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Το

σκυρόδεµα

είναι αναµφισβήτητα το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο οικοδοµικό υλικό
στον πλανήτη. Με µια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, από την
Αρχαία Μεσοποταµία, την Αρχαία Ελλάδα και Ρώµη, το σκυρόδεµα έχει
σηµαδέψει τα περισσότερα αλλά και τα
που έχουν κατασκευαστεί στον κόσµο. Ειδικότερα τον τελευταίο αιώνα, η
συντριπτική πλειοψηφία των έργων, µικρών ή µεγάλων,
κατασκευάζεται µε σκυρόδεµα, ενώ είναι πλέον αλµατώδεις οι εξελίξεις
στην
του, ειδικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

σπουδαιότερα έργα

τεχνολογία

4
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H Φιλοσοφία µας
Σε µια χώρα τόσο σεισµογενή όπως η χώρα µας, το οπλισµένο σκυρόδεµα (ο σκελετός της

Για τον λόγο αυτό, θέλαµε να εξοπλιστούµε µε ό,τι πιο σύγχρονο και

οικοδοµής µας), είναι το πιο σηµαντικό και κρίσιµο στοιχείο που ενσωµατώνεται στο έργο.

υπάρχει. Συγχρόνως, επιδιώξαµε και αναπτύξαµε τεχνολογίες που

Είναι από τα λίγα στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να αντικατασταθούν αφού

κόστος κατασκευής,

κατασκευαστούν. Γι’ αυτό
σε βάθος

εξασφαλίζουµε την ανθεκτικότητα - αντοχή κάθε έργου,

χρόνου. Το επιτυγχάνουµε µε σωστό σχεδιασµό και άριστες προδιαγραφές

υλικών, κατάλληλες για τις συνθήκες του κάθε έργου και βέβαια µε µεγάλη προσοχή καθ’
όλη τη διάρκεια της κατασκευής (διάστρωση σκυροδέµατος, συµπύκνωση, συντήρηση).

Στη

ΛΑΡΣΙΝΟΣ σεβόµαστε

την προσπάθεια των πελατών µας, είµαστε

υπερήφανοι να συµµετέχουµε σε αυτήν και να δίνουµε µαζί τον αγώνα.

ωφέλειας.

προσφέροντας τη

ποιοτικό

µειώνουν το

βέλτιστη σχέση κόστους -

Έτσι, σας παρουσιάζουµε τη

νέα σειρά προϊόντων

που

υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016, αλλά και προϊόντων καινοτόµων
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών και δίνουν

αξιόπιστη

και υψηλής

ποιότητας λύση σε κάθε πρόκληση, σε οποιαδήποτε κατασκευή, από ένα µικρό έργο,
µέχρι τα µεγαλύτερα και πιο απαιτητικά.
Ηλίας Ι. Λαρσινός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο σεβασµός στο περιβάλλον αποτελεί θεµελιώδη αρχή και
πρωταρχικό µέληµα όλων των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει ο

Όµιλος Λαρσινός. ∆εσµευόµαστε για την αειφόρο δόµηση µέσω
της τεχνολογίας µας και εµµένουµε στην κατάρτιση του
προσωπικού και τη δηµιουργία µιας περιβαλλοντολογικής
κουλτούρας. Υποστηρίζουµε τις δράσεις µας µε την πιστοποίηση
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001: 2015.

8

Πιστοποίηση CE για τα Αδρανή Υλικά.
Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας για την παραγωγή και
διάθεση Έτοιµου Σκυροδέµατος και Αδρανών Υλικών κατά ISO 9001: 2015.
Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
κατά OHSAS 18001: 2007.
Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001: 2012.
Πιστοποίηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001: 2015.
Πιστοποίηση EFQM “∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία” 2 stars: 2015.
Πιστοποίηση EFQM “Recognised for Excellence” 3 Stars: 2017.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

ISO 39001

BΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
3 Βραβεία στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία από τα “Health & Safety Awards 2018.”
HIGHLY COMMENDED Βραβείο για την κατηγορία Λατοµεία & Εξόρυξη.
SILVER Βραβείο για την κατηγορία Αξιολόγηση & Παραµετροποίηση Νέων Εργασιακών Κινδύνων.
BRONZE Βραβείο για την κατηγορία Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας.
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ΒΑΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του ΚΤΣ-2016 Πιν. Β2-7

- Μέγιστος κόκκος αδρανών: 31.5mm ή 16mm.
- Κατηγορίες κάθισης: S2, S3, S4 & S5

10
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01| Βασικές Κατηγορίες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ
κατηγορία:
XCXC
Κατηγορίες έκθεσης όταν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης προκαλούµενης από ενανθράκωση.
Η συνηθέστερη κατηγορία έκθεσης όταν υπάρχει απόσταση από τη θάλασσα και δεν
υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι προσβολών. Η κατηγορία έκθεσης εκτιµάται από τον µελετητή του έργου
ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις στη χώρα µας
εκτιµάται ότι απαιτείται κυρίως η κατηγορία XC4 (για σκυρόδεµα προστατευµένο από τη βροχή και η XC3).
Οπλισµένο σκυρόδεµα (ή σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένο µεταλλικό στοιχείο) εκτεθειµένο στον ατµοσφαιρικό αέρα
και την υγρασία, κατηγοριοποείται ως εξής:
Ξηρό ή µονίµως υγρό

XC2

Υγρό, σπάνια ξηρό

Επιφάνεια σκυροδέµατος σε µακρόχρονη επαφή µε το νερό.
Πολλές Θεµελιώσεις.

XC3

Μέτρια υγρασία

Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή ατµοσφαιρική
υγρασία. Εξωτερικό σκυρόδεµα προστατευµένο από τη βροχή.

