
 

MasterFlow 960 
Πρωτοποριακό ενός συστατικού τσιμεντοειδές κονίαμα – λεπτής διαβάθμισης, 
για την αγκύρωση βλήτρων και ράβδων σιδηρού οπλισμού. Χρήση ακόμη 
και σε μεγάλης διαμέτρου οπές, ακόμη και με ύπαρξη υγρασίας. 
Το κονίαμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
εφαρμογής όπως -5°C.  Προτείνεται αντί των συμβατικών ρητίνων αγκύρωσης.  
Σε θιξοτροπική μορφή (χρήση με πιστόλι εισπίεσης) ή υπέρρευστο (με έγχυση). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το MasterFlow 960 είναι ένα ενός συστατικού εξαιρετικά 

λεπτής διαβάθμισης ειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα, 

κατάλληλο για αγκυρώσεις. Διατίθεται είτε σε θιξοτροπική 

μορφή για χρήση με ειδικό πιστόλι εισπίεσης, είτε σε 

ρευστή/υπέρρευστη μορφή για χρήση με έγχυση. Όταν 

αναμιχθεί με νερό δίνει εργάσιμο κονίαμα, έτοιμο για την 

αγκύρωση ράβδων με σπείρωμα, αγκυρίων, ράβδων 

σιδηρού οπλισμού κλπ. Με βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

πρόσφυσης επιτρέπει την παραλαβή βαρέων δομικών 

φορτίσεων σε όλα τα είδη των κατασκευών. Δεν περιέχει 

ρητίνες, κάτι που το καθιστά περισσότερο συμβατό με το 

υπόστρωμα από σκυρόδεμα. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής, είναι ευκολότερο στην χρήση σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά προϊόντα αγκυρώσεων με βάση τις ρητίνες 

(π.χ. εποξειδικές). Έτσι οι εφαρμοστές εργάζονται σε πιο 

φιλικό, ασφαλές και υγιές περιβάλλον. 

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Το MasterFlow 960 είναι ένα προϊόν για εφαρμογές 

αγκυρώσεων εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων όπως : 

 Αγκύρωσεις ράβδων οπλισμών με βελτιωμένη 

πρόσφυση στο σκυρόδεμα, για χύτευση – 

πάκτωση γενικών εφαρμογών, όπως για 

παράδειγμα τοποθέτηση και αγκύρωση  

στηθαίων ασφαλείας, ηχοπετασμάτων κ.α. 

Το MasterFlow 960 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη 

και σε υγρά με υγρασία υποστρώματα. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Το MasterFlow 960 συμμορφώνεται με τα 

κριτήρια αποδοχής όπως περιγράφονται στο 

πρότυπο UNI EN 1504 μέρος 6. 

 Η εφαρμογή του προϊόντος δεν αντιμετωπίζει 

τους περιορισμούς που διέπουν τις συμβατικές 

δομικές ρητίνες, οι οποίες δημιουργούν 

προβλήματα εάν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από + 10 °C. 

Το MasterFlow 960 μπορεί στην πραγματικότητα 

να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες τόσο χαμηλές 

όσο  -5 °C. 

 Υψηλή χημική συμβατότητα, πρόσφυση και 

"μονολιθικότητα" με το υπόστρωμα, κάτι που 

συχνά περιορίζει τη χρήση των συμβατικών 

εποξειδικών και άλλων ρητίνων, οι οποίες σε 

καμία περίπτωση δεν εγγυώνται μια μονολιθική 

αγκύρωση με το υπόστρωμα. 

 Απόδοση μακράς διαρκείας. Υψηλή πρόσφυση 

και γενικά υψηλή μηχανική απόδοση. 

 Ευκολία στη χρήση, χωρίς την ύπαρξη των 

ενοχλητικών οσμών – αναθυμιάσεων, οι οποίες 

χαρακτηρίζουν τις συμβατικές ρητίνες 

επηρεάζοντας την υγεία των εργαζομένων, 

ιδιαίτερα  κατά  την  χρήση  σε κλειστούς 

χώρους. 

