H SINTECNO Hellas συμμετείχε στις αναστηλωτικές εργασίες αποκατάστασης
του Παναγίου Τάφου/ Ναός Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.

QED
MARGEL
580 VPI
QED MARGEL- 580 VPI
Διαχεόμενος αναστολέας διάβρωσης αέριας
δράσης για την πρόληψη - προστασία των
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
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SINTECNO

QED MARGEL - 580 VPI
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενανθρακωμένο σκυρόδεμα
Προσβεβλημένο από χλωριόντα σκυρόδεμα
Παραθαλάσσιες κατασκευές
Όπου απαιτείται προστασία οπλισμού σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που
διεισδύουν οι υγροί αναστολείς διάβρωσης μέσω εμποτισμού
Γέφυρες και συγκοινωνιακά έργα
Ξενοδοχειακές μονάδες / Νοσηλευτικές μονάδες
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού
Ιεροί Ναοί
Βιομηχανικές μονάδες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 χρόνια επιτυχημένο ιστορικό εφαρμογών
Προστασία με ακτίνα δράσης 30 cm στη μάζα (σφαίρα διαμέτρου 60 cm)
Aποτελεί μέτρο με δυνατότητα εφαρμογής και σε στοιχεία σκυροδέματος
που φέρουν επιχρίσματα ή άλλες επικαλύψεις
Επαναλκαλοποίηση περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ο χαλυβδοπλισμός
Περιορίζει την ικανότητα διάχυσης των υδρατμών, χλωριόντων, διοξειδίου του
άνθρακα, χωρίς περιορισμό της διαπνοής
Αναβαθμίζει το pΗ του σκυροδέματος
Αποδεδειγμένη απόδοση - μετρήσιμα αποτελέσματα
Στοχευμένη προστασία
Δεν απαιτείται σύνδεση με τον οπλισμό
Δεν απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
10 - 20 χρόνια διάρκεια προστασίας
Ελάχιστη όχληση για την εφαρμογή του
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

T. +30 210 6026 020
M. sintecno@otenet.gr - S. www.sintecno.gr
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QED MARGEL-580 VPi (προϊόν QED Chemicals/UK)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το QED Margel-580 VPi είναι ένας πατενταρισμένος Αναστολέας Διάβρωσης που
από πλευράς καινοτομίας, ενεργεί σε αέρια φάση. Εισάγεται στα δομικά στοιχεία
του σκυροδέματος κοντά στην περιοχή του χαλύβδινου οπλισμού. Το προϊόν είναι
ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι το αέριο διάχυσης του αναστολέα
διάβρωσης απελευθερώνεται συνεχώς και βαθμιαία, εντός χρονικού περιθωρίου
που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 12 έως 48 μήνες από την εφαρμογή. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα μια καλά διαμορφωμένη επίστρωση αναστολέα διάβρωσης που
περιβάλλει τον χαλύβδινο οπλισμό, που διαμορφώνει τελικά ένα παθητικοποιημένο
προστατευτικό στρώμα προασπίζοντάς τον, με στόχο τη μείωση της έκθεσης της
επιφάνειάς του σε χλωριόντα, νερό και οξυγόνο, εξασφαλίζοντας προστασία που
διαρκεί (20) χρόνια ή περισσότερο.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το κάθε τεμάχιο QED Margel-580 VPi αποτελεί ένα μικρο-πορώδες φυσίγγιο
κυλινδρικού σχήματος των (10) ml, σε μορφή κάψουλας, που εμπεριέχει (3)
ξεχωριστούς Αναστολείς Διάβρωσης, διαφορετικής σύνθεσης. Η δράση των
Αναστολέων διάβρωσης είναι αέριας φάσης κι εξελίσσεται βαθμιαία, κατά σειρά, σε
(3) στάδια ανάπτυξης. Χρησιμοποιείται τόσο σε περιπτώσεις προστασίας στοιχείων
οπλισμού σε νέες κατασκευές οπλ. σκυροδέματος, ως πρόληψη, όπως και σε
περιπτώσεις υφιστάμενων, όπου εστιάζεται ενεργή διάβρωση ρυθμού έως και 1.5
μA/cm2. Σύστημα ιδανικό για περιβαλλοντικές συνθήκες από πλευράς δυσμένειας
έκθεσης XC1 ως XC4 (περιβάλλον αστικό), XS1–XS3 (περιβάλλον θαλασσινό) και
υπό προϋποθέσεις κατάλληλο για έκθεση σε XA (περιβάλλον χημικής προσβολής),
ως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αποδεδειγμένα, επιτυχής τεχνολογία που ως προς το ιστορικό εφαρμογών, σε
έργα στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, αισίως ξεπερνά τα (25) έτη.
• Εύκολη και ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ιδιαίτερη όχληση, φιλικό στο χρήστη.
• Μέτρο με παρατεταμένη χρονικά διαδικασία απελευθέρωσης. Η έκλυση αέριας
μάζας μέσω φαινόμενου ατμοποίησης (διάχυσης), που εκπέμπεται από την
καινοτόμα κάψουλα, δημιουργεί ένα μακράς διάρκειας φράγμα προστασίας,
τόσο για νέα στοιχεία δομικού χάλυβα, όπως επίσης και για υφιστάμενα που
παρουσιάζουν εμφανή σημάδια και εικόνα διάβρωσης.
• Μέτρο στοχευόμενης προστασίας που πληροί τις προϋποθέσεις της αρχής (11)
του EN 1504-9, μέθοδος (11.3) εφαρμογής αναστολέα διάβρωσης σε
κατασκευές οπλ. σκυροδέματος. Διπλή ενέργεια προστασίας τόσο της καθόδου
(Αρχή 9), όσο και της ανόδου (Αρχή 11) του χαλύβδινου οπλισμού.
•
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣTΕΓΑΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αναξαγόρα 4, Κορωπί 194 00 Αττική - Τηλ.: 210 6026020, 210 6026024 Fax.: 210 6624568
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•
•
•
•
•

