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Πρόσθετο τροποποίησης ρεολογίας για τη σειρά προϊόντων  

HYPERDESMO® 

 
                     
                                 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                             : 
Το THIXO-TOOL είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο 

για να δώσει λύση στα προβλήματα εφαρμογής 

των προϊόντων  HYPERDESMO® σε κεκλιμένες ή 

και εντελώς κάθετες επιφάνειες.   

Το THIXO-TOOL προστίθεται στα προϊόντα 

HYPERDESMO® σε ποσοστό κατά βάρος 10-30% 

ανάλογα με την κλίση της επιφάνειας, τις 

συνθήκες του υποστρώματος και την επιθυμητή 

τελική κατανάλωση. Το THIXO-TOOL μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί παράλληλα και με τον 

ACCELERATOR-3000A για ταχύτερο 

πολυμερισμό.  

 

Το THIXO-TOOL δεν πρέπει να 

συνδυάζεται με προϊόντα  που περιέχουν άσφαλτο 

όπως αυτά της σειράς HYPERDESMO®-PB.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ                                     : 
Το προϊόν διατίθεται σε πλαστικά λουκάνικα του  

1kg κάνοντας εύκολη την προσθήκη του στο 

δοχείο του HYPERDESMO® χωρίς σημαντικές 

απώλειες.  

Ακόμα ένα πλεονέκτημα του THIXO-TOOL είναι 

ότι παρόλο που αυξάνει σημαντικά την θιξοτροπία 

του  HYPERDESMO®, δεν αυξάνει το ιξώδες του 

σε βαθμό που να καθιστά την εφαρμογή του 

υλικού δύσκολη.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                             .                                                                                   
 

Η αύξηση θιξοτροπίας (μείωση φαινομένου της 

αυτοεπιπέδωσης) των πρϊοντων HYPERDESMO® 

επιλύει προβλήματα σε εφαρμογές όπως:  

 

• Στεγάνωση/προστασία αφρού PU: Η 

ανομοιόμορφη επιφάνεια του ψεκασμένου 

αφρού πολυουρεθάνης καθιστά δύσκολη την 

εφαρμογή HYPERDESMO®  καθώς η 

κατανάλωση δεν θα είναι παντού ομοιόμορφη.  

• Στεγάνωση στηθαίων: Συνήθως χρειάζονται 

πολλές εφαρμογές για να επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τη χρήση του 

THIXO-TOOL η εφαρμογή γίνεται εύκολα μόλις  

σε μία ή δύο στρώσεις.  

• Στεγάνωση και προστασία μεταλλικών οροφών: 

Οι μεταλλικές οροφές δεν μπορούν να 

στεγανοποιηθούν εύκολα με αυτοεπιπεδούμενα 

υλικά. Με την χρήση του τροποποιείται εύκολα 

η ρεολογία του και επιτυγχάνεται το επιθυμητό 

αποτέλεσμα με την ελάχιστη κατανάλωση.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                : 

Ανοίγετε το δοχείο HYPERDESMO®. Ανακατεύετε 

μέχρι να προκύψει ομογενές υλικό. Προσθέτετε  

την ποσότητα THIXO-TOOL που χρειάζεται και 

ανακατεύετε ξανά. Η προτεινόμενη ποσότητα  

THIXO-TOOL είναι 10-30%. Για την ανάμειξη 

του THIXO-TOOL στο υλικό προτείνεται μίξερ 

χαμηλών στροφών.  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                 : 

Λουκάνικα: 1kg  

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ                                             : 

Στην αρχική του συσκευασία και εφόσον 

παραμένει στα κλειστά δοχεία, για 12 μήνες 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραγωγής σε 

θερμοκρασία 5oC-25oC σε ξηρούς χώρους. Να 

φυλάσσετε μακριά από παιδιά.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                    .                                                                    
 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ιξώδες (BROOKFIELD) 

 
cP ASTM D4287, σε 25oC 9.000-12.000 

Ειδικό βάρος gr/cm3 
ASTM D1475/DIN 

53217/ISO 2811, σε 20oC 

1,80-1,90 

 

Στερεά % - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η 

ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ 
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