Κατηγορίες έκθεσης όταν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης προκαλούµενης από χλωριόντα από
το θαλασσινό νερό. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 αφορά τα λιµενικά έργα
καθώς και όλες τις παράκτιες κατασκευές σε απόσταση έως και 1,5km από τη θάλασσα. Θα πρέπει
όµως να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες (επικρατών άνεµος, ταχύτητες ανέµου, µεταφορά σταγονιδίων
θαλασσινού νερού).
Οπλισµένο σκυρόδεµα (ή σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένα µεταλλικά στοιχεία) σε επαφή µε χλωριόντα θαλασσινού νερού
ή µε αέρα που µεταφέρει θαλάσια άλατα.

XS1

Έκθεση σε αεροµεταφερόµενα άλατα αλλά όχι σε επαφή µε θαλασσινό νερό.

Παράκτιες κατασκευές

XS2

Σκυρόδεµα µονίµως βυθισµένο σε θαλασσινό νερό.

Τµήµατα λιµενικών έργων

XS3

Εκτεθιµένο σε παλίρροια και διαβροχή.

Τµήµατα λιµενικών έργων

Απαιτείται
σε απόσταση
1500 m
απο τη θάλασσα

Επιφάνεια σκυροδέµατος εκτεθειµένη σε µη συνεχή επαφή µε νερό.

XS1
Απαιτείται
στις περισσότερες
κατασκευές

XC3
XC4

12

κατηγορία:
XS XC

∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσης

Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή ατµοσφαιρική υγρασία.
Σκυρόδεµα µονίµως βυθισµένο στο νερό.
∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσης

XC1

Εναλλαγή ξηρού και υγρού

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ιάβρωση από χλωριόντα θαλασσινού νερού

∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσης

XC4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία
Σκυροδέµατος

XC1

XC2

XC3

XC4

Κατηγορία
Σκυροδέµατος

XS1

XS2

XS3

σε απόσταση
< 50 m από
την ακτογραµµή

C25/30
C30/37

Προτείνουµε

XS3

XS3

C20/25
C25/30
C30/37
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01| Βασικές Κατηγορίες
∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ

ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

κατηγορία:
XDXC

Κατηγορίες έκθεσης όταν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης προκαλούµενος από χλωριόντα διαφορετικά από
αυτά του θαλασσινού νερού. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα είναι από νερό κολυµβητικών
δεξαµενών (πισίνες) ή από απορροή υδάτων µε αντιπαγωτικά άλατα (π.χ. σε ράµπες, χώρους
στάθµευσης, καταστρώµατα γεφυρών, κλπ.)
∆ιάβρωση απο χλωριόντα (εκτός θαλασσινού νερού)

Οπλισµένο σκυρόδεµα (ή σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένα µεταλλικά στοιχεία) σε επαφή µε νερό (εκτός θαλασσινού) το
οποίο περιέχει χλωριόντα, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπαγετικών αλάτων, κατηγοριοποιείται ως εξής:

XD1

Μέτρια Υγρασία

Επιφάνειες σκυροδέµατος εκτεθειµένες σε χλωριόντα ατµοσφαιρικού αέρα.

Υγρό, σπάνια ξηρό

Πισίνες.
Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε νερά βιοµηχανικής προέλευσης που περιέχουν
χλωριόντα.

Εναλλαγή ξηρού και υγρού

Πεζοδρόµια.
Τµήµατα γεφυρών που ψεκάζονται µε χλωριόντα.
Πλάκες σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων.

∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσης

XD2

XD3

Απαιτείται
• ∆εξαµενές
• Πισίνες
• Χώροι στάθµευσης

XD

Κατηγορία
Σκυροδέµατος

C30/37
C35/45

XD1

XD2

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ

κατηγορία:
XA XC

ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

Κατηγορίες έκθεσης σε χηµική προσβολή. Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται έργα αποχέτευσης,
βόθροι, χηµικές βιοµηχανίες αλλά και στοιχεία που έρχονται σε επαφή µε λύµατα ή άλλα χηµικά, όπως
χώροι που συναθροίζονται ζώα (σταύλοι κλπ), τουαλέτες, στοιχεία που γίνεται χρήση χηµικών καθαριστικών
(π.χ. χλώριο για καθαρισµό µαρµάρων στα µπαλκόνια ή αλλού), ή λιπασµάτων (κήποι, ζαρντινιέρες, φυτεµένα
δώµατα, κλπ.).
∆ιάβρωση από Χηµική Προσβολή

Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε προσβολή χηµικών ουσιών που περιέχονται στο έδαφος ή σε υπόγεια νερά.
Το θαλασσινό νερό κατηγοριοποιείται τοπικά σύµφωνα µε τη γεωγραφική του θέση.

XΑ1

Ελαφρά διαβρωτικό χηµικά περιβάλλον.

XΑ2

Μέτρια διαβρωτικό χηµικά περιβάλλον.

XΑ3

Έντονα διαβρωτικό χηµικά περιβάλλον.

∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσης

Κατηγορία
Σκυροδέµατος

XD3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

XΑ1

XΑ2

XΑ3

C30/37

*

C35/45

*

*

Απαιτείται
• Αποχευτέσεις
• Βόθροι
• Χηµικές βιοµηχανίες
• Προσβολή απο λύµατα
• Ζαρντινιέρες
• Φυτεµένα δώµατα

XΑ
*σε περίπτωση που η προσβολή είναι από SO4 τότε απαιτείται χρήση τσιµέντου ανθεκτικού σε θειικά σύµφωναµε το ΕΛΟΤ
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01| Βασικές Κατηγορίες
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

κατηγορία:
XF XC

ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Κατηγορίες έκθεσης του σκυροδέµατος σε συνθήκες παγετού, µε ή χωρίς αντιπαγωτικά άλατα.
Για κατασκευές σε περιοχές µε χαµηλές θερµοκρασίες (χιόνια - παγετός) ή και για βιοµηχανικούς χώρους
µε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες ή/και εναλλαγή ψύξης θέρµανσης (π.χ. καταψύκτες).
Προσβολή απο ψύξη/απόψυξη µε ή χωρίς παρουσία αντιπαγετικών υλικών

Μέτριος κορεσµός χωρίς παρουσία Κατακόρυφες επιφάνειες εκτεθιµένες σε βροχή και παγετό.
αντιπαγετικών
∆ιάβρωση
λόγωυλικών.
ενανθράκωσης

XF1

Μέτριος κορεσµός µε παρουσία
αντιπαγετικών υλικών.