 Γρήγορη ανάπτυξη αντοχών, εξοικονομώντας 

έτσι χρόνο κατασκευής. Οι χρόνοι εργασιμότητας 

καθώς και οι χρόνοι απαιτούμενης συντήρησης 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Θερμοκρασία  
υποστρώματος 

Χρόνος  
εργασιμότητας 

Χρόνος 
συντήρησης 

-5°C 8 λεπτά 1 ώρα 

0°C 8 λεπτά 1 ώρα 

5°C 8 λεπτά 1 ώρα 

10° C 8 λεπτά 1 ώρα 

20 °C 7 λεπτά 1 ώρα 

 

 Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές 

τοποθέτησης ράβδων μεγάλης διαμέτρου και σε 

μεγάλης διαμέτρου οπές. 

 Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε υγρά 

υποστρώματα, κάτι που συχνά περιορίζει τη 

χρήση των συμβατικών εποξειδικών ρητινών οι 

οποίες απαιτούν απόλυτα στεγνό υπόστρωμα. 

 Πολύ ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. 

στην περίπτωση της πρόσκρουσης, ύπαρξης 

φωτιάς κλπ.) και που οφείλεται στην τεχνολογία 

των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 

παραγωγής του προϊόντος, επιτυγχάνοντας έτσι 

άριστη  αγκύρωση  και  πάκτωση. 
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 Ανθεκτικό σε επιθετικά χημικά προϊόντα, όπως αυτά 

που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
Chemical substance 
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Water X     

Sea water X     

Hot water < 60°C X     

Petroleum X     

Kerosene X     

Diesel oil X     

Methanol   X   

Acetone   X   

Calcium hydroxide (50 %)   X   

Hydrochloric acid (10 % at 20°C)   X   

Sulphuric acid (50 % at 30°C)     X 

Citric acid   X   

 

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
(Referred to a slump flow S5, UNI EN 12350/2 in the absence of bleeding; 

T = 20 °C, rh > 90 %) 

 

Μέθοδος Δοκιμής Επιδόσεις 
Πρόσφυση με το σκυρόδεμα,  
UNI EN 1542 > 2,0 MPa 

 
Διαπερατότητα νερού 
 
- Υπό πίεση, UNI EN 12390/8 
- Ως τριχοειδής απορρόφηση, UNI EN 
13057  

 
Μέσο βάθος 

διείσδυσης νερού 
 < 20 mm 

 

< 0,5 kgm-2h-0.5 

Resistance to artificial weathering (2000 
hours of UV radiation and condensation), 
UNI EN 1062/11 

Όχι φουσκάλες , Όχι 
ρωγμές , Όχι  
απολέπιση 

Resistance to freeze-thaw cycles with 
de-icing salts measured as adhesion 
UNI EN 1542 after the cycles UNI EN 
13687/1 on substrate MC 0.40 

 2 MPa μετά από 50 
κύκλους 

Μέτρο ελαστικότητας, UNI EN 13412 24.000 ( 2.000) 
MPa 

Θλιπτική αντοχή, UNI EN 12390/3 1 ώρα > 13 MPa 
2 ώρα > 15 MPa 
3 ώρα > 20 MPa 

 1 ημέρα  > 25 MPa 
7 ημέρες > 50 MPa 

28 ημέρες > 70 MPa 

 

 

 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Σάκοι των 10 kg. 

Κατανάλωση 2,0 kg/lit. 
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ: 
 
ANCHORING OF THREADED REBARS ANCHORING OF BARS WITH IMPROVED ADHESION  

 

 
 
 

 

d  diameter of threaded bar 
d0  drill bit / hole diameter 
df  hole diameter in any anchor plate    
hef  hole depth 
hmin minimum thickness of substrate 
hnom  anchor depth 

 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

material
rebar 

diameter

min. 

thickness of 

substrate

hole 

diameter
hole depth

anchor 

depth 

typical dist. 

between 

centres

typical 

distance 

from edge

min. dist. 

between 

centres

min. dist. 

from edge

max. fixable 

thickness

fixable thick. 

