
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

EPOMAX-ANCHOR 
Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις 
 
 

Ιδιότητες 
 
To EPOMAX-ANCHOR είναι ένα ταχείας πήξης 
συγκολλητικό υλικό 2 συστατικών µεθακρυλικής 
πολυεστερικής βάσης. ∆εν περιέχει διαλύτες και 
στυρένιο και έχει µηδενική συρρίκνωση.  
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOMAX-ANCHOR χρησιµοποιείται για αγκυ-
ρώσεις οπλισµών, ράβδων, ντιζών, βιδών κλπ. 
Χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση αυτών των 
στοιχείων σε σκυρόδεµα, φυσικούς και τεχνητούς  
λίθους, συµπαγή και διάτρητα τούβλα, κλπ.   
       

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση :                       πολυεστέρας, ελεύ- 
 θερος στυρενίου 

Απόχρωση:    γκρι                   

Αναλογία ανάµιξης:         10:1 κατ’ όγκο 

Πυκνότητα:     1, 65 kg/lit 

Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 

Χρόνος ωρίµανσης: 
   

Θερµοκρασία 
Χρόνος 

Εργασιµότητας 
Χρόνος 

Ωρίµανσης 
+ 5 OC 25 min 120 min 

+ 10 OC 15 min 80 min 
+ 20 OC 6 min 45 min 
+ 30 OC 4 min 25 min 
+ 35 OC 2 min 20 min 

 
Θλιπτική αντοχή:           75 Mpa µετά από 24h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάµετρος 
αγκυρίου  
d (mm) 

8 10 12 16 20 

∆ιάµετρος  
οπής  
d0 (mm) 

10 12 14 18 24 

Μήκος 
αγκύρωσης 
hef (mm) 

80 90 110 125 170 

 
∆ιάµετρος 
αγκυρίου                  
d (mm) 

8 10 12 16 20 

∆ιάµετρος            
οπής d0 (mm) 

10 12 14 18 24 

Mήκος 
αγκύρωσης     
hef (mm) 

80 90 110 125 170 

Eλάχιστο   
πάχος δοµικού 
στοιχείου 
σκυροδέµατος   
h min (mm) 

130 140 160 175 220 

Απαιτούµενη 
απόσταση 
αγκυρίου από 
ελεύθερο άκρο 
Ccr,N (mm) 

80 90 110 130 170 

Aπαιτούµενη 
απόσταση 
µεταξύ 
αγκυρίων              
Scr,N (mm) 

160 180 220 250 340 

Χαρακτηριστική 
φόρτιση για 
σκυρόδεµα 
C20/25                   
NRk (KN) 

12.3 18.4 26.0 30.2 48.1 

Προτεινόµενη 
φόρτιση για 
σκυρόδεµα 
C20/25                
Frec (KN) 

4.7 7.1 10.0 11.2 18.8 

 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 

 

 

 

 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Εφαρµογή σε σκυρόδεµα ή συµπαγείς λίθους 

Στην επιθυµητή θέση εµφύτευσης/αγκύρωσης του 
οπλισµού διανοίγονται οπές µεγαλύτερης διαµέ-
τρου από τον οπλισµό και σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο βάθος. 
Ακολουθεί καλός καθαρισµός των οπών από σκό-
νες κλπ. µε πεπιεσµένο αέρα. Αρχικά τοποθετείται 
η φύσιγγα στο πιστόλι χειρός και πιέζεται τρεις 
φορές µέχρι τα δύο συστατικά να εξέλθουν οµογε-
νοποιηµένα (ποσότητα περίπου 15 ml). Αυτή η 
ποσότητα υλικού δεν χρησιµοποιείται. Ακολούθως 
απελευθερώνεται η πίεση του πιστολιού και καθα-
ρίζεται το άνοιγµα της φύσιγγας.  
Το EPOMAX-ANCHOR εφαρµόζεται µε το πιστόλι 
χειρός στις ανοιγµένες οπές, ξεκινώντας από τη 
βάση τους,  γεµίζοντας τις τόσο, ώστε µετά την το-
ποθέτηση του οπλισµού να υπερχειλίζει ελαφρώς 
το υλικό. Ο οπλισµός τοποθετείται µε περιστροφι-
κή κίνηση στη γεµισµένη οπή. Κατά τη διάρκεια 
της ωρίµανσης του υλικού, ο οπλισµός δεν πρέπει 
να µετακινηθεί ή να δεχθεί φορτία.  
Συµβουλευτείτε το σχετικό πίνακα µε τις τιµές 
ωρίµανσης του EPOMAX-ANCHOR. 
 
2. Εφαρµογή σε διάτρητα τούβλα ή τεχνητούς 
λίθους 

Στην επιθυµητή θέση εµφύτευσης/αγκύρωσης του 
οπλισµού διανοίγονται οπές µεγαλύτερης διαµέ-
τρου από τον οπλισµό και σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο βάθος. 
Ακολουθεί καλός καθαρισµός των οπών από σκό-
νες κλπ. µε πεπιεσµένο αέρα. Αρχικά τοποθετείται 
η φύσιγγα στο πιστόλι χειρός και πιέζεται τρεις 
φορές µέχρι τα δύο συστατικά να εξέλθουν οµογε-
νοποιηµένα (ποσότητα περίπου 15 ml). Αυτή η 
ποσότητα υλικού δεν χρησιµοποιείται. Ακολούθως 
απελευθερώνεται η πίεση του πιστολιού και καθα-
ρίζεται το άνοιγµα της φύσιγγας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Τοποθετείται στην οπή ο ειδικός διάτρητος υποδο-
χέας. Το EPOMAX-ANCHOR εφαρµόζεται µε το 
πιστόλι χειρός στο εσωτερικό του διάτρητου υπο-
δοχέα, ξεκινώντας από τη βάση του. Στη συνέχεια 
ο οπλισµός εισάγεται µε περιστροφική κίνηση στον 
υποδοχέα. Κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης του 
υλικού, ο οπλισµός δεν πρέπει να µετακινηθεί ή να 
δεχθεί φορτία.  
Συµβουλευτείτε το σχετικό πίνακα µε τις τιµές 
ωρίµανσης του EPOMAX-ANCHOR. 
 

Κατανάλωση 
 
Εξαρτάται από το είδος της εφαρµογής. 
 

Συσκευασία 
 
Φύσιγγα 300 ml. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε 
χώρους ξηρούς και προστατευµένους από τον 
παγετό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: 17ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου 
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος 
Tηλ.: 2310 576 000  Fax: 2310 722 475 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 