Κατακόρυφες επιφάνειες έργων οδοποιίας εκτεθειµένες στον
παγετό και σε αεροµεταφερόµενα αντιπαγετικά υλικά.

XF3

Υψηλός κορεσµός χωρίς παρουσία
αντιπαγετικών υλικών.

Οριζόντιες επιφάνειες εκτεθιµένες σε βροχή και παγετό.

Υψηλός κορεσµός µε παρουσία
αντιπαγετικών υλικών.

∆ρόµοι και καταστρώµατα γεφυρών εκτεθειµένα σε αντιπαγετικά υλικά
Επιφάνειες εκτεθειµένες στον παγετό και σε άµεσο ψεκασµό µε
αντιπαγετικά υλικά.
Τµήµατα λιµενικών έργων εκτεθειµένα σε διαβροχή και παγετό .

σε χαµηλές
θερµοκρασίες
ΠΑΓΕΤΟΣ - ΧΙΟΝΙΑ

XF

Κατηγορία
Σκυροδέµατος

XF1

XF2

XF3

Κατηγορίες έκθεσης σε τριβή – απότριψη. Για επιφάνειες µε απαιτήσεις µεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας
(οι προαναφερθείσες απαιτήσεις δεν εξασφαλίζουν και αντιολισθηρές επιφάνειες σκυροδέµατος).
Πιθανές εφαρµογές είναι: Χώροι στάθµευσης ή κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων, αρδευτικών ή
αντιπληµµυρικών καναλιών κλπ.

XΜ1

Μέτρια Επιφανειακή Φθορά.

ΧΜ2

Έντονη Επιφανειακή Φθορά.

XΜ3

Ακραία Επιφανειακή Φθορά.

∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσης

XF2

Απαιτείται

κατηγορία:
XM XC

ΤΡΙΒΗ / ΑΠΟΤΡΙΨΗ

Τρίβη/Απότριψη

Υγρό σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε προβολή απο κύκλους ψύξης/απόψυξης κατηγοριοποιείται ώς εξής:

XF4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία
Σκυροδέµατος

XF4

C25/30

XΜ1

XΜ2

XΜ3

C35/45
C40/50
C50/60

Απαιτείται
για δάπεδα υψηλών
ή και πρώιµων
αντοχών

XΜ

* Για την κατηγορία XM3 απαιτούνται αδρανή µε LA<22, τα οποία διατίθενται
κατόπιν παραγγελίας µε επιπλέον επιβάρυνση.

C30/37
*ποσοστό περιεκτικότητας αέρα >4% (ή >5% για µέγιστο κόκκο 16mm)

Αποτέλεσµα Παγοπληξίας
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ΤΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ
ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ/∆ΩΜΑ

EΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α

XC/XS/XD/XF

Ανάλογα µε συνθήκες
έκθεσης

XM Ανθεκτικό σε επιφανειακή τριβή
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ PP
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ST

FILLCRETE

XC4
XC3
XS1
XS3

(FC) Γέµισµα για πλακάκια

XF3

Χαµηλές Θερµοκρασίες/Παγετοί

XA

Χηµικές Προσβολές

FILLCRETE (FC)
WATERPROOF
WATERRESIST

Εξωτερικά µη προστατευµένο
Εσωτερικά ή προστατευµένα
Έως 1,5m από ακτή, θάλασσα
Έως 50m από θάλασσα

XF1 Χαµηλές Θερµοκρασίες
XΑ Χηµικές Προσβολές
Αυτοσυµπυκνούµενο
Αρχιτεκτονικό/ Έγχρωµο

Μονώσεις

∆ιαπερατό Σκυρόδεµα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

WATERPROOF
WATERRESIST
XD2/XD3

13
18

Χλωριόντα εκτός
θαλασσινού νερού

ΑΓΩΓΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Ύδρευσης/Φ.Αερίου/Οπτ.Ινων
Πλήρωση µε

GEOCRETE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α

FILLFLOOR (FF) Γέµισµα ∆απέδων
Ενδοδαπέδιας
FILLHEAT (FH) Σύστηµα
Θέρµανσης

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ ΥΠΟΓΕΙΟ

XC
XΑ

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Eνανθράκωση

WATERPROOF

Χηµικές Προσβολές

XA Χηµικές Προσβολές

WATERPROOF
WATERRESIST

GEOCRETE

(βόθρος)

Για Πλήρωση
Ανενεργού Βόθρου

14
19

Χάρτης µε Ενδεικτικές Κατηγορίες Έκθεσης
XS

Ανάλογα µε συνθήκες/απαιτήσεις του
έργου µπορούν να χρησιµοποιηθούν και

ΧΑ Χηµικές Προσβολές

XC

ΧΜ: Αντοχή σε επιφανειακή τριβή

XF

ΧD Χλωριόντα εκτός θαλασσινού νερού

18091

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1561/02.06.2016

Πίνακας Β2 -7 - Aπαιτήσεις για το σκυρόδεμα ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης
Κατηγορίες έκθεσης
Διάβρωση λόγω χλωριόντων
Θαλασσινό νερό

Χωρίς
κίνδυνο
διάβρωσης
ή προσβολής

Διάβρωση λόγω
ενανθράκωσης

Τσιμέντα II, III, IV
(Εκτός CEM II/B-LL +
CEM II/B-L)

Τσιμέντα I
(+ CEM II/B-LL +
CEM II/B-L)

