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Χαρακτηριστικά σύνθεσης 
EPS BLOK προκατασκευασμένο καλούπι EPS 200 σύμφωνα με τη νομοθεσία EN 13163.  
Το καλούπι EPS BLOK είναι ένα προσχηματισμένο σύστημα για την ταχεία και καθαρή κατασκευή πισινών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως ισοθερμικό καλούπι. 
Το EPS (Εξωθημένο πολυστυρένιο) εξασφαλίζει ότι τα καλούπια είναι σταθερά, άσηπτα και αδιάβροχα, ενώ διατηρούν 
αυτά τα χαρακτηριστικά με την πάροδο του χρόνου. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των τεμαχίων 
είναι η ίδια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δοχείων τροφίμων και καθιστά στο προϊόν να ανθεκτικό τόσο τη 
θερμική όσο και τη μηχανική καταπόνηση.   .  
Το EPS είναι ένα οικολογικά συμβατό υλικό πλήρως ανακυκλώσιμο: το μη χρησιμοποιηθέν υλικό επανεπεξεργάζεται για 
την παραγωγή νέων προϊόντων, έτσι ώστε να συνοδεύεται από δήλωση οικολογικής συμβατότητας. Το EPS αποτελείται 
από κλειστά κύτταρα στα οποία εγκλείεται ο αέρας: αυτό το χαρακτηριστικό προσδιορίζει τόσο την ελαφρότητα του όσο 
και την εξαιρετική θερμική του ικανότητα. Η μετάδοση θερμότητας δι’ αγωγής και η παρουσία εσωτερικού αέρα σε 
ισορροπία με τον εξωτερικό αέρα επιτρέπει στο EPS να διατηρεί σταθερή την αγωγιμότητά του με την πάροδο του χρόνου. 
Το καλούπι EPS BLOK κατασκευάζεται με χύτευση με ονομαστική πυκνότητα 30 kg / m3 και με θερμική αγωγιμότητα ίση 
με λ=0.033 W/mK. 

     Μορφές EPS BLOK 

 EPS BLOK ευθύγραμμο 
 EPS BLOK κυρτό 90° 
 EPS BLOK κυρτό 1500 
 EPS BLOK κυρτό 2000 
 Κλειδιά σύνδεσης για EPS BLOK 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
Ευθύγραμμο σχήμα – cod. 1064000 
Κάθε μπλοκ χωρίζεται σε 4 υπομονάδες, διαστάσεις: 1000 x 25 x h 30 cm 
Διαστάσεις συσκευασίας – 260 x 100 x 120 cm – 39 pz (συνολικό βάρος ~53 kg) 
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Κλειδιά σύνδεσης για τις γωνίες – cod. 1064001 
Συσκευασία που περιέχει 25 κλειδιά τύπου Α (πάνω μέρος) και 25 κλειδιά τύπου B (κάτω μέρος). 
Διαστάσεις συσκευασίας – 41 x 50 x 38 cm – 50 p.zi (συνολικό βάρος ~1,3 kg) 
 

 
 

Κυρτό σχήμα 90° – cod. 1064002 
Διαστάσεις μονάδας: 50 x 50 x h 30 cm 
Διαστάσεις συσκευασίας – 128 x 75 x 122 cm – 16 pz (συνολικό βάρος ~10,50 kg) 
 

 
 

Κυρτό σχήμα 1500 – cod. 1064003 
Διαστάσεις μονάδας: raggio 150 x 25 x h 30 cm 
Διαστάσεις συσκευασίας – 92 x 57 x 122 cm – 8 pz (συνολικό βάρος ~7,50 kg) 
 

Κυρτό σχήμα 2000 – cod. 1064004 
Διαστάσεις μονάδας: raggio 200 x 25 x h 30 cm 
Διαστάσεις συσκευασίας – 118 x 60 x 122 cm – 8 pz (συνολικό βάρος ~9,00 kg) 
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Μερικά από τα σχήματα που μπορούν να επιτευχθούν με EPS BLOK 

   

EPS BLOK ευθύγραμμα+ κλειδιά σύνδεσης EPS BLOK ευθύγραμμα+ κλειδιά σύνδεσης 
EPS BLOK ευθύγραμμα και προ-καμπύλα 

(ακτίνα 150/200cm)+ κλειδιά σύνδεσης 

   