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•
•

Μέτρο οικονομικό, με δυνατότητα ταχείας επικάλυψης, που παρέχει εστιασμένα
τοπική προστασία, εκεί όπου ο πραγματικός κίνδυνος διάβρωσης είναι υψηλός.
Μέθοδος προστασίας που προστατεύει τις μεμονωμένες περιοχές οπλισμού που
βρίσκονται σε προσβεβλημένο από χλωριόντα ή μη, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα,
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάρρηξης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης.
Περιορίζει την ικανότητα διάχυσης των υδρατμών, χλωριόντων, διοξειδίου του
άνθρακα, χωρίς περιορισμό της διαπνοής.
Σε αντίθεση με επιφανειακούς αναστολείς, δεν υπόκειται στους περιορισμούς του
πάχους επικάλυψης για τη δημιουργία υμένα προστασίας.
Αυξάνει την αλκαλικότητα του σκυροδέματος και περιορίζει την περαιτέρω
αποπαθητικοποίηση του χάλυβα. Δεν απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας ή
παρακολούθηση του συστήματος. Ωστόσο, μετά την εκτέλεση μετρήσεων
πεδίου, κατά περιόδους, η αποτελεσματικότητά του είναι εμφανής και
προσδιορίσιμη. Αποτελεί μέτρο με σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης.
Στη φάση πρόληψης, αποτελεί μέτρο ιδανικό, για επισκευή και συντήρηση
κατασκευών οπλ. σκυροδέματος χωρίς απαραίτητα την ανάγκη καθαίρεσης
επιχρισμάτων, βαφής ή άλλων επικαλύψεων, αν δε συντρέχει λόγος.
Το σύστημα δύναται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τεχνολογίες
συστημάτων της σειράς Sintocrete®, Betonfix®, PC Cristal®, Sentinel® Galvanic
Anodes, καθώς και Kimicover®, με σκοπό την παροχή πλήρους συστήματος
Αποκατάστασης, Πρόληψης και Προστασίας ενάντια στη Διάβρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Αναστολέας όγκου βαρέως τύπου/ Αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου
οπλισμού κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η προστασία είναι στον όγκο
διάχυσης και όχι στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να καλύπτει περιμετρικά τον
οπλισμό. Σύστημα με δυνατότητα δράσης σφαιρικά στη μάζα του σκυροδέματος
(ζώνη επιρροής, ενδεικτικής διαμέτρου δράσης D= 60cm), το οποίο ανήκει στην
ομάδα Advanced Corrosion inhibiting synergies.
• Μέτρο πρόληψης και προστασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης
και την αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης κατασκευών οπλ. σκυροδέματος
εξαιτίας της διάβρωσης.
• Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος σε
περιπτώσεις όπου η χρήση αναστολέων εμποτισμού κρίνεται ανεπαρκής λόγω
μεγάλου βάθους του οπλισμού από την επιφάνεια, π.χ. πρόβολοι, καταστρώματα
γεφυρών, χώροι στάθμευσης οχημάτων, σε βάθρα, τοίχους αντιστήριξης,
κόμβους, προεντάσεις, θεμελιώσεις, κλπ. Ιδανικό επίσης για την εφαρμογή σε
υφιστάμενα στοιχεία, μικρού ή μεγάλου πάχους που φέρουν διπλή εσχάρα
οπλισμού, με δυνατότητα πρόσβασης από τη μία μόνο πλευρά.
• Χρησιμοποιείται σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος που εμφανίζουν παθολογία,
με διακριτές ενδείξεις φαινομένων διάβρωσης σε εξέλιξη. Επίσης, σε στοιχεία
κατασκευών στα δομικά μέλη των οποίων έχουν προηγηθεί επισκευές, τοπικού
χαρακτήρα όπου, οι παρακείμενες περιοχές σκυροδέματος που βρίσκονται
πλησίον αλλά, εκτός ζώνης επισκευής, υπόκεινται σε διάβρωση από την
επίδραση φαινομένου δακτυλίων “άρχουσας ανόδου".
• Σε σκυρόδεμα ενανθρακωμένο ή προσβεβλημένο από χλωριόντα.
• Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υφιστάμενες επιστρώσεις και δεν μπορούν να
διεισδύσουν αναστολείς διάβρωσης μέσω της διαδικασίας εμποτισμού του
υποστρώματος. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και πίσω από Υφάσματα
ενισχύσεων Τεχνολογίας ΙΟΠ/ FRPs, μέσω του διάκενου διαπνοής.
• Κατάλληλο για την εφαρμογή του σε ιστορικά κτήρια και κατασκευές.
• Για την παράταση του χρόνου ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
μέχρι και 20 χρόνια (ανατρέξτε στις οδηγίες υπολογισμού).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το QED Margel-580 VPi διατίθεται σε μορφή κάψουλας των 10ml (Εικόνα 1), με
δυνατότητα τριών σταδίων δράσης:

Εικόνες 1/ 2/ 3. Καλλιτεχνική απεικόνιση της κάψουλας και των σταδίων διάχυσης των (3) φάσεων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1ο Στάδιο:

Τις πρώτες (24) ώρες περίπου,
ατμοποίηση σε υψηλό ρυθμό.
Διάχυση και σφράγιση του πορώδους
του σκυροδέματος με σημαντικό
περιορισμό του οξυγόνου και της
υγρασίας. Δημιουργία προστατευτικού
υμένα (ανόδου και καθόδου) στον
οπλισμό (Εικόνες 1 και 2).

2o Στάδιο:

Μέσα στις επόμενες (24) ώρες
περίπου, ατμοποίηση μέτριου ρυθμού
για προστασία του υμένα του 1ου
Σταδίου. Αύξηση των δεικτών (pH) και
του βαθμού αλκαλικότητας του
σκυροδέματος κατά 2.0–2.4 μονάδες
(Εικόνες 1 και 2).

3ο Στάδιο:

Αργή, μακρόχρονη διάχυση, που
δρα ως ρυθμιστικό της
αλκαλικότητας του σκυροδέματος,
παρατείνοντας έτσι τη δράση του
2ου Σταδίου. Δράση που δύναται να
διαρκέσει ακόμα και (12) έως (48)
μήνες από την εφαρμογή
(Εικόνες 2 και 3).