Κατηγορία
έκθεσης

X0

XC1

XC2

XC3

XC4

XS1

XS2

XS3

XS1

XS2

XS3

1

max N/T

---

0,65

0,60

0,55

0,50

0,50

0,50

0,45

0,50

0,50

2

min κατηγορία
αντοχής

C 12/15

C
20/25

C
25/30

C
25/30

C
30/37

C
25/30

C
25/30

C
30/37

C
30/37

3

min περιεκτι κότητα σε
3
τσιμέντο kg/m

---

280

300

300

320

330

330

350

25

25

35

35

45

45

---

---

---

---

---

4

min επικά λυψη για
γ
ανθεκτικότητα

β
Χημική προσβολή

Προσβολή από
ψύξη/απόψυξη

Χλωριόντα που δεν
προέρχονται από
θαλασσινό νερό

Τριβή / Απότριψη

XΜ1

XΜ2

XΜ3

0,45

0,50

0,45

0,40

C
30/37

C
35/45

C
35/45

C
40/50

C
50/60

320

340

360

320

340

360

35

35

35

---

---

---

LA ≤
25

LA ≤
22

XD1

XD2

XD3

XF1

XF2

XF3

XF4

XA1

XA2

XA3

0,45

0,55

0,50

0,45

0,55

0,55

0,55

0,50

0,55

0,50

C
30/37

C
35/45

C
30/37

C
35/45

C
35/45

C
30/37

C
25/30

C
25/30

C
30/37

C
30/37

330

330

350

330

330

350

320

300

300

320

50

40

40

50

35

40

50

---

---

---

---

---

---

---

---

Σημ.:
Μόνι
μα
μέσα
στη
θα λασσα

Σημ.:
Δια
βρε
χόμε
νες
ζώ
νες

mm

5

min περιεκτι κότητα σε αέρα

---

---

4,0α

4,0

α

4,0

α

(%)

6

Άλλες
απαιτήσεις

Σημ.:
Άοπλο
σκυρό δεμα

Σημ.:
Παρα
θαλάσ
σιο
1,5 km

Αδρανή σύμφωνα με EΛΟΤ
EN12620 με ικανοποιητική
αντοχή σε παγετό δ

Τσιμέντο
LA ≤
ανθεκτικό σε 27
β
θειικά

α

Οταν δεν προστίθεται αερακτικό πρόσθετο, η επιτελεστικότητα του σκυροδέματος ελέγχεται με κατάλληλη μέθοδο, σε σύγκριση με σκυρόδεμα του οποίου η αντοχή σε
ψύξη/απόψυξη για την αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης είναι αποδεδειγμένη.
β Για αυτή την κατηγορία έκθεσης (ΧΑ) ισχύουν και οι παράγραφοι Β7.7.5 και Β7.7.6 του παρόντος ΚΤΣ. 'Όταν η ύπαρξη SO42 οδηγεί σε κατηγορία ΧΑ2 και ΧΑ3, τότε είναι απαραίτητη
η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
γ Οι τιμές της επικάλυψης αφορούν οπλισμένο σκυρόδεμα.
δ Για τα αδρανή υλικά ισχύει και η παράγραφος Β1.3.3.3 του παρόντος ΚΤΣ

20
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ & ΕΙ∆ΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

W AT E R R E S I S T

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 για µειωµένη υδατοπερατότητα, αποτελεί την
αξιόπιστη και οικονοµική λύση εκεί που υπάρχει νερό και υγρασία.
• Eλάχιστη περιεκτικότητα τσιµέντου 350 kg/m3 (ή 370kg/m3 για µέγιστο κόκκο 16mm) .
• Ενεργό λόγο Νερού προς Τσιµέντο Ν/Τ <0,50.
• ∆ιατίθεται σε όλες τις κατηγορίες αντοχής ≥ C25/30 και σε κατηγορίες εργασιµότητας ≥ S3.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην σκυροδέτηση (σωστή διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση)
καθώς και στις λεπτοµέρειες σύνδεσης παλαιού και νέου σκυροδέµατος.

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
60
50

mm

57

Προτείνεται για
ΥΠΟΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

40

ΣΗΡΑΓΓΕΣ

30

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ
∆ΩΜΑΤΑ

23

20

12

10

WR

0

C20/25 XC

C25/30 WR

C30/37 WR

Οφέλη - Πλεονεκτήµατα
• Μειωµένο πορώδες
• Σηµαντικά µειωµένη διείσδυση νερού
• Αυξηµένη ανθεκτικότητα σκυροδέµατος (προστασία από ενανθράκωση,

Λύσεις για όλες τις ανάγκες
µε την υπογραφή της ΛΑΡΣΙΝΟΣ

22

χλωριόντα, κλπ.).

23

02 | Καινοτόµα & Ειδικά Προϊόντα

W AT E R P R O O F

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Επιπλέον των απαιτήσεων του ΚΤΣ-2016, µε τη χρήση κρυσταλλικών προσθέτων 3ης γενιάς το
σκυρόδεµα παρουσιάζει µηδενική υδατοπερατότητα, προσφέροντας απόλυτη στεγάνωση.
Πάντα (όπως και στα προϊόντα W ATER R ESIST ) ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη σκυροδέτηση
(σωστή διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση) καθώς και στις λεπτοµέρειες σύνδεσης παλαιού και νέου
σκυροδέµατος (π.χ. µεταξύ πλάκας και τοιχίων).
∆ιατίθεται σε όλες τις κατηγορίες αντοχής ≥ C25/30 και σε κατηγορίες εργασιµότητας ≥ S3.

