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Περιγραφή: 

Το DOMOCURE είναι υγρό διάλυμα παραφινικης βάσης 

που χρησιμοποιείται για την προστασία του νωπού 

σκυροδέματος στις υψηλές θερμοκρασίες από την 

γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης 

Χρησιμοποιείται ως αντιεξατμιστικη προστασία νωπού 

σκυροδέματος σε: 

 Μεγάλες επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος 

 Βιομηχανικά δάπεδα 

 Πλάκες σκυροδέματος 

 Γέφυρες. 

  Χώροι στάθμευσης 

 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

 Μειώνει την συρρίκνωση πήξεως του 

σκυροδέματος. 

 Μειώνει  κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις  

πιθανότητες  εμφάνισης τριχοειδών ρωγμών.  

 Μειώνει  τη δημιουργία επιφανειακής σκόνης 

 Επιτυγχάνονται οι αντοχές του σκυροδέματος 

 Αυξάνετε η αντίσταση στον παγετό 

 

Επιπλέον : 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστική στρώση 

ανάμεσα σε παλιό και νέο σκυρόδεμα για να μην 

υπάρχει πρόσφυση. 

 

 

 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο, βαρελι, 

δεξαμενη. 

Μορφή:                                  Υγρό διάλυμα παραφινικης 

βάσης 

Συσκευασία:  20kg 200kg 1000kg 

Αποθήκευση: Ελάχιστο 18 Μήνες 

Χρώμα: Λευκό 

Ειδικό Βάρος: 1,0 -1,05 kg/l 

pH 8 ± 1,00 

 

Οδηγίες χρήσης: 

Το DOMOCURE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες 

νωπές ακόμα επιφάνειες σκυροδέματος όταν το 

επιφανειακό νερό έχει εξατμιστεί, δηλαδή περίπου 30-60 

λεπτά μετά την σκυροδέτηση . 

Πριν από την χρήση αναδεύουμε καλά το DOMOCURE 

και το εφαρμόζουμε με ρολό η ψεκασμό σε μια λεπτή 

στρώση. 

 

Κατανάλωση: 

Αντιεξατμιστική προστασία: 150-200 g/m, 

ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής. 

Διαχωριστική στρώση: 500-1000 g/m, ανάλογα με 

την απορροφητικότητα του υποστρώματος. 



 

DOMOCURE 
 

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Μάιος  2009. 

 

Αποθήκευση. 

18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε 
σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ 
+5C και +35C. 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Προϊόν μόνο για επαγγελματική χρήση. 

Σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 

15 λεπτά. Σε επαφή με το δέρμα πλύντε με άφθονο νερό και 

σαπούνι. Αν το καταπιείτε, συμβουλευτείτε γιατρό. Προκαλέστε 

εμετό μόνο μετά από την συμβουλή γιατρού. 

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση.  

 