ΕΜΦΑΝΙΣΗ:
Οι διαστάσεις κάθε κάψουλας είναι περίπου: διάμετρος Ø17mm & μήκος 25 mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Οι κάψουλες QED Margel-580 VPi εμπεριέχονται σε αεροστεγή συσκευασία, σε
σαλάμια, όπου το κάθε ένα σαλάμι αποτελεί σετ των 10 τεμαχίων αποσπώμενης
κάψουλας, μιας και αφού η κάθε μια τους αποκόπτεται από την άλλη/ τις άλλες, με
ιδιαίτερη εύκολα. Μαζί παρέχεται και αφρώδες κορδόνι (PE), διαμέτρου Ø25 mm.
Συσκευασία: 10 σετ (σαλαμιών) των 10 τεμαχίων κάψουλας, ανά κιβώτιο στο
οποίο αναγράφεται συγκεντρωτικά και η ημερομηνία παραγωγής.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται στην
αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5
ο
C με +40 οC, μακριά από την υγρασία, την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία,
τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς επίσης και τον παγετό.
Κάθε συσκευασία είναι σφραγισμένη με ειδική ταινία ασφαλείας. Γενικώς, οι
κάψουλες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διάστημα 12 μηνών από την
ημερομηνία παραγωγής τους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Αναλογικά: (1) κάψουλα των (10)ml ανά 0,5 m2 ή (2) κάψουλες των (10)ml ανά m2.
Η παραπάνω αναφορά αναφέρεται στον γενικό κανόνα από πλευράς της
ελάχιστης δυνατής απαίτησης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Για καλύτερη δυνατή προσέγγιση, συμβουλευτείτε τους Πίνακες που ακολουθούν
της επόμενης σελίδας, προκειμένου να υπολογίσετε τον αριθμό των τεμαχίων των
κυψελών QED Margel-580 VPi που απαιτούνται και δύναται να τοποθετηθούν.
Αν ο ρυθμός διάβρωσης δεν είναι γνωστός από μετρήσεις πεδίου, μπορείτε να
σχεδιάσετε τη διάταξη με παραδοχή, στα όρια της ασφάλειας, επιλέγοντας μέτριο ή
υψηλό ρυθμό διάβρωσης.
Τέλος, αν δε γνωρίζετε την παθολογία του σκυροδέματος (ενανθράκωση,
χλωριόντα, συνδυασμένη κατάσταση ή χημική προσβολή), επικοινωνήστε με το
τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Πίνακας 1α*
Διάβρωση από Ενανθράκωση XC1–XC4 Προστασία ≤ 20 ετών
Ρυθμός Διάβρωσης
(μΑ/cm2)

Χαμηλός:
Icorr <0.5
Μέτριος: 0.5 < Icorr <1.0
Υψηλός: 1.0 < Icorr ≤1.5

Αναγόμενη επιφάνεια Οπλισμών (m2) ανά τρέχον μέτρο κάθε στοιχείου για την
προστασία Χάλυβα κατηγορίας (St I), (St III)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Συνιστώμενος Αριθμός τεμαχίων
Κάψουλας QED Margel-580 VPi, ενδεικτικά
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
4
4
4
5
5
6

Πίνακας 1β*
Διάβρωση από Ενανθράκωση XC1–XC4 Προστασία ≤ 20 ετών
Ρυθμός Διάβρωσης
(μΑ/cm2)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χαμηλός:
Icorr <0.5
Μέτριος: 0.5 < Icorr <1.0
Υψηλός: 1.0 < Icorr ≤1.5

Αναγόμενη επιφάνεια Οπλισμών (m2) ανά τρέχον μέτρο κάθε στοιχείου για την
προστασία Χάλυβα κατηγορίας (S500s), (B500c)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Συνιστώμενος Αριθμός τεμαχίων
Κάψουλας QED Margel-580 VPi, ενδεικτικά
2
2
3
3
4
4
3
3
4
4
5
5
4
4
5
6
6
7

Πίνακας 2α*
Διάβρωση από Χλωριόντα XS1–XS3 Προστασία ≤ 10–15 ετών
Ρυθμός Διάβρωσης
(μΑ/cm2)

Χαμηλός:
Icorr <0.5
Μέτριος: 0.5 < Icorr <1.0
Υψηλός: 1.0 < Icorr ≤1.5

Αναγόμενη επιφάνεια Οπλισμών (m2) ανά τρέχον μέτρο κάθε στοιχείου για την
προστασία Χάλυβα κατηγορίας (St I), (St III)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Συνιστώμενος Αριθμός τεμαχίων
Κάψουλας QED Margel-580 VPi, ενδεικτικά
3
3
4
4
5
5
4
4
4
5
6
6
4
5
5
6
7
8

Πίνακας 2β*
Διάβρωση από Χλωριόντα XS1–XS3 Προστασία ≤ 10–15 ετών
Ρυθμός Διάβρωσης
(μΑ/cm2)

Χαμηλός:
Icorr <0.5
Μέτριος: 0.5 < Icorr <1.0
Υψηλός: 1.0 < Icorr ≤1.5
*

Αναγόμενη επιφάνεια Οπλισμών (m2) ανά τρέχον μέτρο κάθε στοιχείου για την
προστασία Χάλυβα κατηγορίας (S500s), (B500c)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Συνιστώμενος Αριθμός τεμαχίων
Κάψουλας QED Margel-580 VPi, ενδεικτικά
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Οι παραπάνω Πίνακες είναι ενδεικτικοί και παρατίθενται με σκοπό την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των δεδομένων,
σύμφωνα με τις εκάστοτε παραμέτρους που εστιάζονται σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση, προκειμένου να εκτιμηθεί ο
αριθμός των τεμαχίων των κυψελών QED Margel-580 VPi που απαιτούνται και δύναται να τοποθετηθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Χρησιμοποιήστε αμέσως το προϊόν μετά το άνοιγμα κάθε συσκευασίας.
• Μην αφήνετε ανοικτή, παρατεταμένα, τη συσκευασία που έχει αποσφραγιστεί.
• Αποφύγετε την εισπνοή του ατμού μετά την αποσφράγιση της συσκευασίας.
• Φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή κι αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
• Μην απορρίπτετε το προϊόν στο σύστημα υδροφόρου και σε δίκτυα νερού.
• Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
πολύ χαμηλή ή αντιμετωπίζετε συνθήκες παγετού
• Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Φύλλου
Ασφαλείας του Προϊόντος (MSDS), πριν από οποιαδήποτε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η πληροφόρηση που ακολουθεί αποτελεί μια περίληψη
που προορίζεται ενδεικτικά ως καθοδήγηση και μόνο:
•
•