ΜΟΝΙΜΗ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Α

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

Προτείνεται για
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΠΙΣΙΝΕΣ
∆ΩΜΑΤΑ

WP

ΑΥΞΗΜΕΝΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

WATERPOOF
Ε T
ΗΚ
ΓΘ OTES
Ε
ΕΛ ERG
ΠΟ

ΥΠΟΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
60
50

57

40
30

23

20

12

10
0

Πλεονεκτήµατα
Οικονοµικότερη χρήση και εφαρµογή σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη µορφή στεγάνωσης.
Μόνιµη στεγάνωση του σκυροδέµατος.
Συνεχής ενεργοποίηση του µηχανισµού στεγάνωσης (σχηµατισµοί κρυσταλλικών δοµών) µετά από κάθε
επαφή του σκληρυµένου σκυροδέµατος µε το νερό.
Προστασία του σκυροδέµατος από την ενανθράκωση.
Αυξηµένη προστασία του οπλισµού έναντι διάβρωσης.
Βελτιωµένη αντοχή σε χηµικό/διαβρωτικό περιβάλλον.
Αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις.
Αυξηµένη διάρκεια ζωής του σκυροδέµατος και της κατασκευής.

24

C20/25 ΧC1

C25/30 WR

Κύριες Εφαρµογές

C30/37 WR

W ATER R ESIST

0

0

C25/30 WP

C30/37 WP

W ATER P ROOF

• Θεµελιώσεις και υπόγεια κτιρίων
• ∆εξαµενές
• Σήραγγες και υπόγειες διαβάσεις
• Χώροι στάθµευσης
• Πισίνες
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων.

25
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FILLFLOOR (FF)

ΕΤΟΙΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  ΜΑΡΜΑΡΩΝ  ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

FILLCRETE (FC)

ΕΠΙΠΕ∆ΩΤΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΚΛΙΣΕΩΝ

Κύριες Εφαρµογές

Κύριες Εφαρµογές

Το FillFloor είναι ένα προϊόν που προορίζεται για εφαρµογές επικαλύψεων δαπέδων (screed material). Έχει
εφαρµογή στα γεµίσµατα εσωτερικών δαπέδων κτιρίων για τη γρήγορη εξοµάλυνση και επιπέδωση
(αλφάδιασµα) πριν την επίστρωση πλακιδίων, µαρµάρων, κολλητών δαπέδων ή άλλων επιστρώσεων.
Παράγεται και ελέγχεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813.

Το FillCrete είναι ένα προϊόν που προορίζεται για εφαρµογές επικαλύψεων
δαπέδων (screed material). Έχει εφαρµογή στα γεµίσµατα:

•
•

Οφέλη - Πλεονεκτήµατα
• Εξοικονόµηση χρόνου µε τη γρήγορη άντληση και τοποθέτησή του
• Εξοικονόµηση προσωπικού και εξοπλισµού µε µείωση του εργατικού κόστους
• Οµοιογενές υλικό µε καλή εργασιµότητα και σταθερή πυκνότητα
• Ελαφροβαρές υλικό από χαµηλό φαινόµενο βάρος µε ελάφρυνση

Προτείνεται για

της κατασκευής από µόνιµα φορτία
• Καλές θερµοηχοµονωτικές ιδιότητες από τα κενά αέρος που περιέχει
• Παρέχει καθαριότητα στο εργοτάξιο κατά την εφαρµογή του
• Αντλητό σε µεγάλες αποστάσεις και µε ειδική αντλία κονιαµάτων.

ΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ

FF

•
•

Προτείνεται για
ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΤΑΡΑΤΣΕΣ
∆ΩΜΑΤΑ
ΕΞ. ΧΩΡΟΥΣ

Εξωτερικών δαπέδων για τη γρήγορη εξοµάλυνση και επιπέδωση (αλφάδιασµα)
πριν την επίστρωση πλακών, µαρµάρων, κ.λ.π.
Μονώσεων κλασικών δωµάτων (ταρατσών) ως τελική και ενδιάµεση στρώση
για τη δηµιουργία των κλίσεων απορροής πριν και µετά τη µόνωση
Σειρά H (κανονικό βάρος): Για γεµίσµατα επι εδάφους
Σειρά L (ελαφρύτερη): Για όπου το µικρότερο βάρος έχει σηµασία (εξώστες, µπαλκόνια, δώµατα).

FC

Οφέλη - Πλεονεκτήµατα
• Εξοικονόµηση χρόνου µε τη γρήγορη άντληση και τοποθέτησή του
• Εξοικονόµηση προσωπικού και εξοπλισµού µε µείωση του εργατικού κόστους
• Οµοιογενές υλικό µε καλή εργασιµότητα και σταθερή πυκνότητα
• Ελαφροβαρές υλικό από χαµηλό φαινόµενο βάρος µε ελάφρυνση της κατασκευής
από µόνιµα φορτία (για σειρά L)
• Καλές θερµοηχοµονωτικές ιδιότητες από τα κενά αέρος που περιέχει (για σειρά L)

Τεχνική Προδιαγραφή
Ως υλικό πληρώσεων ανήκει στα τσιµεντοκονιάµατα και ο σχεδιασµός - παραγωγή του είναι σύµφωνα µε το πρότυπο
του ΕΛΟΤ ΕΝ 13813.

Χαρακτηριστικά
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΝΩΠΟΥ

1850 ± 50 kgr/m³ (ΕΝ 13892-1)

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΗΚΟΥΣ (28) ΗΜΕΡΩΝ)

0,22 mm/m (ΕΝ 13454-2)

ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΣ

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕ∆ΟΥΜΕΝΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ (ΞΗΡΟΥ)

1800 ± 50 kgr/m³ (ΕΝ 1015-10)

EN 13813 CT-C7-F2
Cementitious screed material for use internally in buildings
(Τσιµεντοειδές υλικό επικάλυψης δαπέδων σε εσωτερική χρήση κτιρίων)

Συµµορφωση CE

Release of corrosive substances: CT (Ελεύθερο διαβρωτικών ουσιών)

18

Λόγω των υψηλότερων θλιπτικών και καµπτικών αντοχών αλλά και του
χαµηλότερου λόγου Ν/Τ και της περιεκτικότητας αέρα που οδηγεί στην αυξηµένη
ανθεκτικότητα σε διάρκεια (durability), η χρήση του προτείνεται και για δάπεδα
εξωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά

ΣΕΙΡΑ L

CLASS

C12L

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (28 ηµερών)
ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

4

C25L

C25H

29

31

5 MPa

5 MPa

Compressive strength (N/mm2): C7 (Μηχανική αντοχή σε θλίψη) EN 13892-2

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΝΩΠΟΥ

1880 ±50 kgr/m³

2090 ±50 kgr/m³

2250 ±50 kgr/m³

Flexural strength (N/mm ): F2 (Μηχανική αντοχή σε κάµψη) EN 13892-2

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ

1800 ±50 kgr/m³

2000 ±50 kgr/m³

2200 ±50 kgr/m³

2

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

26

16

ΣΕΙΡΑ H

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕ∆ΟΥΜΕΝΟ

27
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FILLHEAT (FH)

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το FILLHEAT είναι µια υπέρευστη τσιµεντοκονία, ειδικά σχεδιασµένη για εφαρµογές ενδοδαπέδιας
θέρµανσης. Παράγεται και ελέγχεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813.

Οφέλη - Πλεονεκτήµατα
• Υψηλή θερµική αγωγιµότητα – λ (πολύ µικρότερες απώλειες θέρµανσης – µεγαλύτερη οικονοµία)
• Σχεδόν µηδενική συρρίκνωση
• Πολύ εύκολη και γρήγορη διάστρωση χωρίς καταπόνηση των σωληνώσεων και του προσωπικού
• Εξαιρετική οµοιογένεια υλικού
• Σκυροδέτηση µε αντλία δικτύου ή και µε συµβατική αντλία σκυροδέµατος
• Ινοπλισµένη για έλεγχο/µείωση των ρηγµατώσεων
• Και µε µεταλλικές ίνες (FILLHEAT +) για ακόµα µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα.

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ FR-ST (Χαλύβδινες Ίνες)
ΓΙΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ το ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ FR-ST
µε χαλύβδινες ίνες (που προστίθενται κατά τη διάρκεια της παραγωγής),
παράγεται σε όλες τις κατηγορίες αντοχής ≥ C25/30 και εργασιµότητας
(S2 έως S5). Μπορεί να συνδυαστεί και µε τα προϊόντα άλλων σειρών της
εταιρείας (π.χ. Αρχιτεκτονικό/Έγχρωµο, WaterProof, WaterResist).

Προτείνεται για
∆ΑΠΕ∆Α ΥΨΗΛΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
∆ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Οφέλη – Πλεονεκτήµατα

FR-ST

• Οικονοµία χρόνου & υλικών
• Αντικατάσταση Οπλισµού ∆απέδου (∆ιπλό πλέγµα)
• Εύκολη προσβασιµότητα (∆εν απαιτείται αντλία – ελεύθερη
κίνηση χωρίς εµπόδια από τον οπλισµό)
• Πολύ µεγάλη ταχύτητα και ευκολία διάστρωσης.

Κύριες Εφαρµογές
• Βιοµηχανικά ∆άπεδα - Χώροι αποθήκευσης
• Χώροι στάθµευσης βαρέων οχηµάτων
• ∆ιάδροµοι αεροδροµίων, προβλήτες λιµανιών, αποβάθρες
• Σήραγγες (και σε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα).
Χαρακτηριστικά

FILLHEAT CT C25 F5

ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 28 ΗΜ  MPA
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ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 28 ΗΜ. MPA

6

9

ΝΩΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ KG/M3

2250 ±50

2290 ±50

2200 ±50

2250 ±50

ΞΗΡΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ KG/M3

FILLHEAT
FILLHEAT
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FILLHEAT + CT C30 F8

19

+

19

EN 13813 CT-C25-F5
Cementitious screed Material for use internally in buildings
EN 13813 CT-C30-F8
Cementitious screed Material for use internally in buildings

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ FR-PP (Ίνες πολυπροπυλενίου)
• Για σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις ανθεκτικότητας.
• Για µείωση των ρηγµατώσεων του σκυροδέµατος και αύξηση της

δυσθραυστότητας.
• Για χρήση σε δάπεδα (βιοµηχανικά ή µη), ράµπες, πισίνες
και οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση για µείωση των ρηγµατώσεων.
• Μπορεί να συνδυαστεί και µε οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις (ανθεκτικότητας,
στεγανότητας ή µειωµένης υδατοπερατότητας, αντλησιµότητας, κλπ.)
• Σε οποιαδήποτε κατηγορία αντοχής ≥ C16/20 και σε οποιαδήποτε κατηγορία
εργασιµότητας (S2 έως S5).
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∆ΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

ΠΟΡΩ∆ΕΣ ΜΙΓΜΑ ΩΣ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Το ∆ιαπερατό Σκυρόδεµα είναι ένα προϊόν που προορίζεται για υλικό οδόστρωσnς, αντί της ασφάλτου,
µεγάλων εξωτερικών επιφανειών µε κυριότερη εφαρµογή στους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικά

Προτείνεται για
8-22 Mpa

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (28) ΗΜΕΡΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΝΩΠΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ
Υ∆ΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Κ

ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΛΕΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ

20-28 %

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

1870-1950 kg/m3
0,4-2,5 cm/sec

ΚΑΘΙΣΗ

GEOCRETE

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕ∆ΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή - Κύριες Εφαρµογές
Το GeoCrete είναι ένα έτοιµο υπέρρευστο µίγµα µε ελεγχόµενα ρεολογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι
σχεδιασµένο να περιέχει συνήθως λεπτόκοκκα ή και χονδρόκοκκα αδρανή, τσιµέντο, χηµικά πρόσθετα, νερό.
Το GeoCrete είναι ένα προϊόν που προορίζεται για τα γεµίσµατα σε εκσκαφές ορυγµάτων, προσωρινές
πληρώσεις, επικαλύψεις κ.λ.π αντί για επιχωµάτωση. Έχει εφαρµογή στα γεµίσµατα:
• Τάφρων για αγωγούς: ηλεκτρικών καλωδίων, τηλεφώνου, αερίου, νερού, αποχέτευσης.
• Εκσκαφών για αδρανοποιήσn εγκαταλελειµµένων δεξαµενών-σηράγγων, δύσκολα προσπελάσιµων
εσοχών (κοιλοτήτων).

