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DRYMIX 
BIO 8.0 

 
ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟ NHL 
 

 
DRYMIX ® B IO 8.0 

Προ-αναμεμιγμένος αφυγραντικός σοβάς με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 
 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

 

Προ-αναμειγμένος μακροπορώδης αφυγραντικός σοβάς αποτελούμενος από φυσική 
υδραυλική άσβεστο NHL 3.5, επιλεγμένη κοσκινισμένη άμμο, ίνες και ειδικά φυσικά 
πρόσθετα. 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

• Σάκος των 20kg 

• Παλέτες των 48 σάκων (960kg ανά παλέτα) 

• Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος 
εντός 6 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν διατηρεί τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του για περισσότερο από 12 μήνες εάν αποθηκευτεί σωστά (στεγνό 
μέρος προστατευμένο από παγετό, νερό και απευθείας έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία) 
 

 

 

 

 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Αφυγραντικός σοβάς κατάλληλος για ανακαίνιση, εσωτερικών χώρων ο οποίος 
εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά, ενδείκνυται ιδιαίτερα για παρεμβάσεις σε 
ιστορικά κτίρια 
• Αποκατάσταση τοιχοποιιών που υποφέρουν από ανοδική υγρασία. 
• Εξάλειψη φαινομένων που προκύπτουν από υπολειπόμενη υγρασία στα δομικά 

στοιχεία. 
• Επιπλέον συνεισφορά στην εξάλειψη της επιφανειακής συμπύκνωσης υδρατμών και/ή 

της περιεχόμενης υγρασίας της τοιχοποιίας. 
• Εναλλακτική ή συμπληρωματική στρώση σε χημικά φράγματα (Drystop H και Drystop S) 

ή φυσικά φράγματα (διατομή τοιχοποιίας) που δρα σαν φράγμα ανοδικής υγρασίας. 
• Δεν συστήνεται σε περιπτώσεις διείσδυσης νερού. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΑΠΟΔΟΣΗ 
 

• Περίπου 10kg/m2 ανά cm πάχους 
 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στέρεο, καθαρό, χωρίς σκόνες, χωρίς εξανθήματα αλάτων 
και όχι στεγανοποιημένο. Πριν από την εφαρμογή του Drymix 10.0 συστήνεται η 
εφαρμογή πεταχτού σοβά Drymix και διαβρέξτε το υπόστρωμα σύμφωνα με την 
απορροφητικότητα και τον τύπο του υποστρώματος. 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

Το Drymix Bio 8.0 δεν πρέπει να αναδευτεί με άλλα προϊόντα. 
 
Εφαρμογή με μηχανή σοβατίσματος: Το Drymix Bio 8.0 μπορεί να αναδευτεί-αντληθεί 
με οποιαδήποτε μηχανή σοβατίσματος. Για καλύτερη απόδοση συστήνεται η 
τοποθέτηση turbo ή mini-turbo στη μηχανή σοβατίσματος. Μετά το πέρας της 
ανάδευσης, ο σοβάς πρέπει να εφαρμοστεί εντός 1 ώρας. 
Εφαρμογή με το χέρι: Τοποθετήστε όλο το περιεχόμενο του σάκου στην μπετονιέρα μαζί 
με 10lt καθαρού νερού και αναδεύστε. Μην προσθέτετε άλλα υδραυλικά συνδετικά και 
ποτέ μην προσθέτετε γύψο. Αναδεύστε για τουλάχιστον 3 λεπτά.  
Ελάχιστο πάχος 2cm: σε μια στρώση 
Ελάχιστο πάχος 2cm – μέγιστο 5cm: Εφαρμόστε μια αρχική στρώση περίπου 1cm με το 
Drymix Bio 8.0.  Με την ολοκλήρωση της πρόσφυσης της πρώτης στρώσης εφαρμόστε 
μια δεύτερη στρώση (μέγιστο 2cm ανά στρώση). Για πάχη άνω των 3cm χρησιμοποιήστε 
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ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ 

 

 

υαλόπλεγμα 140-160gr/m2 στην τελευταία στρώση του αφυγαντικού σοβά.  

• Συνολικό πάχος εφαρμογής: ελάχιστο 2cm από την πέτρα/τούβλο που προεξέχει 
περισσότερο. Για τοίχους με πάχος μεγαλύτερο από 25cm, το ελάχιστο πάχος 2cm 
πρέπει να αυξηθεί αναλογικά (συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της TEKTO). 

• Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας που τέμνεται με άλλη τοιχοποιία, εφαρμόστε Drymix Bio 
8.0 και στην άλλη τοιχοποιία. 

• Σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν: Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Drymix Fein 
14.0 (ή παρόμοια) μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή του Drymix 10.0. Μετά την 
σκλήρυνση χρησιμοποιήστε μια βαφή διαπνοής (χρώμα διαπνοής).  

