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SUPER EXTRA 400
ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΗΣΖ
(ΛΔΤΚΖ)
ΥΡΖΖ
Γηα ηνπνζέηεζε πιαθώλ θαη πιαθηδίσλ από κάξκαξα θαη γξαλίηεο, όπσο επίζεο θαη γηα άιια
θπζηθά δνκηθά πιηθά, θεξακηθά πιαθίδηα κε κηθξό πνξώδεο, θ.α., γηα εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ. Καηάιιειε γηα επηθόιιεζε πιαθηδίσλ πάλσ ζε
ζπλεζηζκέλα ππνζηξώκαηα από κπεηόλ, ειαθξνκπεηόλ, ηζηκεληνθνλίεο, ζνβάδεο, ηζηκεληνζαλίδεο, γπςνζαλίδεο, γπςνζνβάδεο, ζε δεκόζηνπο ρώξνπο κε απμεκέλε θπθινθνξία θαζώο
θαη γηα θάζε πςειήο πνηόηεηαο θαηαζθεπή.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
Δπθνιία παξαζθεπήο ηεο (απαηηείηαη πξνζζήθε κόλν λεξνύ).
Οκνηνγελέο πιηθό ζηαζεξήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη πςειήο πνηόηεηαο.
Δμαζθαιίδεη πςειή πξόζθπζε κε ην ππόζηξσκα θαη ηα δνκηθά πιηθά επηθόιιεζεο.
Υαξαθηεξίδεηαη από πςειέο κεραληθέο αληνρέο, αληνρέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαη
ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη δηαθπκάλζεηο πγξαζίαο.
Πξνζηαηεύεη ηα δνκηθά πιηθά επηθόιιεζεο από ρξσκαηηθέο αιινηώζεηο θαη ηνλ
ζρεκαηηζκό εμαλζεκάησλ.
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ζ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηεο θόιαο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή, ζηεγλή θαη θαζαξή.
Απνκαθξύλνληαη όια ηα ζαζξά ππνιείκκαηα θαη θαζαξίδεηαη πνιύ θαιά ε επηθάλεηα
επίζηξσζεο.
Σν πεξηερόκελν ηνπ ζαθηνύ αλακεηγλύεηαη κε θαζαξό λεξό (πεξίπνπ 6,5-7,0 lt/ζαθί), κε
ειεθηξηθό αλακείθηε, ζε ρακειέο ζηξνθέο, έσο όηνπ δεκηνπξγεζεί νκνηνγελέο, ρσξίο ζβόινπο
κείγκα.
Σν κείγκα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε κεηά από πέληε πεξίπνπ ιεπηά από ηελ αλάκεημή ηνπ.
Απιώλεηαη κε ηελ βνήζεηα νδνλησηήο ζπάηνπιαο (6-10mm) αλάινγα κε ην ππόζηξσκα θαη ην
είδνο-κέγεζνο ησλ πιαθηδίσλ. Σα πιαθίδηα ηνπνζεηνύληαη θαη πηέδνληαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε.
Ο αλνηρηόο ρξόλνο επεμεξγαζίαο ηεο έηνηκεο θόιαο είλαη αξθεηόο γηα ηηο όπνηεο κηθξνδηνξζώζεηο απαηηεζνύλ γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ.
ηελ πεξίπησζε επηθάιπςεο ηνπ ππνζηξώκαηνο κε ηζηκεληνθνλία ε επίζηξσζε ηεο θόιιαο
ζα πξέπεη λα αξρίζεη κεηά πνπ ε πγξαζία ηνπ κεησζεί θάησ από 2,5%.
Γελ ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ ζε ζπλζήθεο παγεηνύ ή θαύζσλα (ζεξκνθξαζίεο
ν
κηθξόηεξεο ησλ +5 ή κεγαιύηεξεο ησλ +35 C), ζε ξεύκαηα αέξνο, βξνρήο, έληνλεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο, θιπ. Ζ θξεζθνεπηζηξσκέλε επηθάλεηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη ηηο
επόκελεο ώξεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη ην ππόζηξσκα
πνιύ ή ειάρηζηα απνξξνθεηηθό επηβάιιεηαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ. Καηάιιειε
πξνεηνηκαζία επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο θόιιαο πάλσ ζε γπςνζαλίδεο
θαη γπςνζνβάδεο.
Ζ αξκνιόγεζε ησλ δαπέδσλ κπνξεί λα γίλεη κεηά από πεξίπνπ 24 ώξεο, ελώ ησλ ηνίρσλ
κεηά από πεξίπνπ 10 ώξεο.
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
2
2,0-4,0 kg/m , αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιαθηδίσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ππνζηξώκαηνο.
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ΕΣΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ

