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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ινοπλισμένος ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς με βάση το 

λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκ-

κομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν δυνατή πρό-

σφυση με το υπόστρωμα και μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν πε-

ριέχει γύψο. Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατά-

σταση φθαρμένων τμημάτων σε επιφάνειες από σοβά, τούβλα, 

μπετόν, τσιμεντοκονία, μονωτικά κλπ. παλαιών και νέων κατα-

σκευών, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Ιδανική λύση 

για μερεμέτια. Κατηγορία R/CSII. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Κοκκομετρία 0-1 mm   

Ειδικό βάρος 1630 kg/m³ 

Αντοχή Θλίψης (28 μέρες) 2,7 MPa (κατηγορία CSII) 

Αντοχή Κάμψης (28 μέρες) 1,0 MPa    
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FAST CRET 

EN 998-1 

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης για εσωτερική ή εξωτερική 
χρήση (τύπος R/CSII) 

DoP: 03-CE-FAST CRET 

Αντίδραση στη φωτιά Κλάση Α1 

Υδατοαπορρόφηση 
>0.3 kg/m² 

μετά από 24 ώρες 

Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ ≤ 15 

Πρόσφυση 0,2 N/mm² (FPb) 

Θερμική αγωγιμότητα 
λ10,dry  = 0.35 W/mK 

(tab. mean value, P=50%) 

Επικίνδυνα συστατικά 
Βλ. Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας 

 

Vechro Fast Cret 
 

Λευκός Ταχύπηκτος 

Επισκευαστικός Σοβάς 

 

 Κατανάλωση: 12 - 14  kg/m² 

για πάχος σοβά 1 cm 

 

 Αραίωση: 1 kg νερό ανά 5kg 

κονιάματος  

 

 Συσκευασία: 5kg, 25kg 

 

Εφαρμογή: Μυστρί ή φραγκόφτυαρο 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Καθαρίστε την προς επισκευή περιοχή από τα φθαρμένα σαθρά τμήματα  

σοβά με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων σε αρκετό πλάτος. Στη συνέ-

χεια με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας  καθαρίστε  πολύ καλά τα σαθρά 

υλικά, τις σκόνες  κλπ.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ανακατέψτε καλά με το χέρι, με ηλεκτρικό δράπανο ή σε μπετονιέρα 5 kg 

κονιάματος με την απαραίτητη ποσότητα νερού, περίπου 1 – 1,1 kg, ανά-

λογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Εάν το υπόστρωμα της τοιχοποιίας 

(τούβλο) έχει ρωγμές επισκευάστε το τοπικά. Διαβρέξτε την επιφάνεια με 

νερό πριν την εφαρμογή του επισκευαστικού σοβά. Εφαρμόστε με μυστρί 

ή φραγκόφτυαρο σε στρώση έως 2 cm. Για την ενίσχυση των προς επι-

σκευή τμημάτων σοβά, σε ενώσεις  διαφορετικών δομικών στοιχείων, στα  

μονωτικά και όπου αλλού απαιτείται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο υαλό-

πλεγμα. Για δύσκολες επισκευές και επιπλέον βελτίωση των ιδιοτήτων συ-

γκόλλησης και ελαστικότητας, συνιστάται η αντικατάσταση μέρους νερού 

(25%) με ακρυλικό οικοδομικό γαλάκτωμα (συνθετικό καουτσούκ) FIX 

Smaltoplast DUR. Ο σοβάς τρίβεται με τριβίδι 30 – 40 λεπτά μετά την ε-

φαρμογή, ανάλογα με το πάχος του. Μετά την εφαρμογή η επιφάνεια σπα-

τουλάρεται, ασταρώνεται και βάφεται. 

Μην προσθέτετε υπερβολικές ποσότητες νερού διότι έτσι αυξάνεται η πι-

θανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και να μειωθούν οι αντοχές. Μην α-

νακατεύετε το υλικό πολλή ώρα και χρησιμοποιήστε το εντός 15 – 30 λε-

πτών. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +35°C. Δεν συνιστάται η χρήση σε α-

κραίες περιβαλλοντικές συνθήκες παγετού ή καύσωνα. Σε περιόδους υψη-

λών θερμοκρασιών απαιτείται περιοδική διαβροχή του υλικού για 48 ώρες 

μετά την εφαρμογή. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε κλειστή συσκευασία και ξηρό περιβάλ-

λον: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το περιεχόμενο του σάκου 

πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομέ-

νων Ασφαλείας του προϊόντος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυ-

λάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμέ-

νων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του 

προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001,14001 

και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περί-

πτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. 

                       

 

 

                     

         

 

 

 

 

 

             

   

 


