Eπισκευάζω & Ανακαινίζω
τους τοίχους του σπιτιού μου μέσα - έξω

Καινοτόμο τσιμεντοειδές κονίαμα για την κατασκευή,
την επισκευή και την ανακαίνιση, κάθετων εξωτερικών
και εσωτερικών επιφανειών
ΠΡΙΝ ΤΟ MEGAFIX

ΜΕΤΑ ME MEGAFIX

Eπισκευάζω & Ανακαινίζω
Γιατί να χρησιμοποιήσω
MEGAFIX για τις
επισκευές ή την
ανακαίνιση του σπιτιού
μου;

Το MEGAFIX αποτελεί ιδανική επιλογή για μεγάλη γκάμα εφαρμογών.
Παρέχει αξιόπιστες λύσεις σε εφαρμογές, σε επιφάνειες από μπετόν, μαρμαροσοβά, τσιμεντοσανίδα, αλλά και γυψοσανίδα και ξύλο. Καλύπτει με εντυπωσιακό τρόπο τις ατέλειες
και αποδίδει εξαιρετικής αισθητικής, ποιότητας και διάρκειας τελικές επιφάνειες.
Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο ως υλικό.

Γιατί λέμε ότι εκτός
από ανακαίνιση
παρέχει αναβάθμιση
και προστασία;

Πέραν του άψογου αισθητικά αποτελέσματος, οι εφαρμογές του MEGAFIX παρέχουν
μακροχρόνια προστασία από περιβαλλοντικές ή ανθρωπογενείς φθορές, διατηρούν ακέραιη την καλή εικόνα του κτιρίου, ενώ προσθέτουν ενεργειακά και - εμμέσως - οικονομικά οφέλη. Δημιουργεί έναν προστατευτικό ενεργειακό μανδύα, ο οποίος παρεμβάλλεται
μεταξύ του οικήματος και του περιβάλλοντος χώρου, λειτουργώντας ως αποτελεσματική
ασπίδα προστασίας.

Ποια είναι η
συμπεριφορά του
στο χρόνο;

Το MEGAFIX παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα με πρακτικά μηδενικές ζημιές στο
πέρασμα του χρόνου. Ο έλεγχος της συμπεριφοράς του υλικού έχει γίνει τόσο εργαστηριακά όσο και σε πραγματικές συνθήκες, αποδεικνύοντας πέραν πάσης αμφιβολίας του
λόγου το αληθές.

Σε τι είδους
επιφάνειες
εφαρμόζεται;
Προσφύεται εύκολα;

Το MEGAFIX εφαρμόζεται σε πολλές και διαφορετικές επιφάνειες από μπετόν, μαρμαροσοβά, τσιμεντοσανίδες, (στις γυψοσανίδες και το ξύλο το αστάρωμα είναι απαραίτητο
πριν την εφαρμογή) κ.ά. χωρίς την παρεμβολή ασταριού πρόσφυσης. Άριστα επίσης
εφαρμόζεται ακόμα και σε βαμμένες επιφάνειες, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο. Αυτό γίνεται εξαιτίας των εξαιρετικών ιδιοτήτων πρόσφυσης του υλικού κατ’ αρχήν,
αλλά και της υψηλής ευκαμψίας του, που του επιτρέπει να ‘ακολουθεί’ με άριστο τρόπο τη
συστολή και διαστολή των επιφανειών, ακόμη και σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας.
Εφαρμόζεται σε πάχη έως 5mm/στρώση.

Κάνει μόνο για
εξωτερικούς τοίχους;

Το MEGAFIX βρίσκει πλειάδα εφαρμογών σε εξωτερικές επιφάνειες, ωστόσο αποτελεί
εξαιρετική λύση και σε εφαρμογές σε επιφάνειες εσωτερικά. Επιφάνειες δομημένες με
ξηρά δόμηση (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κ.ά.), καθώς και χώροι με υψηλή υγρασία
όπως για παράδειγμα τα μπάνια, υποδέχονται το MEGAFIX, αδιαβροχοποιούνται και
λύνουν τα προβλήματα των φθορών τους από κτυπήματα, γδαρσίματα κ.ά.

Με τις ρωγμές
τι γίνεται;

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που πολλά υλικά υπόσχονται
αλλά δεν έχουν καταφέρει να λύσουν επί σειρά ετών, βρήκε
πραγματικά τη λύση του στο MEGAFIX.
Όχι μόνο δεν συρρικνούται και ρηγματώνει το ίδιο, αλλά επιπλέον καλύπτει αποτελεσματικά υπάρχουσες τριχοειδείς ρωγμές έως
και ρωγμές πλάτους 30mm και βάθους 40mm, ‘εμποδίζοντας’
την επανεμφάνισή τους.