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•

ή

•
•

•
•

•

x2

•

•
•

Καθορισμός και επισήμανση των θέσεων διάτρησης.
Με τη βοήθεια μηχανικού μέσου (δράπανο), σε κάθε θέση
επισήμανσης ανοίξτε οπές διαμέτρου Ø20mm, σε ελάχιστο
βάθος διάτρησης ≥ 55mm (ως εμφανίζεται στην εικόνα,
παραπλεύρως), ανεπτυγμένο σε μοτίβο πλέγματος, σε διάταξη
κανάβου, με μέγιστη απόσταση ως προς τον οριζόντιο άξονα
(1,0)m ή λιγότερο (πύκνωση ανάλογα με το πλήθος των
τεμαχίων εφαρμογής) και σταθερή απόσταση (0,5)m κλιμακωτά
ως προς τον κάθετο άξονα. Σε κάτοψη πλάκας δαπέδου, άνοψη
πλάκας οροφής ή ενδεχομένως όψη τοιχίου, η διάταξη είναι σα
να σχεδιάζετε ουσιαστικά τον αριθμό (5) στο ζάρι. Οι ελεύθερες
αποστάσεις από τις άκρες στοιχείων σκυροδέματος, περιμετρικά,
μέχρι τα σημεία των πρώτων, ακριανών θέσεων διάτρησης και
τοποθέτησης του προϊόντος, πρέπει να είναι ≤ 25 cm αξονικά.
Σε στοιχεία δοκών και υποστυλωμάτων, η απόσταση των
θέσεων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ≤ 50cm αξονικά
μεταξύ τους και η εφαρμογή, πρέπει να γίνεται στη μία όψη εάν
το πάχος της διατομής που εξετάζεται είναι <50cm. Σε
περίπτωση όμως που το πάχος της διατομής του στοιχείου που
εξετάζεται είναι >50cm, τότε δόκιμη θα ήταν η εισαγωγή και
δεύτερου τεμαχίου κάψουλας στην ίδια θέση/ οπή, διανοιχθείσα
όμως σαφώς σε μεγαλύτερο βάθος διάτρησης.
Εναλλακτικά, τοποθετήστε επιπλέον τεμάχια στις άλλες όψεις του
δομικού μέλους που εξετάζετε, σε νέες θέσεις διατρημάτων.
Τα διατρήματα των οπών πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς
μέσω εισπίεσης αέρα, με αντλία χειρός
ή εξοπλισμό με
υποστήριξη αεροσυμπιεστή, ξεκινώντας από το βάθος της οπής
προς τα έξω (ως βλέπετε στις εικόνες, παραπλεύρως).
Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί τουλάχιστον (2)
φορές, σε κάθε περίπτωση, πριν εφαρμοστεί η κάθε κάψουλα.
Φορώντας γάντια, ανοίξτε με προσοχή την αεροστεγή,
αλουμινένια συσκευασία κι αποσπάστε τις κάψουλες, μία-μία τη
φορά, προκειμένου αυτές να τοποθετηθούν σε κάθε θέση
διατρήματος. Εννοείται ότι η διάτρηση των οπών έχει προηγηθεί.
Προσεκτικά, αποφύγετε να τις συμπιέσετε ή να τις
πολτοποιήσετε. Αν είναι εφικτό, πλάστε τις ελαφρά στην παλάμη
σας προκειμένου να σχηματοποιηθεί σχήμα κυλινδρικό.
Στην καθαρή κι ελεύθερη από σκόνη πλέον προδιαμορφωμένη
οπή, τοποθετήστε από μία κάψουλα QED Margel-580 VPi των
(10)ml, σε κάθε θέση (όπως βλέπετε στο σχήμα της εικόνας
παραπλεύρως), χρησιμοποιώντας σαν οδηγό ένα κατάλληλο
εργαλείο, μη αιχμηρό, π.χ. έναν “ζουμπά” ή κάτι άλλο, με σκοπό
να προωθήσετε την κάψουλα σε όρθια θέση, παράλληλη με το
βάθος διατρήματος, στο κάτω μέρος, στον πυθμένα κάθε οπής.
Αποφύγετε να την συμπιέσετε ή να την πολτοποιήσετε.
Μετά την τοποθέτηση της κάψουλας QED Margel-580 VPi σε
κάθε θέση οπής, κόψτε με κοπίδι σε πάχος μεταξύ 5–10mm, ένα
ειδικό τεμάχιο από αφρώδες εξηλασμένο κορδόνι (PE), που θα
λειτουργήσει ως τάπα. Η διάμετρος της «τάπας», πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από τη διάμετρο της οπής (π.χ. Ø25mm). Συμπιέστε
την και προωθήστε την με ίδιο τρόπο, στο εσωτερικό της οπής
(ως εμφανίζεται στην εικόνα παραπλεύρως), καλύπτοντας έτσι
την κάψουλα. Διασφαλίστε την μεταξύ τους επαφή, δηλαδή ότι,
το κορδόνι υποστήριξης είναι ορθά προσαρμοσμένο, σφιχτά, στο
εσωτερικό της οπής και βρίσκεται σε επαφή με την κάψουλα.
Ειδάλλως, αν δεν προσαρμοστεί ορθά πιθανόν να υπάρξει
διαρροή ατμού, κάτι που ενδέχεται να μειώσει έτσι την απόδοση
και να επηρεάσει τελικά την αποτελεσματικότητα του Αναστολέα.