hole 

diameter

d (mm) hmin (mm) do (mm) heff (mm) hnom (mm) Scr (mm) Ccr (mm) Smin (mm) Cmin (mm) tftx (mm) df(mm)

 CONCRETE C20/25 M8 115 10 90 85 170 85 43 43 15 9

M12 140 14 115 110 220 110 55 55 30 14

M16 180 20 145 140 280 140 70 70 40 18

M20 218 24 175 170 340 170 85 85 50 22

CONCRETE C20/25 Ø 12 175 16 150 145 290 145 73 73 - -

Ø 16 248 22 203 195 388 195 99 99 - -

bars with improved adhesion 

(FeB44k, B450C, BST500)
Ø 18 246 24 205 201 402 201 100 100 - -

Ø 20 270 26 225 220 440 220 110 110 - -

Ø 25 320 32 255 245 485 245 125 125 - -

threaded rebars class > 5.8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

material rebar type
rebar 

diameter

average ultimate tensile 

strength**

average ultimate shear 

strength**

Nrum (  kN ) VRum (  kN ) 

 CONCRETE C20/25 ≥ 6.8 M8 15,7 9,5

3 hours ≥ 6.8 M12 32,0 23,5

≥ 6.8 M16 46,0 40,0

≥ 6.8 M20 63,8 61,0

≥ 6.8 M24 93,0 91,0

≥ 6.8 M30 102,0 100,0

 CONCRETE C20/25 ≥ 6.8 M8 31,4 11,0

28 days ≥ 6.8 M12 65,0 26,0

≥ 6.8 M16 125,0 49,0

≥ 6.8 M20 195,0 76,0

≥ 6.8 M24 210,0 97,0

≥ 6.8 M30 245,0 115,0

CONCRETE C20/25 bars w/improved adhesion* Ø12 33,0 31,0

bars w/improved adhesion* Ø16 48,0 69,0

3 hours bars w/improved adhesion* Ø20 67,0 96,4

bars w/improved adhesion* Ø24 46,5 44,8

bars w/improved adhesion* Ø30 63,8 71,5

CONCRETE C20/25 bars w/improved adhesion* Ø12 66,0 36,0

bars w/improved adhesion* Ø16 98,5 76,0

bars w/improved adhesion* Ø20 134,1 101,0

bars w/improved adhesion* Ø24 169,0 110,0

28 days bars w/improved adhesion* Ø30 205,0 122,0
 

* FeB44k, B450C, BST500 
 
** δοκιμές που διεξάγονται σε πραγματική κλίμακα , είναι σκόπιμο να υιοθετήσουν έναν συντελεστή ασφαλείας 3. 
 
Σημειώσεις:  

 

 Για να αποκτήσετε καλύτερη απόδοση , το σκυρόδεμα ή τα κονιάματα στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν οι βίδες ή οι ράβδοι 
οπλισμού σκυροδέματος, πρέπει να έχουν ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες και να μην έχουν ρωγμές. 
 

 Τα φορτία που υποδεικνύονται στον πίνακα δεδομένων φορτίου ισχύουν για ενιαία στηρίγματα ή αγκυρώσεις, και η απόσταση από την 
άκρη και μεταξύ των κέντρων αυτών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι περιοχές τάσεων των επιμέρους αγκυρώσεων να μη συμπίπτουν. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό μέρος σε θερμοκρασία 

μεταξύ +5°C και +30°C.  

  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Το MasterFlow 960 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η 

θερμοκρασία είναι μεταξύ -5°C και +30°C. Όταν η 

θερμοκρασία κατά το χρόνο της εφαρμογής είναι μεταξύ 

-5°C και +5°C, η μηχανική αντοχή θα αναπτυχθεί πιο 

αργά. Στην περίπτωση κρύου καιρού είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιήσει ζεστό νερό ανάμιξης ( +18°C ~ + 25°C). 

Κάθε  φορά   που  η  θερμοκρασία   κατά   τη   στιγμή   της 

εφαρμογής είναι μεταξύ +30°C ~ +35°C, είναι προτιμότερο 

να χρησιμοποιείτε κρύο νερό ανάμιξης (+5°C ~ +10°C) και 

να   εφαρμόσετε  το  μίγμα  κατά  τις  δροσερές  ώρες  της  

ημέρας.  