0-2 cm

ΓΗΠΕ∆Α ΤΕΝΙΣ

Τεχνική Προδιαγραφή
Ως πορώδες σκυρόδεµα ανήκει στα ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ,
σύµφωνα µε την ειδική προδιαγραφή ACI 522R

ΠΡΙΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΕΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ-ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)

ΕΠΑΝΑΣΚΑΠΤΟΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Τεχνική Προδιαγραφή
Ως υλικό πληρώσεων ανήκει στα ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής και πυκνότητας υλικά C.L.S.M. σύµφωνα µε την
ειδική προδιαγραφή ACI 229R.

Οφέλη - Πλεονεκτήµατα
ΜΕΤΑ

Οφέλη - Πλεονεκτήµατα
• Αποφυγή (ή µείωση) πληµµυρικών φαινοµένων (µέσω της διαφυγής του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα)
• ∆υνατότητα διαχείρισης του νερού της βροχής (µε κατάλληλη κλίση του υποστρώµατος)
• Οικονοµία στην κατανάλωση νερού και δυνατότητα για να πάρει κανείς πόντους στην πιστοποίηση LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) την οποία αρκετά σύγχρονα έργα επιδιώκουν (πχ. Κέντρο
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, κ.α.)
• Σε αντικατάσταση της ασφάλτου σε χώρους στάθµευσης ή χαµηλής κυκλοφορίας δρόµους (ποδηλατόδροµους,
πεζόδροµους) εκτός της αποφυγής πληµµύρων µπορεί να υπάρχει και σηµαντική µείωση του φαινοµένου
της θερµικής νησίδας (τοπική αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του σκούρου χρώµατος της ασφάλτου)
• Προσφορά πλήρους λύσης (µαζί δηλαδή και µε την εφαρµογή/τοποθέτηση του δαπέδου σε συνεργασία µε δικό µας
εξειδικευµένο συνεργείο για την τοποθέτηση).
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• Μεγάλη οικονοµία σε χρόνο, υλικά
• Κέρδος, σε χρόνο κατασκευής άρα και κόστους, λόγω της µείωσης του απαιτούµενου όγκου εκσκαφής πχ. σε
χαντάκια (επειδή το υλικό συµπυκνώνεται πολύ καλύτερα και ευκολότερα)
• Γρήγορη κάλυψη εκσκαφών (χαντάκια), µε εξαιρετικό αποτέλεσµα, ακόµα και σε δύσκολα σηµεία
• Επανασκάψιµο (χωρίς µηχανικά µέσα), λόγω της ελεγχόµενα χαµηλής αντοχής του υλικού

Χαρακτηριστικά
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ (28) ΗΜΕΡΩΝ

0,5-3,0 MPa

CBR (7) ΗΜΕΡΩΝ

>70%

CBR (28) ΗΜΕΡΩΝ

>130%

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (2) ΗΜΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ (30) min

0,72-1,38 %
15-16%

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΝΩΠΟΥ

1890-2100 kg/m3

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ

1850-2050 kg/m3

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε
ANTOXH 7 ΗΜΕΡΩΝ D.D.S. (Su)

510 - 730 MPa
157-275 KPa

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 20ο C (K) 108 - 105 cm/sec
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

EXTRA PUMP

Περιγραφή - Κύριες Εφαρµογές

Περιγραφή - Κύριες Εφαρµογές

Ειδικής σύνθεσης σκυρόδεµα για επίτευξη εξαιρετικών τελικών επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος. Σε
απόλυτη συµµόρφωση µε οποιαδήποτε απαίτηση του ΚΤΣ-2016 και για οποιαδήποτε κατηγορία αντοχής (≥ C25/30)
ή κατηγορία έκθεσης (XC, XS, XF, XA).Υπάρχει δυνατότητα για παραγωγή λευκού σκυροδέµατος (υψηλής
λευκότητας) ή για σχεδόν οποιοδήποτε χρωµατισµό του παραγόµενου σκυροδέµατος.

Λευκό Σκυρόδεµα
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Οικοδοµή µε εµφανές λευκό σκυρόδεµα

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ & ∆ΙΚΤΥΑ

• Eιδικής σύνθεσης γαρµπιλόδεµα (µεγίστου κόκκου αδρανών 16mm ή και µικρότερου)

- Υπό προϋποθέσεις µπορεί να

είναι και µε χαλίκι 31,5mm
• Κατάλληλο για άντληση σε µεγάλα µήκη µε χρήση αντλιών δικτύου (ή µε προσθήκες στις κανονικές
αντλίες σκυροδέµατος)
• Κατάλληλο για σκυροδετήσεις σε υφιστάµενα κτίρια (ενισχύσεις, υπόγεια κ.λπ.)
• Λύση για σηµεία που είναι αδύνατη η προσπέλαση ή η χρήση συµβατικής αντλίας
• Λύση που προσφέρει καθαριότητα και µέγιστη ταχύτητα
• Πληροί όλες τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 και παράγεται σε όλες τις κατηγορίες ≥ C20/25 και σε κατηγορίες
εργασιµότητας S3 και κυρίως S4 & S5
• ∆ιατίθεται και ινοπλισµένο
• ∆ιατίθεται και σαν Water Resist ή Waterproof.

