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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η ρξήζε απηνζπκππθλνύκελνπ ζθπξνδέκαηνο (Α...) δελ
είρε κεγάιε δηάδνζε ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο πνπ απηό ζπλεπάγεην
κέρξη ηώξα. Η αλάπηπμε όκσο λέσλ θαη πην απνηειεζκαηηθώλ ξπζκηζηώλ
ημώδνπο (Viscosity Modifying Agents/VMA) επηηξέπεη ζρεδηαζκό
απηνζπκππθλνύκελνπ ζθπξνδέκαηνο (Α...) κε πνιύ πην νηθνλνκηθό
ηξόπν θαη αληνρέο ζην επίπεδν ησλ 25-35 MPa. Απηό γίλεηαη κε ηε ρξήζε
ρακειόηεξεο πνζόηεηαο ζπλνιηθώλ ιεπηόθνθθσλ (ηζηκέλην + ιεπηόθνθθα):
350-380Kg/m3. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο θαζηζηνύλ επηηέινπο δπλαηή ηελ
παξαγσγή απηνζπκππθλνύκελνπ ζθπξνδέκαηνο (Α...) κε βειηησκέλν
(ρακειόηεξν) θόζηνο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ “δηόγθσζε” ηεο ρξήζεσο από
ηηο Βηνκεραλίεο Δηνίκνπ θπξνδέκαηνο, πξνο βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ
θαηαζθεπώλ.
1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν Aπηνζπκππθλνύκελν ζθπξόδεκα παξνπζηάζηεθε ζηελ Δπξσπατθή
αγνξά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη έηπρε ηαρύηαηα επλντθήο
απνδνρήο. Γηάθνξα πξόηππα, νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο δεκνζηεύηεθαλ
από ηόηε, δίλνληαο ρξήζηκεο νδεγίεο, θαηεπζύλζεηο θαη πιεξνθνξίεο ηόζν
γηα ηελ παξαγσγή όζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν Απηνζπκππθλνύκελν
ζθπξόδεκα εμαπιώζεθε επίζεο επξύηαηα θαη ζηελ βηνκεραλία
πξνθαηαζθεπήο. Η ρξήζε ηνπ Απηνζπκππθλνύκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ
πξνθαηαζθεπή ζπκβάιιεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ θαινππηώλ, ηελ κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαη
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εξγαζηαθώλ θόζησλ αιιά πξσηίζησο ζηνρεύεη ζηελ βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο θαη εκθάληζεο ηνπ ηειηθνύ παξαγόκελνπ πξντόληνο.
Τπνινγίδεηαη όηη πεξηζζόηεξν από ην 50% ηνπ παξαγόκελνπ ζθπξνδέκαηνο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πξνθαηαζθεπήο είλαη πιένλ
Απηνζπκππθλνύκελν. Αιιά ε εηθόλα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή γηα ηα
παξαζθεπαζηήξηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, όπνπ ιηγόηεξν από ην 1% ηεο
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο είλαη Απηνζπκππθλνύκελν. Γηαηί απηή ε ηόζν
κεγάιε δηαθνξά?
Γεγνλόο είλαη όηη όηαλ έλαο παξαγσγόο ζθπξνδέκαηνο πξνκεζεύεη
Απηνζπκππθλνύκελν ζθπξόδεκα, ιακβάλεη πςειόηεξεο κεραληθέο αληνρέο
ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθπξόδεκαηνο πνπ ηνπ παξαγγέιζεθε θαη
γηα ηελ νπνία ηειηθά πιεξώλεηαη. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο απάηηεζεο γηα
πςειή πεξηεθηηθόηεηα ιεπηνθόθθσλ, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε
ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ηνπ κίγκαηνο, ηελ απνθπγή εμίδξσζεο (bleeding) αιιά
θαη ηεο ηάζεο δηαρσξηζκνύ (segregation).
Η αλάγθε γηα ιεπηόθνθθα θαιύπηεηαη ζπλήζσο κε ηελ απμεκέλε
δνζνινγία ηζηκέληνπ, κε ηε ρξήζε ζξαπζηήο άκκνπ κε πςειή
πεξηεθηηθόηεηα ζε παηπάιε αιιά θαη ρξήζε άιισλ πιηθώλ όπσο θίιιεξ. Η
πεξηερόκελε πνζόηεηα ιεπηνθόθθσλ ζηα παξαδνζηαθά κίγκαηα
Απηνζπκππθλνύκελνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 450-600 kg/m3.
Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ λσπνύ Απηνζπκππθλνύκελνπ
ζθπξνδέκαηνο εμαηηίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξώησλ πιώλ (αδξαλή
θιπ) δηεπζεηνύληαη κε ηελ κεηαβνιή ησλ ιεπηνθόθθσλ θαη ηεο δνζνινγίαο
ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ππεξξεπζηνπνηεηή.
Η επηπιένλ πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην κίγκα, ε επηπιένλ πνζόηεηα
ιεπηνθόθθσλ
πνπ
απαηηνύληαη
γηα
ηελ
παξαγσγή
ηνπ
Απηνζπκππθλνύκελνπ ζθπξνδέκαηνο, ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ ζηιό γηα ηελ
ηξνθνδνζία ιεπηνθόθθσλ, ν εμεηδηθεπκέλνο πνηνηηθόο έιεγρνο (πξώησλ
πιώλ θαη ηειηθνύ πξντόληνο) είλαη παξάγνληεο πνπ πξνζζέηνπλ επηπιένλ
θόζηνο ζηελ παξαγσγή.
2. ΣΟ ΟΝΔΙΡΟ ΠΟΤ ΓΙΝΔΣΑΙ ΣΟΥΟ
H κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ ιεπηνθόθθσλ θαζώο θαη ε κείσζε ηεο
πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ηζηκέληνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο
αλα παξαγόκελν θπβηθό κέηξν ζθπξνδέκαηνο, κε ζηόρν λα δηαηεξεζνύλ
βέβαηα αλαινίσηεο νη ηδηόηεηεο ηεο απηνζπκπύθλσζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό
αλαπηύρζεθε έλα πξόγξακκα γηα ηελ ζρεδηαζκό θαη παξαγσγή
Απηνζπκππθλνύκελνπ θπξνδέκαηνο κε πεξηεθηηθόηεηα ζπλνιηθώλ
ιεπηνθόθθσλ (ηζηκέλην+ιεπηόθνθθα) όρη κεγαιύηεξε ησλ 380 kg/m3 θαη κε
πηζαλή κείσζε ζηα 350 kg/m3 έηζη ώζηε λα κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί από όια
ηα παξαζθεπαζηήξηα ζθπξνδέκαηνο θαη γηα θαηεγνξίεο αληνρήο
ζθπξνδέκαηνο, ζην επίπεδν ησλ 25-30 MPa θαη γηα θαηεγνξίεο θαζίζεσλ
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S4–S5 κε ραξαθηεξηζηηθά απηνζπκπύθλσζεο. Η αλάγθε γηα ρξεζηκνπνίεζε
επηπιένλ ιεπηνθόθθσλ (Fillers 100-150 kg/m3) εμαιείθεηαη ή θαη κεηώλεηαη
θαη θαηά ζπλέπεηα ην θόζηνο θπβηθνύ ζθπξνδέκαηνο. Έλαο ηζρπξόο θαη
πνιύ απνηειεζκαηηθόο ξπζκηζηήο ημώδνπο λέαο ηερλνινγίαο (Viscosity
Modifying Agents – VMA) θαιείηαη λα δηαηεξήζεη ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ
Aπηνζπκππθλνύκελνπ θπξνδέκαηνο, λα θαηαζηήζεη ην κίγκα ιηγόηεξν
επαίζζεην ζε αιιαγέο ζηελ δήηεζε λεξνπ (robustness) ρσξίο όκσο λα
επηδξά ζηελ ξεπζηόηεηα ηνπ κίγκαηνο. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ηζηκέληνπ ζην
κίγκα πξνζδηνξίδεηαη πιένλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή
ηελ θαηεγνξία έθζεζεο ζην πεξηβαιινλ.
3. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΥΔΓΙΑΗ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα θιεηδσζνύλ
νξηζκέλεο παξακέηξνη ζρεδίαζεο ηνπ κίγκαηνο. Έηζη ε ζπλνιηθή
πεξηεθηηθόηεηα ιεπηνθόθθσλ ζην κίγκα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 380
kg/m3. Η εμάπισζε ηνπ λσπνύ ζθπξνδέκαηνο λα βξίζθεηαη ζην θάζκα ησλ
60~70 εθαηνζηώλ, κε ρξόλν t50 όρη κεγαιύηεξν από 12 δεπηεξόιεπηα, θαη
ρσξίο θαλέλα ίρλνο εκθάληζεο εμίδξσζεο. Ο ρξόλνο δηαηήξεζεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ απηνζπκπύθλσζεο νξίζζεθε ζηα 90~120 ιεπηά, ρξόλνο
πνπ ζεσξείηαη ηθαλόο γηα ηελ κεηαθνξά θαη νινθιήξσζε δηάζηξσζεο ηνπ
θάζε αλακίγκαηνο. Ο πξνηεηλόκελνο Ρπζκηζηήο Ιμώδνπο (Viscosity
Modifying Agents – VMA) ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζην κίγκα ζε κηα
ινγηθή δνζνινγία θαη πάλσ απ΄όια λα είλαη θηιηθόο ζηνπο ρξήζηεο. Απηό
ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη θαλνληθά ζην κίγκα θαη όρη
ηξνπνπνηόληαο ηνλ ρξόλν αλάκίμεο ησλ πξώησλ πιώλ κέρξη επηηεύμεσο
επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ηζηκέλησλ, αδξαλώλ θαη ζπλδπαζκώλ
ρξεζηκνπνηνύκελσλ ππεξξεπζηνπνηεηώλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο
πνζόηεηαο ηνπ πεξηερόκελνπ ζην κίγκα λεξνύ (±10 lt/m3, Robustness).
4. ΣO AΠOTEΛEMA
ΔΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΤΠΔΡΡΔΤΣΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΥΑΜΗΛΟΤ
ΚΟΣΟΤ (SMART DYNAMIC CONSTRUCTIONΣΜ)
Η BASF Construction Chemicals, παξνπζίαζε ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία
Smart Dynamic ConstructionTM, ε νπνία αλνίγεη λένπο δξόκνπο ζηε
βηνκεραλία παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, γηα κε ελεξγνβόξα –
«νηθνινγηθά» ζθπξνδέκαηα, κε πςειή αλζεθηηθόηεηα, πνπ πξνζθέξνπλ
ζπληόκεπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ
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εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ρξήκαηνο αιιά ηαπηόρξνλα ηελ κείσζε ησλ
εθπνκπώλ CO2. Η θαηλνηνκία απηή επηηξέπεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
ζθπξνδεκάησλ κε θάζηζε S4 θαη S5 ζε ζθπξνδέκαηα πςειήο απόδνζεο, κε
ραξαθηεξηζηηθά απηνζπκπύθλσζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ε δηαδηθαζία
παξαγσγήο ηνπο παξακέλεη ίδηα κε έλα θνηλό ηύπν ζθπξνδέκαηνο. ηε
πξαγκαηηθόηεηα, αλνίγεη ην δξόκν γηα ηε παξαγσγή κηαο λέαο γεληάο
ζθπξνδεκάησλ, ηα νπνία είλαη εύθνια ζηε παξαγσγή, κε πςειά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλδπάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ελόο ζθπξνδέκαηνο πνπ
δνλείηαη κε ην παξαδνζηαθό ηξόπν θαη ηνπ απηνζπκππθλνύκελνπ
ζθπξνδέκαηνο.
Η ηδέα ηνπ Smart Dynamic ConstructionTM, ζπλίζηαηαη ζε έλα αλάκηγκα
κε ιηγόηεξα από 380 Kg ιεπηόθνθθσλ αλά m3 ζθπξνδέκαηνο, έλαλ
ππεξξεπζηνπνηεηή GLENIUM®, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
κίγκαηνο θαη ην λέν πξσηνπνξηαθό πξόζκηθην RheoMATRIX® , έλα
ξπζκηζηή ημώδνπο λέαο ηερλνινγίαο, απνθιεηζηηθό πξντόλ ηεο BASF, πνπ
απνηειεί ην «θιεηδί» γηα ηε πξσηνπνξηαθή απηή ηδέα. Μέζσ ησλ κνξίσλ
ηνπ ηα νπνία έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απηννξγαλώλνληαη, ην
RheoMATRIX® 100 «δηνξζώλεη» ην ημώδεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηξόπν
ηέηνην ώζηε λα επηηξέπεη λα ζπλππάξρνπλ αληηθξνπόκελα ραξαθηεξηζηηθά
όπσο πςειή ξεπζηόηεηα, κεγάιε ηαρύηεηα ξνήο θαη αληίζηαζε ζε
δηαρσξηζκό.