• Σε επιφάνειες που πρόκειται να εφαρμοστεί έγχρωμος σοβάς: Συστήνεται να 
χρησιμοποιηθεί έγχρωμος σοβάς διαπνοής αφού προηγηθεί το αστάρωμα της 
επιφάνειας με ειδικό αστάρι πρόσφυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 

• Τυχόν ρωγμές, ενώσεις και κενά τις τοιχοποιίας πρέπει να στοκαριστούν πριν την 
εφαρμογή του Drymix Bio (να σέβεστε τους χρόνους ωρίμανσης). Για τοπικές 
επισκευές ή ένωση δύο διαφορετικών υλικών, συστήνεται η χρήση πλέγματος στον 
πεταχτό σοβά ή στο σοβά φινιρίσματος. 

• Για τοίχους αποτελούμενους από διαφορετικά τμήματα ή μεγάλα ταβάνια, είναι καλή 
πρακτική η δημιουργία αρμών διαστολής. 

• Η εφαρμογή πλέγματος δεν αποτρέπει παντελώς την δημιουργία μικρορηγματώσεων, 
αλλά ελαττώνει το ρίσκο. 

• Κατά την εφαρμογή και κατά το στέγνωμα, ο αέρας και η θερμοκρασία του 
υποστρώματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από +5oC και μεγαλύτερη από +35οC. 

• Για εσωτερικές εργασίες όταν υπάρχει θέρμανση (ειδικά αερίου), να παρέχεται 
επαρκής εξαερισμός (αποτροπή του φαινομένου ενανθράκωσης).  

• Οι σοβατισμένες επιφάνειες πρέπει να διατηρούνται ενυδατωμένες για τουλάχιστον 
2 ημέρες. 

• Πριν την εφαρμογή επάλληλων προϊόντων, περιμένετε τουλάχιστον 10 ημέρες για 
κάθε εκατοστό πάχους εφαρμογής του Drymix Bio. 

• Οποιαδήποτε εφαρμογή πάνω στην επιφάνεια του σοβά (πχ τρίψιμο) πρέπει να γίνεται 
μεταξύ 1,5 έως 4 ώρες μετά την εφαρμογή και πάντα ανάλογα με τιςκλιματολογικές 
συνθήκες και τον τύπο του υποστρώματος.  

• Μετά την ωρίμανση του Drymix Bio εφαρμόστε στρώση φινιρίσματος που δεν 
εμποδίζει την διαπνοή. 

• Μην πιέζετε τον εφαρμοσμένο νωπό σοβά διότι αυτό θα εμποδίσει την διαπνοή. Το 
ίδιο ισχύει και για τα φινιρίσματα διαπνοής. Ο σοβάς πρέπει να μείνει τραχύς και 
αλφαδιασμένος και να λειανθεί μετά την σκλήρυνση.  

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

Πυκνότητα ξηρού κονιάματος  περίπου 1.100Kg/m3 n.d. 

Πυκνότητα νωπού κονιάματος  περίπου 1.400Kg/m3 UNI ΕΝ 1015-3 

Πυκνότητα κονιάματος περίπου 1.100Kg/m3 UNI EN 1015-10 

Αντίδραση στη φωτιά Α1 EN 13501-1 

Πρόσφυση σε τούβλο σε 28 ημέρες >0,3N/mm2 n.d. 

Υδαταπορρόφηση τριχοειδών  W2 UNI EN 1015-18 
EN 998-1 

Αντίσταση διάχυσης υδρατμών μ  ≤10 UNI EN 1015-19 

Θερμική αγωγιμότητα λD 0,35W/mK UNI EN 1745 

Θλιπτική αντοχή  <5,0N/mm2 UNI 1015-11 

Αντοχή κάμψης 1,3N/mm2 UNI 6133 

Μέγιστη διείσδυση νερού σε 24 ώρες ≤2mm - 

Αύξηση της ηχομόνωσης ΔRw  n.d. - 

Ειδική θερμοχωρητικότητα 1000J/kgK* UNI EN 1745 

Αντοχή (ψύξη/απόψυξη)  n.d.  

Χρόνος εργασιμότητας 2 ώρες σε 20OC & 70% σχετική 
υγρασία 

- 
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Όλες οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου προϊόντος είναι προσεγγιστικές και δεν είναι δεσμευτικές για νομικούς λόγους .  Οι πληροφορίες 
προέρχονται από εργαστηριακές μετρήσεις γεγονός που σημαίνει πως κατά την πρακτική εφαρμογή στο έργο τα τελικά χαρακτηριστικά  του προϊόντος 
μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και την εφαρμογή.  Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει την καταλληλόλητα του 
προϊόντος για την ειδική εφαρμογή που έχει να πραγματοποιήσει αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση του , καθώς και να 
συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες και μεθόδους εφαρμογής.  Η ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα αυτού του 
φυλλαδίου κατά την κρίση της. Η έκδοση αυτού του φυλλαδίου με οποιοδήποτε μέσο υπέρ ισχύει και ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση. 

*1000 J/kgK = 0,24 kcal/kgK 


