε τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαµα:  τσιµέντο και άµµος =  1:2 έως 1:4  
Υγρό ανάµιξης:  ADIPLAST και νερό = 1:2 έως 1:4  
Υγρό ανάµιξης προς ξηρό κονίαµα = 1:4 έως 1:4,5 

Κατανάλωση: 
0,16-0,26 kg ADIPLAST/m µήκος λουκιού (λούκι 
µορφής τριγώνου µε πλευρές µήκους 5-6 cm). 

Εφαρµογές: ∆ιαµόρφωση «λουκιών» σε συµβολές 
δαπέδων-τοιχίων σκυροδέµατος. 
 
• Επιφανειακή προστασία νωπού σκυροδέµα-
τος από αφυδάτωση 

Επάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος 
εφαρµόζεται µε ψεκασµό ή µε βούρτσα διάλυµα 
ADIPLAST : νερό = 1 : 1. Η εφαρµογή πρέπει να 
γίνεται αµέσως µε την έναρξη της πήξης του σκυ-
ροδέµατος και εφόσον στην επιφάνεια δεν υπάρ-
χουν λιµνάζοντα νερά. 

Κατανάλωση: 0,05-0,07 kg ADIPLAST/m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 

 

 

 

 
 
 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό-
τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, 
τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν ADIPLAST έχει 
µέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ. 
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