EPS BLOK ευθύγραμμα + EPS BLOK καμπύλη 
90° 

EPS BLOK ευθύγραμμα + EPS BLOK προ-
καμπύλα (ακτίνα 150/200cm) 

EPS BLOK προ-καμπύλα 
(raggio 150/200cm) 

  

 

EPS BLOK ευθύγραμμα + EPS BLOK καμπύλη 
90°+ EPS BLOK προ-καμπύλα (ακτίνα 

150/200cm) 

EPS BLOK ευθύγραμμα + EPS BLOK καμπύλη 
90°+ EPS BLOK προ-καμπύλα (ακτίνα 

150/200cm) 
 

Συμπεριφορά του νερού 
Το νερό δεν διαβρώνει το EPS, ούτε διαπερνά τα τοιχώματα των κλειστών κυττάρων του υλικού που συνθέτει τα καλούπια 
EPS BLOK και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απορροφηθεί. 
 

Διαστασιακή σταθερότητα 
Ο συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής του EPS, υλικό από το οποίο συντελείται το μπλοκ, ισούται με 0,05 
mm/m*K. Αυτή η εξαιρετική απόδοση είναι δυνατή καθώς τα κύτταρα EPS, κατά τη διάρκεια της διαστολής και της 
σύντηξης, υφίστανται τακτική διόγκωση προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς τέντωμα ή παραμόρφωση, έτσι ώστε να έχουμε 
ένα ισότροπο προϊόν, χωρίς εφελκυστικές δυνάμεις και συνεπώς με σταθερή φυσικο-μηχανική ισορροπία κατά την 
πάροδο του χρόνου. 

     Συμπεριφορά σε χημικούς παράγοντες 

Το EPS BLOK δεν επηρεάζεται από οικοδομικά υλικά: η μόνη σύσταση είναι να δοθεί προσοχή στα αδιαβροχοποιητικά 

προϊόντα που μπορεί να περιέχουν διαλύτες πολυστυρενίου. 
 
Αδρανείς ουσίες για το EPS:  
- Nερό, θαλασσινό νερό, αλατούχα διαλύματα 
- Dομικά υλικά (ασβέστης, τσιμέντο, γύψος …)  
- Άλατα (π.χ.: νιτρικό κάλιο χημικό λίπασμα 
-Αλκαλικά διαλύματα (ένυδρο άλας, νάτριο και κάλιο, διαλύματα αμμωνίας, 
νερό, υγρά λιπάσματα) 
- Συνθετικά σαπούνια και απορρυπαντικά 
- Αραιωμένα και ασθενή οξέα (π.χ. κιτρικό, ανθρακικό, ουρικά οξέα ...) 
- Συμπυκνωμένα οξέα (υδροχλωρικό 35%, νιτρικό 50% θειικό 95%) 
- Αλκοόλες (μεθύλιο, αιθύλιο ...) 
- Γλυκόλες, γλυκερίνη 
- Άσφαλτοι, κόλλες και ασφαλτικές μάζες με βάση το νερό. 

Ουσίες που βλάπτουν ή καταστρέφουν το EPS:  
- Eστέρες (οξικά, φθαλικές ενώσεις, αραιωτικά χρωμάτων) 
- Aιθέρες (αιθύλιο, γλυκολικό, διοξάνιο) 
-Αογονωμένες οργανικές κετόνες (τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωράνθρακα, 
φθοράνθρακες) 
- Αμίνες, αμίδια, νιτρίλια 
-Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (βενζόλιο, στυρόλιο, τολουόλιο ...), 
κυκλοεξάνιο- benzina e vapori di benzina  
- Ντίζελ, μαζούτ, παραφινέλαιο, βαζελίνη (ουσίες με περιορισμένη δράση) 
- Ελαφρό πετρέλαιο, τερεβινθίνη 
- ΆσφαλτοΙ και ασφαλτικές μάζες με διαλύτες 
- Παράγωγα πίσσας 

 

Σημειώσεις: 

 Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά την κρίση του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τις αλλαγές που μπορεί να υποστεί το προϊόν του παρόντος εγγράφου: θα 
είναι ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την εμμένουσα αντιστοιχία του προϊόντος και του δελτίου πληροφοριών. 

  Οποιαδήποτε τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται στο παρόν έγγραφο έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για συμβατικούς σκοπούς . 
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