5. ΔΦΑΡΜΟΓE
Διιάδα – Βηνκεραλία Πξνθαηαζθεπήο
C25/30–ε κειέηε ζύλζεζεο
Γαξκπίιη
(4-16mm)
375 kg
Ρηδάθη
(4-8mm)
275 kg
Θξαπζηή άκκνο (0-4mm)
1200 kg
Σζηκέλην (CEM I 42,5N)
360 kg
Νεξό
210 kg
®
GLENIUM
(1,0 % θ.β.ηζηκ.)
RheoMATRIX® (0,7% θ.β.ηζηκ.)
Ν/Σ : 0,60
Δμάπισζε: 68 cm
V Funell: 11 sec
L Box :
0,92
Αληνρέο ζε ζιίςε 7 εκεξώλ : 34,5 Mpa
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Σξεβίδν - Ιηαιία : Βηνκεραλία Δηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο
C20/25 – ε κειέηε ζύλζεζεο
Γαξκπίιη
(4-16mm)
430 kg
Ρηδάθη
(4-8mm)
371 kg
Θξαπζηή άκκνο (0-4mm)
658 kg
Φπζηθή άκκνο
(0-4mm)
371 kg
Σζηκέλην (CEM I 42,5N)
330 kg
Νεξό
190 kg
GLENIUM®
(1,2 % θ.β.ηζηκ.)
RheoMATRIX® (0,2% θ.β.ηζηκ.)
Ν/Σ : 0,58
Δμάπισζε: t=0
71 cm
Δμάπισζε: t=1h45min 60 cm
Βηηζέληδα – Ιηαιία : Βηνκεραλία Πξνθαηαζθεπήο
C30/37 – ε κειέηε ζύλζεζεο
Γαξκπίιη
(4-16mm)
710 kg
Φπζηθή άκκνο
(0-4mm) 1064 kg
Σζηκέλην (CEM I 42,5N)
380 kg
Νεξό
188 kg
®
GLENIUM
(1,2 % θ.β.ηζηκ.)
RheoMATRIX® (0,2% θ.β.ηζηκ.)
Ν/Σ : 0,58
Δμάπισζε: 66 cm
V Funell : 3 sec
6. YMΠΔΡΑMΑΣΑ
Η θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο Smart Dynamic ConstructionTM, πξνζθέξεη
κηα «έμππλε» ηερλνινγία πνπ απινπνηεί ηε παξαγσγή θαη ηνλ έιεγρν ελόο
δπλακηθνύ ζθπξνδέκαηνο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα νηθνλνκηθά,
εξγνλνκηθά αιιά θαη ζηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η ηερλνινγία
απηή, ππεξηνλίδεη ηε δέζκεπζε ηεο βηνκεραλίαο ησλ Υεκηθώλ Καηαζθεπήο
γηα ιύζεηο «ξακκέλεο ζηα κέηξα» ηεο βηνκεραλίαο ζθπξνδέκαηνο, δίλνληαο
ηεο ηε δπλαηόηεηα γηα ην άικα πξνο ην κέιινλ. ε ζπλδπαζκό κε ηελ
άξηζηε ηερληθή ππνζηεξημε ζε ηνπηθό επίπεδν αιιά θαη κε ηε ζηγνπξηά πνπ
δίλεη ην όλνκα ηνπ παγθόζκηνπ εγέηε ζηε βηνκεραλία ρεκηθώλ, ην ζύζηεκα
απηό δίλεη ηελ ώζεζε ζηε βηνκεραλία θαηαζθεπήο γηα λα εηζέιζεη ζε κηα
λέα επνρή.