ΤΣΑΣΗΚΑ
Λεπθό ηζηκέλην πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, αδξαλή επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο, ξεηίλε θαη εηδηθά
βειηησηηθά πξόζζεηα.
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαηαηάζζεηαη σο θόιια ηύπνπ
C2Σ- ΔΝ 12004
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Γηαηεξείηαη ζε πξνζηαηεπκέλν ζηεγλό ρώξν (ζε θιεηζηά ζαθηά) κέρξη 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
ε ζαθηά ησλ 25kg, ζε παιέηα.
TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Πεξηγξαθή
Κνθθνκεηξία
Φαηλόκελν
εηδηθό βάξνο
Αλνηρηόο
ρξόλνο
εθαξκνγήο
Αληνρή ζηα
αιθάιηα
Υξόλνο
κηθξνξπζκίζεσλ
Οιίζζεζε

Σζηκεληνεηδήο
ιεπθή θνλία
<0,5mm

Καλνληθέο-μεξέο
ζπλζήθεο

≥1,97 N/mm

2

ην λεξό

≥2,19 N/mm

2

~30 ιεπηά

ε ζεξκνθξαζία

≥1,76 N/mm

2

άξηζηε

ε ςύμε-απόςπμε

≥1,53 N/mm

2

~1300 kg/m

3

Πξόζθπζε

~30 ιεπηά
≤0,3mm

Αξκνιόγεζε

Γάπεδα
Σνίρνπο

~24 ώξεο
~10 ώξεο

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Σα απνηειέζκαηα ησλ άλσ κεηξήζεσλ πξνθύπηνπλ κεηά από αλάκεημε ηεο θόιιαο κε
ηελ κεγαιύηεξε πνζόηεηα λεξνύ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζαθί ηνπ έηνηκνπ πξντόληνο.
Ζ θόιια πεξηέρεη ηζηκέλην ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο εξεζηζηηθό. πκβνπιεπζείηε ηηο
νδεγίεο αζθάιεηαο-πξνθπιάμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο.
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ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, C2T
Βειηησκέλε ηζηκεληνεηδήο θόιια
πιαθηδίσλ κε κεησκέλε νιίζζεζε θαη κε
επηπξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά, γηα
εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο γηα
δάπεδα θαη ηνίρνπο
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ΠΑΡΑΓΩΓΟ: ΜΗΥ. Η. ΣΑΓΑΚΖ ΑΔΒΔ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΜΒΟ ΑΣΗΠΟΠΟΤΛΟΤ, 74100 ΡΔΘΤΜΝΟ
ΔΡΓΟΣΑΗΟ: ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΑΣΕΗΜΑ, Ν. ΡΔΘΤΜΝΟΤ
ΣΖΛ.: 28340 93304, ΦΑΞ: 28340 20630
ΔΑSYMIX®: ΖΜΑ ΚΑΣΑΣΔΘΔΝ ΔΣΟΗΜΩΝ ΚΟΝΗΑΜΑΣΩΝ

ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, C2T
Improved cementitious adhesive for
tilling with additional properties and
reduced slip for interior and exterior
applications, on floors and walls
11
PRODUCER: MICH.I. STAGAKIS SA
ADDRESS: KOMVOS ATSIPOPOULOU, 74100 RETHYMNO
FACTORY: LATZIMAS AREA, RETHYMNO
TEL.: +30 28340 93304, FAX: +30 28340 20630
ΔΑSYMIX®: REGISTERED TRADE NAME OF READY MIX MORTARS
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