
Page 1/2                                                                                                                        www.alchimica.com 

 

                                                                                                                            
 
Certified Quality System as ISO 9001 & Environmental Management System as ISO 14001  

Hyperlatex/EE/10-07-07 

 

  HHYYPPEERRLLAATTEEXX®  
          Βελτιωτική Ρητίνη Τσιµεντοκονιαµάτων-Σοβάδων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

Το Hyperlatex ®  
είναι πολυακρυλικό γαλάκτωµα, το οποίο χρησιµοποιήται σαν πρόσµηκτο κονιαµάτων 

τσιµέντου, για την ενίσχυση της πρόσφυσης. Βελτιώνει την ποιότητα των κονιάµατων τσιµέντου και 
σοβάδων, αυξάνοντας την πρόσφυση, µειώνοντας την συρρίκνωση.   

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   

• Χρησιµοποιείται σαν βελτιωτική ρητίνη σε κονίες δαπέδων.  
• Σαν βελτιωτική ρητίνη επιχρισµάτων.  
• Σαν βελτιωτική ρητίνη σε κονιάµατα τοιχοποιίας. 
• Σε κονία για συγκόλληση νέου µε παλαιό µπετόν. 
• Σαν βελτιωτική ρητίνη σε επισκευαστικά σκυροδέµατος. 
• Ως βελτιωτική ρητίνη σε κόλλες κεραµικών πλακιδίων κλπ. 
 

 
 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

• Κονίαµα 
Aναµειγνύουµε το τσιµέντο µε την άµµο. Προσθέτουµε το HYPERLATEX  και συνεχίζουµε την ανάµειξη 
για  2-3 λεπτά. Kατόπιν προσθέτουµε σταδιακά το νερό. 
ΠPOΣOXH: Eπειδή το HYPERLATEX   προσδίδει, εκτός των άλλων, ρευστότητα και πλαστικότητα στο 
κονίαµα να µειώνεται η χρήση νερού. 
2-5 kg στο σακί τσιµέντο (50kg) 
  

• Συγκόλληση  νέου µε παλαιό µπετόν. 
 
Kαλός καθαρισµός της επιφάνειας του παλαιού µπετόν  από σαθρά υλικά, σκουριές, λάδια, σκόνες, 
κλπ. ∆ιαβροχή της επιφάνειας µε άφθονο νερό 12-24 ώρες πριν την εφαρµογή. 
∆ιαβροχή της επιφάνειας και επάλειψη µε παχύρρευστο κονίαµα σύνθεσης: 
        1 µέρος όγκου τσιµέντο 
        1   >>        >>       άµµο 
        1   >>        >>       ρητίνη 
Kαι νερό κατ' αναλογία ώστε να επιτευχθεί παχύρρευστη µορφή µίγµατος.H επάλειψη γίνεται 15 λεπτά 
περίπου πριν την σκυροδέτηση του νέου µπετόν. Πάχος επαλείψεως  2 mm περίπου. 
 

• Στεγανά επιχρίσµατα 
 

Προεπάλειψη του υποστρώµατος µε σκληρή βούρτσα και χαρµάνι (2 µέρη τσιµέντου και 1 µέρος 
Hyperlatex ). 
Aµέσως µετά κατασκευάζουµε την κυρίως κονία (1 µέρος τσιµέντου, 3 µέρη άµµου ψιλής και 
Hyperlatex ). 
 
Για σοβάδες προσθέτουµε 1kg στην µπετονιέρα. Για κόλλες πλακιδίων είναι 2µερη νερό 1µερος 
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  HHYYPPEERRLLAATTEEXX®  
 
 
Προσοχή:  
Για άριστη χρήση  
 
Nα βρέχουµε την επιφάνεια,  
Nα προσθέτουµε όσο το δυνατόν λιγότερο νερό κατά την παραγωγή της κονίας,  
Nα καταβρέχουµε το κονίαµα κατά την διάρκεια της ενυδάτωσης του τσιµέντου(στέγνωµα),  
Όσο λεπτότερες κονίες κατασκευάζουµε τόσο µικρότερη κοκκοµετρία άµµου να χρησιµοποιούµε. 
 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   

1kg, 5kg, 20kg, 60kg, 200/1000kg. 
 

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Mορφή: Λευκό παχύρρευστο γαλάκτωµα. 
Χηµική σύσταση: Tροποποιηµένη διασπορά συνθετικών πολυακρυλικών ρητινών. 
Iονισµός: Aνιονικό. 
Πυκνότητα: 1.1 kg/lt. 
Υψηλή αντοχή στα αλκάλια (ασβέστης).  
 

 
 
 
 
None  of our  instructions and  specifications in  writing is  binding  in  
general  and  with respect  to  any  third  parties  protective rights  in  
particular,  or  do  they   relieve  you  of   your  duty  to   subject   our   
products  to  an  adequate examination with regard to their suitability. 
 
 
 

    
 