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Η πξσηνπνξηαθή απηή ηδέα, έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο νινέλα
απμαλόκελεο αλάγθεο γηα ππέξξεπζηα ζθπξνδέκαηα ζηηο θαηαζθεπέο,
πξνζθέξνληαο ζηε θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία:
Οηθνλνκία:
Η κείσζε από ηε κηα πιεπξά ηεο αλάγθεο πξνζζήθεο ιεπηόθνθθσλ (θίιιεξ
ή/θαη ηζηκέλην) πνπ θνζηίδνπλ θαη από ηελ άιιε, ε παξαγσγή ελόο
ππέξξεπζηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά απηνεπηπέδσζεο, επηηξέπεη
ηε δηάζηξσζε ζε 40% ιηγόηεξν ρξόλν, από ιηγόηεξα άηνκα, απμάλνληαο
έηζη θαηά πνιύ ηε παξαγσγηθόηεηα. Δπίζεο ε παξαγσγή ηνπ είλαη ηόζν
εύθνιε όζν ελόο θνηλνύ ζθπξνδέκαηνο, θαζώο ηα κίγκαηα απηά είλαη
ιηγόηεξν επαίζζεηα ζε αιιαγέο ζηε δήηεζε λεξνύ ( “robustness” ).
εβαζκόο ζην πεξηβάιινλ
Η ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιεπηόθνθθα (π.ρ. ηζηκέλην), ε παξαγσγή ησλ
νπνίσλ πξνθαιεί έθθιπζε CO2, βειηηώλεη ζεκαληηθά ηελ νηθνινγηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ελώ ε πιήξεο επηθάιπςε ησλ ξάβδσλ
νπιηζκνύ πνπ επηηπγράλεηαη , πξνζδίδεη βέιηηζηε πξνζηαζία ζην ράιπβα
έλαληη δηάβξσζεο, απμάλνληαο έηζη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο
θαη ζπκπεξαζκαηηθά ην πξνζδόθηκν δσήο ησλ θαηαζθεπώλ όπνπ
ρξεζηκνπνηείηαη.
Δξγνλνκία
Λόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηνζπκπύθλσζεο, εμαιείθεηαη ε αλάγθε
ρξήζεο δόλεζεο θαη άξα δελ ππάξρεη αλεπηζύκεηνο ζόξπβνο θαη θίλδπλνη
από ηηο δνλήζεηο, γηα ηελ πγεία ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο, ε
λέα θηινζνθία ησλ ζπλζέζεσλ ζθπξνδέκαηνο, εγγπάηαη έλα ηύπν
ζθπξνδέκαηνο κε ρακειό θνιιώδεο, βειηηώλνληαο έηζη ηελ εξγαζηκόηεηά
ηνπ. Η θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο Smart Dynamic ConstructionTM,
πξνζθέξεη κηα «έμππλε» ηερλνινγία πνπ απινπνηεί ηε παξαγσγή θαη ηνλ
έιεγρν ελόο δπλακηθνύ ζθπξνδέκαηνο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα
νηθνλνκηθά, εξγνλνκηθά αιιά θαη ζηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η
ηερλνινγία απηή, ππεξηνλίδεη ηε δέζκεπζε ηεο βηνκεραλίαο ησλ Υεκηθώλ
Καηαζθεπήο γηα ιύζεηο «ξακκέλεο ζηα κέηξα» ηεο βηνκεραλίαο
ζθπξνδέκαηνο, δίλνληαο ηεο ηε δπλαηόηεηα γηα ην άικα πξνο ην κέιινλ. ε
ζπλδπαζκό κε ηελ άξηζηε ηερληθή ππνζηεξημε ζε ηνπηθό επίπεδν αιιά θαη
κε ηε ζηγνπξηά πνπ δίλεη ην όλνκα ηνπ παγθόζκηνπ εγέηε ζηε βηνκεραλία
ρεκηθώλ, ην ζύζηεκα απηό δίλεη ηελ ώζεζε ζηε βηνκεραλία θαηαζθεπήο γηα
λα εηζέιζεη ζε κηα λέα επνρή.
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Δηθόλα 1: κε ρξήζε RheoMATRIX®

Δηθόλα 2: ρσξίο

«...Η δηαθνξά ζηελ εμάπισζε ησλ δύν ζθπξνδέκάησλ (κε θαη ρσξίο RheoMATRIX®) είλαη
εκθαλήο...»

Δηθόλα 3

Δηθόλα 4
®

«...Η νκάδα ζθπξνδέηεζεο ρσξίο RheoMATRIX απνηειείηαη από 3 άηνκα θαη δελ έρεη
®
ηειεηώζεη αθόκα ηε δηάζηξσζε ηε ζηηγκή πνπ νκάδα ηνπ RheoMATRIX πνπ απνηειείηαη
από 1 άηνκν, έρεη ηειεηώζεη θαη ςεθάδεη ηελ αληηεμαηκηζηηθή κεκβξάλε...»
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