
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

SCREED-SX 
Ταχύπηκτη κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή 
τσιµεντοκονιών δαπέδου 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το SCREED-SX είναι µία ινοπλισµένη ταχύπηκτη 
κονία που αντικαθιστά το τσιµέντο (δηλ. το συν-
δετικό υλικό) στις τσιµεντοκονίες δαπέδων. 
Αποτελείται από ειδικά ταχύπηκτα τσιµέντα, και 
ειδικά πρόσθετα. Αναµιγνύοντάς το µε άµµο και 
νερό το τσιµεντοκονίαµα που προκύπτει προσφέ-
ρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Ταχεία σκλήρυνση και ανάπτυξη αντοχών. 
• Μεγάλο χρόνο εργασιµότητας. 
• Γρήγορη βατότητα (µετά από περίπου 6 

ώρες*) 
• Αποβάλλει γρήγορα την περιεχοµένη υγρασία. 
• Έχει υψηλότερες αντοχές από µια συµβατική 

τσιµεντοκονία. 
• ∆έχεται γρήγορη επικάλυψη µε πλακίδια, µετά 

από περίπου 24 ώρες ανεξαρτήτως του πά-
χους εφαρµογής. 

• Εφαρµόζεται και σαν πλωτό δάπεδο. 
• Είναι αντλήσιµο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

πρέσσα κονιαµάτων για πιο γρήγορη εφαρ-
µογή. 

• Γρήγορη εκτέλεση των εργασιών κατασκευής 
δαπέδων και της παράδοσης του χώρου για 
χρήση. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
• Γέµισµα και επιπέδωση δαπέδων που 

πρόκειται να επιστρωθούν µε πλακίδια, 
µάρµαρα, φυσικούς λίθους, παρκέ, κολλητά 
δάπεδα, δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση 
κλπ. σε πάχη 2 έως 10 cm. 

• Τσιµεντοκονία κλίσεων για δώµατα και 
εξωτερικούς χώρους. 

• Ιδανικό για χώρους όπου απαιτείται η 
γρήγορη επικάλυψη του δαπέδου, ακόµα και 
µε παρκέ, καθώς αποβάλλει πολύ πιο 
γρήγορα την περιεχόµενη υγρασία σε σχέση 
µε µια συµβατική τσιµεντοκονία. (Περίπου 2-4 
ηµέρες µετά την εφαρµογή ανάλογα µε την 
αναλογία ανάµιξης µε άµµο και νερό) 

• Μπορεί να αναµιχθεί µε περλίτη για την 
παρασκευή ελαφροσκυροδεµάτων.  

 
                                                            

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:    τσιµεντοειδής κονία  

Απόχρωση:  γκρι 

Φαινόµενο βάρος 
ξηρής κονίας 
(χωρίς άµµο): 1,16 ± 0,05 kg/l 

Απαίτηση σε 
άµµο:  80-100 kg άµµου/20    
                                           kg SCREED-SX 
                                           (1 µέρος SCREED-SX   
                                           µε: 4 έως 5 µέρη άµµου  
                                           κ.β.) 
 
Απαίτηση σε νερό:  περίπου 12 l για 20    
                                       kg SCREED-SX +          
 80-100 kg άµµου, για   
                                           παραγωγή ύφυγρης   
                                           τσιµεντοκονίας  
 
Αναλογία ανάµιξης µε άµµο 1:4 κ.β. 
 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:   1,88 ± 0,05 kg/l 

Αντοχή σε θλίψη                                                      
1 µέρας:  6,0 ± 0,50 N/mm2  

Aντοχή σε κάµψη                                                    
1 µέρας: 2,0 ± 0,50 N/mm2   

Αντοχή σε θλίψη                                                    
28 ηµερών:                        18, 0 ± 0,50 N/mm2  

Aντοχή σε κάµψη                                                  
28 ηµερών:                         6,0 ± 0,50 N/mm2 

Αντοχή σε πρόσφυση:        1,5 ± 0,30 N/mm2 

Αντοχή σε τριβή (Tabert):   250 mm3 

Χρόνος ζωής στο δοχείο:  1-2 h στους +20ºC  

Βατότητα:                           µετά από τουλάχιστον 6    
                                           ώρες (20°C και 50%  
                                           R.H.) 

Περιεχόµενη υγρασία*: 

• 24 ωρών:   3,5% 
• 2 ηµερών:  1,5 % 
• 3 ηµερών:  1,1 % 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Αναλογία ανάµιξης µε άµµο 1:5 κ.β. 
 
Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:   1,97 ± 0,05 kg/l 

Αντοχή σε θλίψη                                                      
1 µέρας:  2,5 ± 0,50 N/mm2  

Aντοχή σε κάµψη                                                    
1 µέρας: 1,0 ± 0,50 N/mm2   

Αντοχή σε θλίψη                                                    
28 ηµερών:                        13,5 ± 0,50 N/mm2  

Aντοχή σε κάµψη                                                  
28 ηµερών:                        4,0 ± 0,50 N/mm2 

Αντοχή σε πρόσφυση:       1,0 ± 0,3 N/mm2 

Αντοχή σε τριβή (Tabert):   302 mm3 

Χρόνος ζωής στο δοχείο:  1-2 h στους +20ºC  

Βατότητα:                           µετά τουλάχιστον 6   
                                           ώρες (20°C και 50%  
                                           R.H.) 
Περιεχόµενη υγρασία*: 

• 24 ωρών:   5,7% 
• 2 ηµερών:  3,4 % 
• 3 ηµερών:  2,6 % 
 
* Οι τιµές είναι ενδεικτικές καθώς το τελικό αποτέ-
λεσµα επηρεάζεται από την περιεχόµενη υγρασία 
της άµµου. Η άµµος που χρησιµοποιήθηκε για τις 
δοκιµές περιείχε υγρασία σε ποσοστό 4,1 έως 4,9 
%. Συνίσταται πάντα να προηγηθεί µέτρηση της 
υγρασίας πριν την επικάλυψη της τσιµεντοκονίας 
µε επιστρώσεις ευαίσθητες σε αυτήν. 
Ο έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών πραγµα-
τοποιήθηκε στους 23±2 °C και 50±5 % σχετική 
υγρασία 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχε-
ται καλά πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας. 
Πολύ απορροφητικές επιφάνειες συνίσταται να 
ασταρώνονται µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER.  
 
 

 
 
 
 
Η εφαρµογή της τσιµεντοκονίας ακο-λουθεί αφού 
το αστάρι έχει στεγνώσει (περίπου µετά από          
2 ώρες). Κατανάλωση ασταριού 100-200 g/m2. 
 
2. Εφαρµογή 
Ένα σακί 20 kg SCREED-SX αναµιγνύεται µε 80-
100 kg άµµου και περίπου 12 l νερό.  
 
Ανάµιξη σε µπετονιέρα 
Γενικά λόγω του άγνωστου ποσοστού υγρασίας 
που µπορεί να περιέχει η άµµος και το οποίο θα 
επηρεάσει την τελική εργασιµότητα του µίγµατος,  
συνίσταται πρώτα να γίνει η προσθήκη της µισής 
ποσότητας άµµου στην µπετονιέρα, κατόπιν του 
νερού και µετά του SCREED-SX. Αφού γίνει 
ανάδευση για περίπου 2 λεπτά έως ότου σχηµα-
τισθεί µια οµοιόµορφη µάζα µε πλαστική συνεκτι-
κότητα, προσθέτουµε σταδιακά την υπόλοιπη άµµο 
έως ότου επιτευχθεί η επιθυµητή εργασιµότητα και 
αναµιγνύουµε για τουλάχιστον άλλα 2 λεπτά. 
Ανάλογα µε το ποσοστό υγρασίας της άµµου 
µπορεί να απαιτηθεί επιπλέον νερό για την επίτευξη 
µίας τσιµεντοκονίας µε ύφυγρη έως πλαστική 
συνεκτικότητα. 
 
Ανάµιξη µε δράπανο 
Για την ανάµιξη µικρών ποσοτήτων µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί και δράπανο χαµηλών στροφών ακο-
λουθώντας τις παραπάνω οδηγίες ανάµιξης και τη-
ρώντας την εξής αναλογία κατά βάρος:  
SCREED-SX : άµµος : νερό = 1 : 4 έως 5 : 0,6.  
 
Η διάστρωση γίνεται όπως αυτή του σκυροδέµατος, 
αµέσως µετά από την έγχυση της τσιµεντοκονίας 
στο δάπεδο. 
 

Κατανάλωση 
 
2,0-3,5 kg/m2/cm. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 20 kg. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία, 
σε χώρο προστατευµένο από την υγρασία και τον 
παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.   
• Σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβληµα 
ανιούσας υγρασίας και πρόκειται να τοποθετηθεί 
ξύλινο δάπεδο, προτείνεται να προηγηθεί της 
εφαρµογής του SCREED-SX η εφαρµογή του 
ειδικού εποξειδικού ασταριού DUROPRIMER-SG 
µε επίπαση χαλαζιακής άµµου κοκκοµετρίας 0,3-
0,8 mm. Αντίστοιχα σε χώρους µε ανιούσα 
υγρασία όπου θα επικολληθούν πλακίδια ή 
µάρµαρα προτείνεται να προηγηθεί η εφαρµογή 
του επαλειφόµενου στεγανωτικού κονιάµατος 
AQUAMAT. Συµβουλευτείτε τα αντίστοιχα τεχνικά 
φυλλάδια των προϊόντων. 
• Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να 
µην περιέχει ασβέστη ή άλλες προσµίξεις, καθώς 
θα επηρεαστεί η εργασιµότητα της τσιµεντοκονίας 
και οι ιδιότητες του τελικού σκληρυµένου προϊ-
όντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Η χρήση περισσότερης ποσότητας νερού από 
την προτεινόµενη βελτιώνει την εργασιµότητα αλλά 
παρατείνει το χρόνο πήξης και την αποβολή της 
υγρασίας. 
• Εάν απαιτείται η επίτευξη πολύ λείας επιφάνειας 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον 3 µέρες 
µετά την εφαρµογή του SCREED-SX το 
αυτοεπιπεδούµενο ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα 
FLOWCRET 1-10 ή 3-30 EXPRESS, συµβου-
λευτείτε τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. 
• Μετά την εφαρµογή η νωπή τσιµεντοκονία 
πρέπει να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών και ρευµάτων αέρα. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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