•
•

•
•
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Ανάλογα με το στοιχείο σκυροδέματος, καθώς και τη θέση
Ανάλογα
στοιχείο σκυροδέματος,
καθώςανεστραμμένα/
και τη θέση
διάνοιξης με
τουτοδιατρήματος
(οριζόντια/ κάθετα/
διάνοιξης
του
διατρήματος
(οριζόντια/
κάθετα/
ανεστραμμένα/
υπό γωνία κλπ.), συμπληρώστε το
υπόλοιπο κενό που
υπό
γωνία με
κλπ.),
συμπληρώστε
το
υπόλοιπο κενό
υπολείπεται
κονίαμα
επισκευής, κατηγοριοποιημένο
κατάπου
ΕΝ
υπολείπεται
με
κονίαμα
επισκευής,
κατηγοριοποιημένο
1504-3, Κλάσης R3 ή R4, θιξοτροπικό κατά κύριο κατά
λόγοΕΝ
ή
1504-3,
Κλάσης
R3 τύπου
ή R4,κατά
θιξοτροπικό
κατά
κύριο λόγο
ή
ενδεχομένως,
χυτού
περίπτωση.
Διασφαλίστε
καλή
ενδεχομένως,
χυτού
τύπου
κατά
περίπτωση.
Διασφαλίστε
καλή
συμπύκνωση του κονιάματος στη θέση, κάτι που θα οδηγήσει σε
συμπύκνωση
τουιδιαίτερη
κονιάματος
στη θέση,
κάτι που
οδηγήσει σε
αποτέλεσμα με
συνοχή,
έτσι ώστε
να θα
αποτρέψετε
τη
αποτέλεσμα
με
ιδιαίτερη
συνοχή,
έτσι
ώστε
να
αποτρέψετε
διαρροή του αερίου από τη συσκευασία προς τα πάνω και τη
το
διαρροή
αερίου από
τη συσκευασία
προς όψεων
τα πάνω
και το
λέκιασμα του
ακόλουθων
επιστρώσεων
(π.χ. βαφής
κλπ.).
λέκιασμα
επιστρώσεων
(π.χ. βαφής όψεων
Σημείωση:ακόλουθων
υπό προϋποθέσεις,
για αποτέλεσμα
υψηλούκλπ.).
βαθμού
Σημείωση:
υπό
προϋποθέσεις,
για
αποτέλεσμα
υψηλού
βαθμού
αισθητικής, λόγου χάρη σε περιπτώσεις παράδειγμα,
εμφανούς
αισθητικής,
λόγου
χάρη
σε
περιπτώσεις
παράδειγμα,
εμφανούς
κυρίως σκυροδέματος, μετά το πέρας της διαδικασίας, μπορεί να
κυρίως
σκυροδέματος,
μετά
το πέρας της
διαδικασίας,
μπορείτης
να
εφαρμοστεί
επιπρόσθετα
λεπτόκοκκο
κονίαμα
φινιρίσματος
εφαρμοστεί
επιπρόσθετα
λεπτόκοκκο
κονίαμα
φινιρίσματος
της
σειράς Betonfix (π.χ. –RS ή –RR), σε πάχος 1mm ή 2mm πάνω
σειράς
Betonfix
(π.χ. –RS ή –RR),
πάχος 1mm την
ή 2mm
πάνω
από την
συμπληρωμένη
οπή, σε
καλύπτοντάς
πλήρως,
από
την
συμπληρωμένη
οπή,
καλύπτοντάς
την
πλήρως,
περιμετρικά, σε πλάτος τουλάχιστον 10–15cm.
περιμετρικά,
σε πλάτος
τουλάχιστονκαι
10–15cm.
Μετά το πέρας
της ενσωμάτωσης
της ορθής προσαρμογής
Μετά
το
πέρας
της
ενσωμάτωσης
και
ορθήςανάπτυξης
προσαρμογής
του συστήματος, κατά την εξέλιξη των της
ρυθμών
των
του
συστήματος,
κατά
την
εξέλιξη
των
ρυθμών
ανάπτυξης
των
σταδίων, οι (3) τύποι Αναστολέα Διάβρωσης που εμπεριέχονται
σταδίων,
οι
(3)
τύποι
Αναστολέα
Διάβρωσης
που
εμπεριέχονται
στην κάψουλα QED Margel-580 VPi, δρουν μέσω
στην
κάψουλατου QED
δρουν καιμέσω
μετανάστευσης
αερίου,Margel-580
διαμέσου τουVPi,
πορώδους
των
μετανάστευσης
του
αερίου,
διαμέσου
του
πορώδους
και τους
των
τριχοειδών του σκυροδέματος, καθ’ ολοκληρία προς
τριχοειδών
του
σκυροδέματος,
καθ’
ολοκληρία
προς
τους
οπλισμούς (σχηματική αποτύπωση στις εικόνες, παραπλεύρως).
οπλισμούς
(σχηματική
στις μάζας
εικόνες,μέσω
παραπλεύρως).
Με αυτό τον
τρόπο, ηαποτύπωση
έκλυση αέριας
φαινόμενου
Με
αυτό
τον
τρόπο,
η
έκλυση
αέριας
μάζας
μέσω
ατμοποίησης (διάχυσης) που εκπέμπεται από τηνφαινόμενου
καινοτόμα
ατμοποίησης
εκπέμπεται
από τηνπεριμετρικά,
καινοτόμα
αυτή κάψουλα,(διάχυσης)
δημιουργεί που
στα στοιχεία
του χάλυβα,
αυτή
κάψουλα,
δημιουργεί
στα
στοιχεία
του
χάλυβα,
περιμετρικά,
μια υψηλής δομής, ανασταλτική, μονο-μοριακή επικάλυψη, που
μια
υψηλής ως
δομής,
ανασταλτική,
μονο-μοριακή
επικάλυψη,
που
λειτουργεί
επίστρωση
προστασίας,
δηλαδή
έναν υμένα
λειτουργεί
ως
επίστρωση
προστασίας,
δηλαδή
έναν
υμένα
προστασίας μακράς διάρκειας, προασπίζοντάς τα έτσι από τους
προστασίας
διάρκειας,
προασπίζοντάς
τα έτσι
από
τους
διαβρωτικούςμακράς
παράγοντες,
τις δράσεις
των ρύπων
και τις
λοιπές
διαβρωτικούς
παράγοντες,
τις
δράσεις
των
ρύπων
και
τις
λοιπές
δυσμένειες περιβάλλοντος.
δυσμένειες
περιβάλλοντος.
Αποδεδειγμένα,
επιτυχής τεχνολογία που παρέχει πλήρη
Αποδεδειγμένα,
επιτυχής
τεχνολογία
πουνα παρέχει
προστασία για χρονικό
διάστημα
που μπορεί
ξεπεράσειπλήρη
τα 20
προστασία
για
χρονικό
διάστημα
που
μπορεί
να
ξεπεράσεικαι
τα 20
χρόνια. Πόσο μάλλον όταν το μέτρο αυτό, συνδυάζεται
με
χρόνια.
Πόσο
μάλλον
όταν
το
μέτρο
αυτό,
συνδυάζεται
και
με
στρώσεις επιφανειακής προστασίας, για εξασφάλιση του
στρώσεις
επιφανειακής
προστασίας,
για
εξασφάλιση
του
πορώδους και αύξηση του ισοδύναμου πάχους αντίστασης σε
πορώδους
και αύξηση
ισοδύναμου
πάχους αντίστασης
σε
δράσεις αέριας
μάζας του
διαβρωτικών
παραγόντων,
όπως π.χ.
δράσεις
αέριας
μάζας
διαβρωτικών
παραγόντων,
όπως
π.χ.
στρώση διευθέτησης, εξομάλυνσης, φινίρισμα και προστασία
στρώση
διευθέτησης,
εξομάλυνσης,
φινίρισμα
και προστασία
πορώδους
ή ενδεχομένως,
υδροαπωθητικός
εμποτισμός,
σαφώς
πορώδους
ή
ενδεχομένως,
υδροαπωθητικός
εμποτισμός,
σαφώς
βαφή επιφανειακής προστασίας ή και συνδυασμός αυτών.
Κάτι
βαφή
επιφανειακής
προστασίας
ή
και
συνδυασμός
αυτών.
που, λόγω ότι αποκόπτει/ προλαμβάνει ουσιαστικά Κάτι
την
που,
λόγωέκθεση
ότι σε
αποκόπτει/
προλαμβάνει
ουσιαστικά
την
περαιτέρω
δράσεις ρύπων,
αναμένεται
να παρατείνει
περαιτέρω
έκθεση
σε
δράσεις
ρύπων,
αναμένεται
να
παρατείνει
μακρόχρονα τη διάρκεια λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι τους
μακρόχρονα
τη διάρκεια λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι τους
δείκτες
προστασίας.
δείκτες προστασίας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Αποφεύγετε
την επαφή με το δέρμα. Να φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή κι
• αποφύγετε
Αποφεύγετετην
τηνεπαφή
επαφήμεμε
δέρμα.
Να φοράτε
γάντια
κατά
εφαρμογή κι
τοτο
δέρμα
ή άλλα
ευαίσθητα
σημεία
τουτην
σώματος.
αποφύγετε
την
επαφή
με
το
δέρμα
ή
άλλα
ευαίσθητα
σημεία
του
σώματος.
• Προσοχή, το υλικό δεν είναι προς κατάποση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
•• Προσοχή,
το υλικό δενπληροφορίες
είναι προς κατάποση.
το μακριά
από παιδιά.
Για περισσότερες
διαβάστεΚρατήστε
τo Φύλλο
Χαρακτηριστικών
• Για
περισσότερες
πληροφορίες
διαβάστε
τo
Φύλλο
Χαρακτηριστικών
Ασφαλείας (MSDS) του υλικού.
Ασφαλείας (MSDS) του υλικού.