Έγχρωµα Σκυροδέµατα
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ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

SCC

Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα ξεκίνησε από την Ιαπωνία στα µέσα της δεκαετίας ’80 λόγω των
εξαιρετικά πυκνών οπλισµών που χρησιµοποιούνταν (σεισµικότητα) καθώς και της έλλειψης εργατικού
προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο.
Πλέον έχει επεκταθεί σε πολλές χώρες στον κόσµο (ΗΠΑ, ∆ανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία,
Μαρόκο, Τουρκία κ.α.), και αλλάζει τα δεδοµένα στον κατασκευαστικό τοµέα καθώς προσφέρει λύσεις σε
πάρα πολλά προβλήµατα και εφαρµογές.
Βασικό χαρακτηριστικό του αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος είναι η αυξηµένη ρευστότητα,
χαρακτηριστικό που διευκολύνει τη διάστρωση και συµπύκνωση του υλικού. Οι δύο αυτές εργασίες
γίνονται χωρίς καµία παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα.
Με το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα εξασφαλίζεται η µη απόµιξη των υλικών πράγµα που επιτυγχάνεται
µε την κατάλληλη επιλογή των αδρανών, τη χρήση λεπτόκοκκων αδρανών υλικών και τη χρήση
ειδικών προσθέτων.

Οφέλη - Πλεονεκτήµατα
• Μεγάλη µείωση εργατικού κόστους
• Μεγάλη ταχύτητα σκυροδέτησης
• Μεγάλη ευκολία σκυροδέτησης
• Εξαιρετικές επιφάνειες σκυροδέτησης χωρίς κενά, «φωλιές», κακοτεχνίες
• Πολύ καλά αποτελέσµατα σε δύσκολα σχέδια ξυλοτύπων
• ∆υνατότητα σκυροδέτησης λεπτότερων διατοµών
• Μείωση θορύβου (δονητές)
• Μεγαλύτερη ασφάλεια στο έργο

Προτείνεται για
∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΟΜΕΣ
ΠΥΚΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ
∆ΥΣΚΟΛΙΑ/Α∆ΥΝΑΜΙΑ ∆ΟΝΗΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

SCC

Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα έχει χαµηλό λόγο Ν/Τ και υψηλή ανθεκτικότητα. Συνιστάται για τις
κατασκευές µε πυκνή διάταξη οπλισµού, όπως οι σύγχρονες αντισεισµικές κατασκευές.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ SCC ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Μεγαλύτερο Μέτρο Συµπύκνωσης (Compaction Degree) ~0,98-1,00
Παρόµοιο Μέτρο Ελαστικότητας
Μειωµένη Συστολή Ξήρανσης
Μειωµένη Υδατοπερατότητα
Βελτιωµένη ή Παρόµοια Ανθεκτικότητα σε Χηµικές και άλλες προσβολές
Βελτιωµένη Συνάφεια Οπλισµού
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Κύριες Εφαρµογές

Προδιαγραφές

Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα σαν υπέρρευστο σκυρόδεµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε
εφαρµογή που χρησιµοποιείται «συµβατικό» σκυρόδεµα, εκτός από κεκλιµµένα στοιχεία (όπως στέγες, ράµπες, σκάλες
κλπ.) και για κατηγορίες σκυροδέµατος από C25/30 και άνω. Ειδικότερα η χρήση του συνιστάται σε περιπτώσεις που
υπάρχει, πολύ πυκνός οπλισµός, δύσκολες αρχιτεκτονικές διατοµές, δυσκολία σκυροδέτησης (προσβασιµότητα).

• EN 206:2013+A1:2016 – Concrete. Specification, performance, production and conformity
• EFNARC – European Federation of Producers and Contractors of Specialist Products for Structures
• ERMCO – European Ready Mixed Concrete Organization
• UNI 11040:2003
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 - Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα
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ΜΕΓΑΛΑ

ΕΡΓΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΑΡΣΙΝΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΨΥΤΑΛΕΙΑ

ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: ΦΑΛΗΡΟ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΥΤΟ/ΜΟΣ ΜΟΡΕΑΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α V – ∆ΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ

επιπλέον έργα
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

(ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟΣΕ ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΛΙΑΚΟΥ (ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΠΥΛΟΣ: COSTA NAVARINO & NAVARINO BAY
ΤΑΡ-ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
5η ΜΟΝΑ∆Α ∆ΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΜΕΣΣΗΝΙΑ-ΑΡΓΟΛΙ∆Α
ΑΜΑΝΖΟΕ VILLA-ΚΡΑΝΙ∆Ι ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ISO 14001:2015:

«Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης –
Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του»,
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις», «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις»
Σχεδιασµός, Μεταφορά
Σχεδιασµός, Μεταφορά
Παραγωγή και ∆ιάθεση
και ∆ιάθεση Ετοίµου Σκυροδέµατος
και ∆ιάθεση Ετοίµου Σκυροδέµατος
Αδρανών Υλικών

Πιστοποίηση EFQM
“∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία”

3 stars

ISO 39001:2012

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008:

“Σύστηµα ∆ιαχείρισης Οδικής Ασφάλειας –
Απαιτήσεις µε Οδηγίες για Χρήση”,
∆ιαχείριση Ιδιόκτητου Στόλου Οχηµάτων
Μεταφοράς και ∆ιάθεσης Αδρανών Υλικών
και Σκυροδέµατος

«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της
Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
– Απαιτήσεις», - Σχεδιασµός, Μεταφορά
και ∆ιάθεση Ετοίµου Σκυροδέµατος

ISO 9001: 2015
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ – ΛΑΡΣΙΝΟΣ
εργ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας– Απαιτήσεις»,
Σχεδιασµός, Παραγωγή
και ∆ιάθεση Ετοίµου Σκυροδέµατος

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
3 Βραβεία στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία από τα “Health & Safety Awards 2018”
HIGHLY COMMENDED Βραβείο για την κατηγορία Λατοµεία & Εξόρυξη
SILVER Βραβείο για την κατηγορία Αξιολόγηση & Παραµετροποίηση Νέων Εργασιακών Κινδύνων
BRONZE Βραβείο για την κατηγορία Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας
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