Αντέχει στην
υγρασία;

Το MEGAFIX προστατεύει αποτελεσματικά τις επιφάνειες.
Τις θωρακίζει από την διείσδυση υγρασίας, προστατεύοντας έτσι τα υποστρώματα από διαφόρων τύπων φθορές
όπως είναι η διάβρωση, η αποσάθρωση, ακόμα και η
ενανθράκωση του σκυροδέματος.
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Πώς εξοικονομείται
ενέργεια για τη
θέρμανση ή το
δροσισμό των χώρων;

Η αποφυγή εισχώρησης της υγρασίας στο υπόστρωμα (τοίχος) έχει
επιπλέον ενεργειακά οφέλη, καθώς διατηρεί τη θερμοαγωγιμότητά του
σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια για τη θέρμανση ή το
δροσισμό των χώρων, καθώς δυσχεραίνεται η κίνηση της θερμότητας
από μέσα προς τα έξω ή αντίθετα.

Τι εννοούμε όταν
λέμε ότι το MEGAFIX
‘αναπνέει’;

To MEGAFIX είναι ένα διαπνέον - υδρατμοπερατό αλλά όχι υδατοπερατό υλικό. Επιτρέπει στον αέρα και στους υδρατμούς που αυτός μεταφέρει, να διαπερνούν τη μάζα του, ενώ
το ίδιο δεν συμβαίνει για το νερό (υγρασία, νερό από αναπήδηση βροχής).
Η διαπνοή των δομικών στοιχείων της τοιχοποιίας είναι σε κάθε περίπτωση ζητούμενο
καθώς αποτρέπει τις εσωτερικές (σε αυτή) υγροποιήσεις που συμβάλλουν στη μείωση
των αντοχών των στρωμάτων που την απαρτίζουν και δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας,
μαυρίλας και άλλων φθορών στη μάζα, αλλά και την επιφάνειά της.

Με τι μπορώ
να το βάψω;

Αφού προηγηθεί το απαραίτητο αστάρωμα της επιφάνειας με το μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK, το MEGAFIX μπορεί να βαφεί με κάθε είδους
πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή, σιλικονούχα ακόμα και ενεργειακά χρώματα.

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο
ή διαφορετικό σχετικά
με την εφαρμογή του;

Το MEGAFIX εφαρμόζεται με ευκολία όπως και οι συνήθεις σοβάδες.
Σε μικρές επισκευές και μερεμέτια, χρησιμοποιούμε σπάτουλα ή μυστρί, ενώ σε ολικές
ανακαινίσεις επιφάνειας το υλικό εφαρμόζεται με φαρδιά μεταλλική ή οδοντωτή σπάτουλα. Φινίρεται με τριβίδι σοβάδων. Σε μεγάλου εύρους εργασίες, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.

Είναι το MEGAFIX
ένα ακριβό υλικό;

Δεδομένων των σημαντικών πλεονεκτημάτων του και της μεγάλης αντοχής του στον χρόνο
μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το MEGAFIX είναι ένα υλικό με ιδανική
τη σχέση τιμής - ποιότητας. Επιπλέον είναι ένα ενεργειακά φιλικό προϊόν, καθώς συμβάλλει αποτελεσματικά
στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για
τη θέρμανση ή το δροσισμό των χώρων, εξαιτίας της
προστασίας που παρέχει έναντι της προσβολής τους
από την υγρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Γιατί το MEGAFIX
αποτελεί την ιδανική
λύση έναντι άλλων
παραδοσιακών
μεθόδων
αποκατάστασης
επιφανειών από σοβά;

Γιατί εφαρμόζεται απευθείας σε παλιό σοβά, υπό
την προϋπόθεση απομάκρυνσης των σαθρών
σημείων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα
έπρεπε να απομακρύνουμε τον παλιό σοβά έως
τη βασική του στρώση και να επανασοβατίσουμε
την επιφάνεια από την αρχή
(μεγαλύτερο εργατικό κόστος,
παραμονή σκαλωσιάς στο
σημείο, περισσότερα υλικά,
κατώτερης ποιότητας αποτέλεσμα,
γρηγορότερη επανεμφάνιση
ζημιών).

για την κατασκευή, την επισκευή, την ανακαίνιση & την διακόσμηση

Γνωρίστε το!
Τώρα η επισκευή, η ανακαίνιση, η ανακατασκευή,
γίνεται με το καινοτόμο εύκαμπτο τσιμεντοκονίαμα
πολλαπλών χρήσεων ΜΕGAFIX. Δημιουργεί εξαιρετική
τελική επιφάνεια, προστατευμένη αποτελεσματικά
από την εισβολή υγρασίας, και το πέρασμα του χρόνου.
Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998 - 1
Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ 1504 - 3
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Λύστε οριστικά τα προβλήματα στην τοιχοποιία του σπιτιού σας!
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