Η συμβουλή ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή , είτε προφορική ή γραπτή ή μέσω δοκιμών , δίνεται με βάση
τις
γνώσεις μας,
πάντως είναι
μόνο μίαεφαρμογή
ένδειξη χωρίς
δέσμευση,
επίσης
σχετικά
με πιθανά
δικαιώματα
Η συμβουλή
ως αναφορά
την τεχνική
, είτε καμία
προφορική
ή γραπτή
ή μέσω
δοκιμών
, δίνεται
με βάση
τρίτων
προσώπων.
Εφαρμογή,
χρήση
επεξεργασία
των δέσμευση,
προϊόντων επίσης
λαμβάνει
χώραμε
πέρα
απόδικαιώματα
τον έλεγχό
τις γνώσεις
μας, πάντως
είναι μόνο
μίακαι
ένδειξη
χωρίς καμία
σχετικά
πιθανά
μας,
γι’προσώπων.
αυτό αποτελεί
δική σας ευθύνη.
τρίτων
Εφαρμογή,
χρήση και επεξεργασία των προϊόντων λαμβάνει χώρα πέρα από τον έλεγχό
μας, γι’ αυτό αποτελεί δική σας ευθύνη.
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Αναξαγόρα 4 (Πάροδος Ηφαίστου), Τ.Θ. 202 / T.K. 19400 Κορωπί Αττικής, Τηλ. 210-6026020, Fax. 210-6624568
4 Anaxagora st. (Sideway of Ifaistou st.), PO Box 202 /P.C. 19400 Koropi – Attika, Tel. 210-6026020, Fax. 210-6624568
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http://www.sintecno.gr

Σύστημα :

QED Margel-580 VPi

Απαίτηση :

Μέθοδος εμφυτευόμενων Αναστολέων Διάβρωσης σε μορφή ειδικής
κάψουλας των 10 ml (φιλοσοφίας κυψέλης) με δυνατότητα αέριο διάχυσης
μορίων, που λειτουργεί ως αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων μη
αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών, με δυνατότητα αναβάθμισης δεικτών
pH στην διεπιφάνεια των οπλισμών (σημείο συνάφειας του χάλυβα με το
σκυρόδεμα) και ταυτόχρονης αναβάθμισης δεικτών αλκαλικότητας με
δράση στην μάζα του στοιχείου σκυροδέματος.

Ορισμένα ενδεικτικά Έργα Εφαρμογής υψηλής σπουδαιότητας :
1. CRONWELL Resort SERMILIA / παλαιό ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ (πρώην Σερμύλη) / Θέση:
ΨΑΚΟΥΔΙΑ, Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” / Ξενοδοχειακό Συγκρότημα (5)αστέρων/ Μονάδα
Κατασκευής 1970/ 130 δωματίων – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων

μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα (2014).

2. ATLANTICA AKTI ZEUS Hotel & Resorts /Θέση: ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ –
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ / ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / Ξενοδοχειακό Συγκρότημα (5)αστέρων
/ Μονάδα Κατασκευής 1972 – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη
αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα (2014-2015).

3. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΛΑΤΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ΚΑΝΤΖΑΣ
– Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ / Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με το ομώνυμο Σχολικό Συγκρότημα –
Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων
σιδηροπλισμών κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα (2015).

______________________________________________________________________________________
The information given here is the best of our knowledge true and accurate and provided solely for making
safety assessments. The information on its own is not a specification or an indication of suitability for a
particular use.
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4. CITY CASTELLO Hotel / Ανακατασκευή Κτηρίου (αλλαγή χρήσης λειτουργίας) και
μετατροπή σε (4)αστέρων Ξενοδοχειακή Μονάδα στη συμβολή των οδών Αγ.
Ανδρέου 118 & Φιλοποίμενος 3, στην ΠΑΤΡΑ – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε πόδες
υποστυλωμάτων και άλλες θέσεις διαμόρφωσης πλαισιωτού φορέα της
κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2015).
5. Κτηριακό Συγκρότημα κάθετης ιδιοκτησίας ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στο ΜΑΡΟΥΣΙ – Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ / Κτηριακό συγκρότημα επί
των οδών Μιλτιάδου 18 & Ρόδου στο Μαρούσι – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών κατασκευών από οπλ.
σκυρόδεμα (2015).
6. Αυτοκινητόδρομος ΑΙΓΑΙΟΥ / AEGEAN MOTOR-WAY / Φορείς Γεφυρών Οδικού
Δικτύου Ε75' – Τμήμα 167-R / Θέση: ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Εφαρμογή σε
θέσεις μεσόβαθρων στήριξης φορέων γεφυρών – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών σε μεσόβαθρα της
κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2015).
7. Κτηριακό Συγκρότημα Κτηρίων Γραφείων στο ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ –
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων
σιδηροπλισμών κατασκευών από οπλ. σκυρόδεμα (2015).
8. Πεζογέφυρα ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ / Θέση: ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –
Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών
οπλισμών της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2015).
9. ΤΕΕ/ Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδος / Κτήριο στέγασης Περιφερειακού
Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας επί των οδών Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα
στην πόλη της ΛΑΡΙΣΑΣ – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη
αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών σε εξωτερικά υποστυλώματα του κτηρίου (2016).
10. SNFCC / Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ / Νεόδμητες
εγκαταστάσεις στο ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΔΕΛΤΑ – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη
αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε εδαφόπλακες (πλάκες radiez),
εσωτερικών χώρων υπογείων (2016).
11. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης επί της οδού Ηγούμενου Μακρυγιάννη
στον Διόνυσσο, Ν.Αττικής – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη

________________________________________________________________________________________
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αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε φέροντα στοιχεία του πλαισιωτού φορέα
της κατασκευής (2016-2017).
12. ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ “ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ” στο Ναό της Αναστάσεως του ΚΥΡΙΟΥ στα
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – Εφαρμογή του ειδικού Αναστολέα Διάβρωσης κατά τις
πρόσφατες επεμβατικές εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης του Ιερού
Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ως μέτρο προστασίας των τενόντων των
μεταλλικών ελκυστήρων της κατασκευής (2017).
13. Άνοψη καταστρώματος οδικού δικτύου παραλιακής οδού, ύψος Βουλιαγμένης /
Υπόγεια Διάβαση πλησίον της ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών πλάκας οροφής οπλ.
σκυροδέματος, διαμόρφωσης deck/ καταστρώματος υπόγειας διάβασης (2017).
14. ΜΥΛΟΙ «ΛΟΥΛΗ» (πρώην Αλευρόμυλοι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) / Θέση: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ –
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων
σιδηροπλισμών των Σιλό της ομώνυμης εγκατάστασης και των πλευρικών
βοηθητικών κτηρίων από οπλ. σκυρόδεμα (2017).
15. Πολυτελής κατοικία ιδιοκτησίας ΚΟΥΝΑΔΗ στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ / Θέση: ΜΗΝΙΕΣ,
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών σε θέσεις πλαισιωτών φορέων, κατασκ. από οπλ. σκυρόδεμα (2017).
16. LAS Hotel & Spa (πρώην Hotel ΛΑΡΙΣΙΟ) στο Γύθειο Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ Ανακατασκευή
κτηρίου και μετατροπή σε (4)αστέρων, Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα, επί της οδού
Ι.Γρηγοράκου 7, στο Γύθειο – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη
αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε θέσεις διαμόρφωσης πλαισιωτού φορέα
της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2017).
17. ANIMUS Πολυιατρείο (πρώην Hotel ΔΩΜΑ) στην ΛΑΡΙΣΑ/ Μονάδα του Ομίλου επί
των οδών Σκαρλάτου Σούτσου 1 και Κύπρου, στην Λάρισα, κατασκευής 1975 /
Μονάδα 32 δωματίων – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη
αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε πλάκα οροφής χώρων υπογείου, καθώς
και στην πλάκα δώματος της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2017-2018).
18. ASTIR PALACE ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ/ Ομώνυμο Ξενοδ. Συγκρότημα (5)αστέρων, επί
της οδού Απόλλωνος 40, Μικρό Καβούρι (λαιμός) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, κατασκευής
κτηριακών εγκατ/σεων μεταξύ 1959–1984/ Αdministration Building & Headquarters
– Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηρών
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οπλισμών, σε τοιχία διαμόρφωσης περιμέτρου της κατασκευής από οπλισμένο
σκυρόδεμα, σε τμήματα με επίχωση (2017).
19. NICHE Hotel Athens/ Ανακατασκευή Κτηρίου (αλλαγή χρήσης λειτουργίας) και
μετατροπή σε (4)αστέρων, Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα στη συμβολή των οδών
Βούρβαχη & Λ.Συγγρού, στην περιοχή Μακρυγιάννη στην ΑΘΗΝΑ – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε
θέσεις διαμόρφωσης πλαισιωτού φορέα της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα
(2017).
20. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Φαλήρου επί της οδού Άρεως 36, στο Παλαιό Φάληρο –
Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε
οριζόντιες πλάκες και κόμβους υποστυλωμάτων, εσωτερικών χώρων (2018).
21. 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σχολείο Περάματος επί της οδού Αγίου Νικολάου 2, στο Πέραμα,
Ν.Αττικής – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων σιδηρών
οπλισμών σε φέροντα στοιχεία του πλαισιωτού φορέα της κατασκευής (2018).
22. Ιερά Μονή ΠΑΝΑΓΙΑΣ Φιλερήμου στην Ν.Ρόδο – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών στον
τρούλο του Ιερού Ναού της Μονής, από οπλ. σκυρόδεμα (2018).
23. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ Πρότυπος Οικισμός/ Συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή του
Αγ.Σπυρίδωνα, στο Π.ΡΑΦΤΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (Στέγαστρα υπαίθριου χώρου
στάθμευσης οχημάτων – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων
σιδηρών οπλισμών σε φέροντα στοιχεία του πλαισιωτού φορέα της κατασκευής
από οπλ. σκυρόδεμα/ Στέγαστρα & πλαϊνά Τοιχεία αντιστήριξης (2018-2020).
24. Κτηριακό συγκρότημα των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (και
μετέπειτα LAFARGE Hellas) στην ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε
φέροντα στοιχεία του πλαισιωτού φορέα των κτηριακών υποδομών του
συγκροτήματος από οπλ. σκυρόδεμα (2019).
25. FLEXOPACK SA / Βιομηχανική Μονάδα Παραγωγής Πλαστικών Ειδών στην θέση
Τζήμα στην ΒΙ.ΠΕ. στο ΚΟΡΩΠΙ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε οριζόντια
στοιχεία/ πλάκες από οπλ. σκυρόδεμα , στους εσωτερικούς χώρους παραγωγής
στο κτήριο (Α) της Μονάδας (2019).
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26. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο επί της οδού Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας
76, στα Ιλίσια/ Αθήνα – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων

στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε οριζόντιες πλάκες και κόμβους υποστυλωμάτων,
στην άνω στάθμη οροφής του ομώνυμου κτηριακού από οπλ. σκυρόδεμα (2019).
27. METROPOLITAN Hospital στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος και
Εθναρχ. Μακαρίου 9, στο Νέο Φάληρο – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη
αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών, σε οριζόντια και κατακόρυφα
στοιχεία του φέροντα οργανισμού, στις εξωτερικές όψεις του ομώνυμου κτηρίου
από οπλ. σκυρόδεμα (2019).
28. Ξενοδοχειακό Συγκρότημα / Θέση: ΦΑΡΟΣ, ΣΙΦΝΟΥ – Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μονάδα
Κατασκευής αρχές δεκαετίας του 1990 – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη
αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών, σε οριζόντια και κατακόρυφα
στοιχεία του φέροντα οργανισμού, στις εξωτερικές όψεις του ομώνυμου
συγκροτήματος από οπλ. σκυρόδεμα (2019).
29. Ιερός Ναός ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / Ναός κατασκευής 1931–
1932, ο οποίος βρίσκεται επί της οδου Πυλαρινού 98, στην Κόρινθο – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε
στοιχεία δομικών μελών διαμόρφωσης πλαισιωτού φορέα της κατασκευής από
οπλ. σκυρόδεμα (2019).
30. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Β΄ Παιδιατρική
Κλινική/ Τμήμα Παιδοογκολογικό του Ομώνυμου Συγκροτήματος, επί της οδού
Κυριακίδη στην Θεσσαλονίκη – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη

αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε θέσεις διαμόρφωσης πλαισιωτού
φορέα της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2020).
31. Ιερός Ναός ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επί της οδού Μεγ.
Αλεξάνδρου (Καλλιδοπούλου 2) στην Θεσσαλονίκη – Αναστολέας Διάβρωσης

προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε θέσεις διαμόρφωσης πλαισιωτού φορέα της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2020-2021)
32. Υπόγειος χώρος Στάθμευσης Οχημάτων (πρώην TOTIS) στην οδό Αριστοτέλους 5
(Πλατεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών, σε οριζόντια και
κατακόρυφα στοιχεία του φέροντα οργανισμού της κατασκευής από οπλ.
σκυρόδεμα (2020).
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33. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Γέφυρα ΚΕΡΚΗΤΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ επί της Εθνικής
Οδού Σάμου–Καρλοβάσου στη ΣΑΜΟ / Έργο Αποκατάστασης ευστάθειας για την
ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη
αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε θέσεις του φορέα της
κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2020).
34. ΟΛΥΜΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑ Boutique hotel, στην Θεσσαλονίκη/ Ανακατασκευή κτηρίου
κατασκευής 1926 (χαρακτηρισμένο ως Έργο Τέχνης και Ιστορικό διατηρητέο
Μνημείο) και μετατροπή του σε (5)αστέρων, Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα, η οποία
βρίσκεται επί της Λεωφ. Νίκης 5, στην Θεσσαλονίκη – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε δομικά μέλη σε
υφιστάμενα στοιχεία της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2020).
35. Ιερός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στον Λόφο Κυνοσάργους, στον Νέο Κόσμο –
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / Ναός κατασκευής 1930 – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε θέσεις στήριξης
υποστυλωμάτων διαμόρφωσης πλαισιωτού φορέα της κατασκευής από οπλ.
σκυρόδεμα (2020).
36. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Πανεπιστημιακή Φοιτητική
Λέσχη ΑΠΘ Ομώνυμη Λέσχη που βρίσκεται επί των οδών Εγνατίας & 3ης
Σεπτεμβρίου – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων
σιδηρών οπλισμών σε δομικά μέλη σε υφιστάμενα στοιχεία της κατασκευής από
οπλ. σκυρόδεμα (2020).
37. ARKADI Hotel στο κέντρο των Χανίων, Ν.ΧΑΝΙΩΝ / Εργασίες ανακαίνισης του
κτηρίου της (4)αστέρων Ξενοδοχειακής Μονάδας, που βρίσκεται επί της πλατείας
1866, στα Χανιά – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη
αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε θέσεις διαμόρφωσης πλαισιωτού φορέα
της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2020).
38. ΔΕΗ –ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ / Τοπικός Σταθμός Παραγωγής Νήσου Σκύρου – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών της πλάκας
οροφής του κεντρ. κτιρίου του Ομώνυμου Σταθμού από οπλ. σκυρόδεμα (2020).
39. Πεζογέφυρα Ιεράς Μονής ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αγ. ΟΡΟΥΣ που βρίσκεται στη
νοτιοδυτική ακτή της Αθωνικής χερσονήσου στον Ν.Χαλκιδικής – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών της
κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2020).
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καθώς, η επεξεργασία, εφαρμογή και χρήση των προϊόντων λαμβάνουν χώρα πέρα από τον έλεγχό μας.
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40. ΔΕΥΑΜΒ / ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ/ Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου,
Ν.Μαγνησίας / Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της υποδομής της
ομώνυμης Μονάδας στον Βόλο – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας στοιχείων
μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε στοιχεία διαμόρφωσης υφιστάμενων
δεξαμενών της Μονάδας διαμορφωμένα από οπλ. σκυρόδεμα (2020-2021).
41. Ιερός Ναός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, στην Νέα Σμύρνη - ΑΘΗΝΑ / Ναός κατασκευής
1958-1964 ο οποίος βρίσκεται επί των οδών Αγίων Αναργύρων και Στρ.
Παρασκευοπούλου – Αναστολέας Διάβρωσης προστασίας μη αποκαλυμμένων
στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε δοκούς και υποστυλώματα από οπλ. σκυρόδεμα
σε αίθουσα μελλοντικής χρήσης ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και δεξιώσεων
στον χώρο υπογείου του Ι.Ν. (2021).
42. Χώρος με εμπορική χρήση (πρώην κεντρ. υποκατάστημα VODAFONE) επί της
οδού Στουρνάρη 49, στα Εξάρχεια – ΑΘΗΝΑ – Αναστολέας Διάβρωσης
προστασίας μη αποκαλυμμένων στοιχείων σιδηρών οπλισμών σε δομικά μέλη σε
υφιστάμενα στοιχεία της κατασκευής από οπλ. σκυρόδεμα (2021).
43. Grand Resort PORTO CARRAS / Ομώνυμο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα
(5)αστέρων, πλησίον του οικισμού του Νέου Μαρμαρά (Σιθωνίας) του
Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, κατασκευής κτηριακών εγκατ/σεων μεταξύ 1964–1966/ Εργασίες
ανακαίνισης των κτηριακών υποδομών της Ξενοδοχειακής Μονάδας – Αναστολέας
Διάβρωσης προστασίας στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών σε
θέσεις διαμόρφωσης πλακών και προβόλων από οπλ. σκυρόδεμα (2021).

… καθώς επίσης και πολλά άλλα Ιδιωτικά και Δημόσια έργα υψηλής, μέσης και
μικρότερης σπουδαιότητας αντίστοιχα.
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Margel 580 – Drilling Pa0ern/Placement
4.5 metres x 3.0 metres = 13.5 square metres x2 (per sq mtr) = 27 capsules recommended (min)
Start
250mm in
from corner

4.5 metres
250mm

1000mm

1000mm

250mm

3.0 metres

500mm

1000mm

1000mm

250mm

20mm diameter hole
drilled to a minimum depth
of 55mm

500mm

500mm

500mm

500mm
250mm

For this row it would be
sensible to add an extra
cartridge and move the
cartridge placement closer
to the corners

The above example is a recommendation of cartridge placement for a wall of 4.5metres
by 3metres, the important factor is to ensure even spacing especially into corners and
the minimum dosage rate of 2 capsules per square metre of surface area. For concrete
depth over 500mm we recommend increasing the dosage rate and staggering the
insertion depth.
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