  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, δομικά υγιές  

χωρίς την ύπαρξη ουσιών που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του.   

 
ΔΙΑΤΡΗΣΗ 
Χρησιμοποιώντας ένα δράπανο και την σωστή διάσταση 

και διάμετρο τρυπανιού, διανοίξτε στο υπόστρωμα την 

οπή στο επιθυμητό βάθος. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 

καθαρές, χωρίς χαλαρά τμήματα ή σκόνη. Σας 

προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα ή ειδική 

τρόμπα αέρα για τον καθαρισμό.  

 
ΑΝΑΜΙΞΗ   
Χρησιμοποιώντας ένα δράπανο με αναδευτήρα και χρήση  

χαμηλής  ταχύτητας  ανάμιξης,   ανακατέψτε   το   σύνολο  

του  περιεχομένου  των  σάκων  για  3 ~ 4  λεπτά  με  την 

ελάχιστη  συνιστώμενη ποσότητα νερού ( ίση με το 17% )   

 

 

 

 

 

 

 

μέχρι  επιτεύξεως  ενός  κρεμώδους,  ομοιογενούς, χωρίς 

σβώλους μίγματος.   

Αν    χρειαστεί     προσθέτουμε    περισσότερο    νερό  

(χωρίς   να    υπερβαίνουμε   την    συνιστώμενη   μέγιστη 

ποσότητα  19%). 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Περίπτωση Έγχυτου MasterFlow 960:  

Γεμίστε την οπή με χύτευση μέχρι περίπου τα 3/5 του 

βάθους . Όταν η τρύπα έχει γεμίσει αρκετά, εισάγετε αργά 

την ράβδο οπλισμού  με  μια ελαφρά περιστροφική 

κίνηση. Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού που μπορεί να 

υπερχειλίσει. 

Περίπτωση Έγχυτου MasterFlow 960 TIX: 

Αμέσως μετά την ανάμιξη γεμίστε το πιστόλι εισπίεσης με 

υλικό. Κατόπιν εισπιέστε στην οπή μέχρι περίπου τα 3/5 

του βάθους . Όταν η τρύπα έχει γεμίσει αρκετά, εισάγετε 

αργά την ράβδο οπλισμού  με  μια ελαφρά περιστροφική 

κίνηση. Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού που μπορεί να 

υπερχειλίσει. 

 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Υπολείμματα του υλικού πρέπει να αφαιρούνται είτε άμεσα 

είτε με μηχανικά μετά τη σκλήρυνση ή με μια βούρτσα και 

χρήση νερού.  
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Από τις 16/12/1992 η BASF Construction Chemicals Italia Spa λειτουργεί 

εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN ISO 9001. Το σύστημα περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001 και 

το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το  

OHSAS 18001. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα : Μέλος της ‘’Green Building 

Council’’ από το 2009. 
 
BASF Construction Chemicals Italia Spa  

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy 

T +39 0422 304251    F +39 0422 421802 

http:// www.master-builders-solutions.basf.it     e-mail: infomac@basf.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό 

εκπρόσωπο της BASF Construction Chemicals Italia Spa.  

Οι τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές που δίνονται γραπτά ή προφορικά 

σχετικά με τον τρόπο χρήσης και εφαρμογής των προϊόντων μας 

στηρίζονται στις εξαιρετικές επιστημονικές αλλά και πρακτικές μας γνώσεις 

και δεν επιφέρουν την ανάληψη καμίας εγγύησης και/ή ευθύνη για το  

τελικό αποτέλεσμα των εργασιών με χρήση των προϊόντων μας. Δεν 

απαλλάσσουν, κατά συνέπεια, τον πελάτη, κατασκευαστή, εφαρμοστή,  

από την αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη να εξακριβώσει την 

καταλληλότητα των προϊόντων μας για τη χρήση και τους σκοπούς που 

προτάσσουν. 

 

Η παρούσα έκδοση ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη.  
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