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Ειδική κόλλα για επικόλληση των πλακών N-Thermon®  
σε τοίχους και ταβάνια 
 

Περιγραφή 
 

Ειδικά μελετημένη κόλλα ακρυλικής βάσης, ιδανική για την τοποθέτηση των 
πλακών N-Thermon® σε λείες οικοδομικές επιφάνειες.  
Μέρος του Συστήματος N-Thermon® 
 

 

Συσκευασία 
15kg, 5kg και 1kg  

 

 

Πεδία εφαρμογής 
 

Σε λείες επιφάνειες τοίχων και ταβανιών πριν την επικόλληση των θερμομονωτικών 
πλακών N-Thermon® 
 

 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα 
 

▪ Παρουσιάζει πολύ ισχυρή πρόσφυση και ελαστικότητα 
▪ Διαθέτει εξαιρετική αντοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
▪ Επιβραδύνει την ανάπτυξη της μούχλας, ακόμα και σε συνθήκες               

υψηλής υγρασίας 
▪ Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές 
▪ Υλικό έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή  

 
 
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) 1,45kg/L (±0,1) 

pH (ISO 1148) 8-9 

Κατανάλωση: 700gr/m2 σε λείες επιφάνειες 
 

 

 

 

Συνθήκες εφαρμογής 
Υγρασία υποστρώματος <4% 

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (RH) <70% 

Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος από +5°C έως +35°C 
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Λεπτομέρειες ωρίμανσης 
Χρόνος στεγνώματος (+25°C) 24 ώρες  

* Ο παραπάνω χρόνος επιμηκύνεται από χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία κατά την εφαρμογή ή/και το 

στέγνωμα, ενώ ελαττώνεται από υψηλές θερμοκρασίες 
 

Τρόπος εφαρμογής 
 

Προετοιμασία υποστρώματος 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές, προστατευμένες από ανερχόμενη υγρασία και 
απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Σε περίπτωση που έχουν προσβληθεί από μούχλα, 
επιβάλλεται ο αρχικός καθαρισμός τους με αντιμουχλικό υγρό ή διάλυμα χλωρίνης και σχολαστικό πλύσιμο με 
καθαρό νερό. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι επαρκώς λείες, επίπεδες και συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). 
Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εξαλείφονται πιθανές ανωμαλίες ή/και να επισκευάζονται με κατάλληλα 
επισκευαστικά υλικά.  
 

Εφαρμογή 

Η κόλλα N-Thermon®  Glue απλώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα σε ενιαίο λεπτό πάχος. Η 
ποσότητα κόλλας πρέπει να είναι αρκετή κάθε φορά μόνο για την επιφάνεια μίας πλάκας N-Thermon®. Η πλάκα 
τοποθετείται με την ένδειξη της πίσω πλευράς πάνω στην υγρή κόλλα πιέζοντας προς τον τοίχο με τον κύλινδρο ή και 
με τα χέρια, ώστε να βγει ο αέρας προς τις πλευρές. Η κόλλα πρέπει να στεγνώσει για 24 ώρες (+25°C). Στη συνέχεια 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια κόλλα ως έχει για στοκάρισμα των ενώσεων-αρμών, που προκύπτουν μεταξύ των 
θερμομονωτικών πλακών N-Thermon®. 
 

Σε περίπτωση επικόλλησης του υαλοϋφάσματος Gavatex® πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες N-Thermon®, η κόλλα 
N-Thermon® Glue εφαρμόζεται εκ νέου με ρολό ή πινέλο, αραιωμένη ~10% με νερό. 
 
 

 

Ιδιαίτερες συστάσεις 
 

 

▪ Η κόλλα N-Thermon® Glue είναι ακατάλληλη για εφαρμογή σε μεγάλα πάχη 
 

▪ Πριν την εφαρμογή της κόλλας N-Thermon® Glue και αναλόγως του υποστρώματος και της ανάγκης 
σταθεροποίησής του, ενδέχεται να απαιτηθεί κατάλληλο αστάρωμα της επιφάνειας (π.χ. με Revinex® 
αραιωμένο με νερό σε αναλογία Revinex®: νερό - 1:4 ή με Silatex® Primer)  

 

 

 

Εμφάνιση  Πάστα υψηλού ιξώδους 

Συσκευασία 15kg, 5kg και 1kg σε πλαστικά δοχεία  

Καθαρισμός εργαλείων – 

Αφαίρεση κηλίδων 

Αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. Σε περίπτωση κηλίδων που έχουν σκληρύνει, με 

μηχανικά μέσα. 
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Πτητικές οργανικές ενώσεις 

(Π.Ο.Ε.) 

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας 

ΑζΥ: 30g/l (Όριο 1.1.2010) - Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. για το έτοιμο προς χρήση προϊόν: 

<30g/l 

Κωδικός UFI D5C0-2000-Q00G-UFHG 

Χρόνος αποθήκευσης 
2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από 

την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών 

λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει 

ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της 

ΝΕΟΤΕΧ®  για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο 

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 

ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα 

Τηλ. 210 5557579 

Fax. 210 5203665 

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Λούτσας – Θέση Βορό 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης 

Τηλ: 2310 467275   

Fax: 2310 463442 

www.neotex.gr         support@neotex.gr 


