
Περιγραφή
Το SC FAST είναι γκρι σκόνη που αποτελείται από τσιμέντα 
υπέρ ταχείας πήξεως και αντοχής που όταν αναμιχθεί με νερό 
δημιουργεί ένα θιξοτροπικό πολτό με άμεση πήξη και σκλή-
ρυνση ακόμη και με ύπαρξη νερού υπό πίεση. Εξαιτίας της ει-
δικής του σύνθεσης το SC FAST σφραγίζει ακαριαία σημειακές 
διαρροές σε επιφάνειες σκυροδέματος πριν την εφαρμογή σε 
μεγάλη επιφάνεια εύκαμπτων τσιμεντοειδών στεγανωτικών 
κονιαμάτων όπως το SC ELASTIC ή το SC 200 PENETRATE.

Χρήση - Εφαρμογές
Το SC FAST μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές στεγανο-
ποίησης όπως:
• Εξωτερική σφράγιση διαρροών νερού σε δεξαμενές από σκυ-
ρόδεμα όπως πισίνες, στέρνες, ζαρντινιέρες.
• Σφράγιση διαρροών σε υπόγεια, γκαράζ, υπόγειες διαβάσεις 
πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του SC ELASTIC ή του 
SC 200 PENETRATE.
• Αδιάβροχη σφράγιση ρωγμών ή οπών σκυροδέματος σε επι-
φάνειες που δεν έχουν ελαστικότητα.
• Ταχεία στεγανοποίηση σε υπόγεια με αστοχίες ή παραλεί-
ψεις από τη σκυροδέτηση (πχ ξεχασμένα τρυπόξυλα, φουρκέ-
τες κ.α.) καθώς και σε φρεάτια ανελκυστήρων ή αποχέτευσης. 
• Στεγανή διαμόρφωση γωνιών σε δεξαμενές πριν την εφαρ-
μογή του SC ELASTIC ή του SC 200 PENETRATE.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία του υποστρώματος
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμπαγές χωρίς αποκολλητικά 
καλουπιών, υπολείμματα τσιμέντου, βαφές, χαλαρά στοιχεία 
ή εν γένει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση 
του SC FAST σε αυτό. Όταν το  SC FAST εφαρμόζεται σε επιφά-
νεια που δεν έχει υγρασία συνιστάται να προηγείται εμποτι-
σμός του υποστρώματος σε νερό και μετά απομάκρυνση της 
περίσσιας νερού.

Παρασκευή του μίγματος 

Ενώ ανακατεύουμε προσθέτουμε 1kg SC FAST σε καθαρό δο-
χείο που περιέχει καθαρό νερό με θερμοκρασία όχι μεγαλύτε-
ρη από +200C, και ανακατεύουμε με μυστρί ή σπάτουλα μέχρι 
να δημιουργηθεί ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Δε-
δομένης της υπέρ ταχείας πήξης του SC FAST συνιστάται να 
προετοιμάζουμε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από αυτή που μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε 2 - 3 λεπτά. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της σωστής αναλογία 
ανάμιξης με νερό όπως επίσης και να μην γίνεται προσθήκη 
νερού στο μίγμα όταν αυτό αρχίσει να πήζει. Ημέρες με ζέστη 
συνιστάται η ανάμιξη να γίνεται με κρύο νερό. Η αποθήκευση 
των συσκευασιών καθώς και η ανάμιξη με κρύο νερό μπορεί 
να παρατείνει τον ανοιχτό χρόνο εφαρμογής.

Υδραυλική κονία υπερ ταχείας πήξης για ακαριαία 
σφράγιση διαρροών σε επιφάνειες σκυροδέματος

Εφαρμογή του μίγματος 

Δεδομένης της υπέρ ταχείας πήξης του προϊόντος συνιστάται 
πριν τα χρησιμοποιήσουμε να τα έχουμε αποθηκέυσει σε στε-
γασμένο χώρο. Εφαρμόστε γρήγορα το μίγμα SC FAST χρησι-
μοποιώντας σπάτουλα ή μυστρί. Αν η εφαρμογή γίνεται σε μι-
κρή κοιλότητα ή σχισμή συνιστάται να εξασφαλίζετε ελάχιστη 
διατομή εφαρμογής τα 2 x 2cm (πλάτος και βάθος κοιλότητας). 
Όταν η εφαρμογή γίνεται για σταμάτημα διαρροής όπου έχου-
με νερό υπό πίεση σφραγίζουμε περιμετρικά την οπή της διαρ-
ροής χρησιμοποιώντας το μίγμα SC FAST και όταν πλέον σχη-
ματιστεί πίδακας (μειώνεται η διατομή της οπής και άρα με 
σταθερή παροχή αυξάνεται η πίεση) φορώντας πάντα κατάλ-
ληλα γάντια, πιέζουμε το μίγμα που έχουμε διαμορφώσει σε 
σχήμα τάπας για 3 - 4 λεπτά πάνω στη διαρροή μέχρι το μίγμα 
SC FAST να σταθεροποιηθεί. Στο τελευταίο στάδιο σφράγισης 
της διαρροής δεν εφαρμόζουμε το μίγμα αμέσως μετά την 
ανάμιξη. Περιμένουμε να αρχίσει να ωριμάζει (όχι να πήξει τε-
λείως) και τότε το εφαρμόζουμε. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε 
διαρροές σε αρκετά σημεία στον ίδιο χώρο συνιστάται να επα-
ναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία δουλεύοντας από πάνω προς 
τα κάτω. Μετά από την κάθε σφράγιση αφαιρούμε την περίσ-
σεια μίγματος του SC FAST με κατάλληλο εργαλείο.  Συνήθως 
μετά τη σημειακή σφράγιση ακολουθεί καθολική στεγανοποί-
ηση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας SC ELASTIC ή το SC 200 
PENETRATE  (βλ. αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των 
προϊόντων). Το SC FAST μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δια-
μόρφωση γωνίας ή εν γένει δημιουργία άκαμπτων αρμών σε 
εργασίες στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή υλικά. Σ’ αυτή την 
περίπτωση πάνω στο εμποτισμένο σε νερό αλλά χωρίς στάσι-
μα νερά υπόστρωμα πιέζουμε και διαμορφώνουμε με κατάλ-
ληλο εργαλείο το μίγμα του SC FAST αμέσως μετά την ανάμιξη. 
Για να αποφύγουμε τη δημιουργία ρωγμών συνιστάται να γίνε-
ται διαβροχή με σφουγγάρι για τα πρώτα 20 - 30 λεπτά του μίγ-
ματος SC FAST που εφαρμόσαμε.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από την εφαρμογή και κατά κανόνα 
από τον όγκο της διατομής που σφραγίζουμε. Ενδεικτικά η κα-
τανάλωση είναι 16Kg/m²/cm πάχους.

Καθαρισμός
Εργαλεία και δοχεία μπορούν να καθαριστούν όσο το κονίαμα 
είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυν-
θεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το SC FAST παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 6 μήνες σε 
ξηρό, δροσερό και προστατευμένο από την απευθείας έκθεση 
στον ήλιο χώρο.

▷ Πήζει εντός 90 δευτερολέπτων στους +230C 
▷  Υψηλές αντοχές σε θλίψη και κάμψη εντός μισής ώρας
▷  Δεν περιέχει χλωρίδια
▷  Στεγανοποιεί και είναι υδρόφοβο αφού στεγνώσει
▷  Συνδυάζεται με άλλα τσιμεντοειδή στεγανωτικά
▷  Γκρι χρώματος
▷  Είναι θιξοτροπικό 
▷  Αναμιγνύεται μόνο με νερό
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Συστάσεις 

• Μην αναμιγνύετε το SC FAST με αδρανή τσιμέντο, γύψο, 
ασβέστη ή άλλα υδραυλικά συνδετικά.
• Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα του SC FAST όταν αυτό 
αρχίσει να πήζει.
• Ημέρες με ζέστη να φυλάσσονται οι συσκευασίες του SC 
FAST σε δροσερό και ξηρό μέρος και η ανάμιξη να γίνεται με 
κρύο νερό.
• Κατά την εφαρμογή του μίγματος SC FAST να φοράτε κα-
τάλληλα γάντια.
• Το φαινόμενο της ταχείας πήξης εξασθενεί με την πάροδο 
του χρόνου αποθήκευσης.
• Μην εφαρμόζετε το SC FAST για γρήγορες αγκυρώσεις ή 
συγκολλήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείστε το 
FC 10.

Συσκευασία
Η SC FAST διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 5kg και 1kg.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα 
της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφο-
ρίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές 
και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες 
πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδι-
αφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί 
εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμε-
νη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση 
του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή 
αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του 
Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα 
μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊό-
ντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή Σκόνη

Χρώμα γκρι

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100%

Αποθήκευση 6 μήνες

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Χρώμα μίγματος γκρι

Χρόνος ζωής στο δοχείο 2 - 3 λεπτά

Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +30°C

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε υγρασία άριστη

Αντοχή σε γήρανση άριστη

Αντοχή σε αλκάλια άριστη

www.novamix.gr
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