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Συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες ανάγκες, στην κτιριακή δόμηση και τις απαιτήσεις για εξέλιξη στις εφαρμογές
θερμομόνωσης των κτιρίων, προσφέρουμε μια εγγυημένα αποδοτική και εύκολα εφαρμόσιμη λύση: την
Θερμομόνωση OSTRAKO.
Το OSTRAKO είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμικής θωράκισης που αγκαλιάζει όλο το κτίριο
παρέχοντας του θερμομόνωση, προστασία και αισθητική.
Το σύστημα εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων σε νέες ή παλαιές κατοικίες και αποτελείται από
εξηλασμένη πολυστερίνη ειδικών προδιαγραφών και υψηλής ποιότητας θερμομονωτικών υλικών.
Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από εγχώριους και διεθνείς αρμόδιους φορείς καθώς επίσης έχουν
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών
κανονισμών.
Το σύστημα μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί στο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου χωρίς οποιανδήποτε
ενόχληση για τους ενοίκους του κτιρίου.
Με την καλή θερμομόνωση του κτιρίου επιτυγχάνεται:
 Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 70%.
 Παρατείνεται ο χρόνος ζωής του κτιρίου καθώς προστατεύεται από διάβρωση ψύχους και ζέστης.
 Μειώνεται το κόστος συντήρησης του αφού δεν ρηγματώνει , δεν έχει υγρασίες.
 Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες καθώς τα υλικά είναι στεγανωτικά.
 Δεν ρηγματώνει το εξωτερικό επίχρισμα και η κατασκευή χαρακτηρίζετε ως υψηλών προδιαγραφών λόγω
των υλικών , δίχτυ – γωνιές – Νεροσταλλάκτες.
 Εξοικονομούνται επιπλέον τετραγωνικά μέτρα λειτουργικού χώρου (περίπου 6/100).
 Βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του κτιρίου και παρέχει θερμική άνεση στο εσωτερικό.
 Αποφυγή δημιουργίας θερμικών γεφυρών στις κολώνες, στου δοκούς, στα πατώματα κτλ.
 Μείωση δαπανών κατασκευής εγκατάστασης θέρμανσης/ψύξης κτιρίου
 Βαθμολογείται υψηλά το κτίριο ως προς την ενεργειακή του ταυτότητα.
 Το σύστημα έχει μέσο όρο απόσβεσης 3 – 4 χρόνια.
 Καλύτερη στατικότητα των εσωτερικών τοίχων.
 Μείωση του φορτίου της οικοδομής.
 Ιδανική λύση για ανακαίνιση.
 Απλή εφαρμογή, μεγάλη ταχύτητα, καθαριότητα και πιο λίγα μπάζα.

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας με τεχνογνωσία και με την ανάλογη εμπειρία και τεχνική επάρκεια που το
διακρίνει, σας εγγυάται την αρτιότητα της κατασκευής.
(Παρέχετε Εγγύηση για όλες μας τις εργασίες)

Παγκύπριος αριθμός για Τεχνική Υποστήριξη
Τηλ: 70000504

Fidipiddou 22, 4151, Limassol – Cyprus
Tel: 0035725395280, Fax: 0035725394671
E-mail: chtisma@cytanet.com.cy
www.chtisma.com.cy

Ενδεικτικά Στάδια Εφαρμογής του Θερμομονωτικού Συστήματος OSTRAKO
1. Έλεγχος της τοιχοποιίας και του μπετού (φάδι – ράμμα)
2. Εφαρμογή οδηγού αλουμινίου (αν χρειάζεται).
3. Εφαρμογή κόλλας 1000 στις πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ειδικών προδιαγραφών 50mm XPS TIKTAS
με άγρια όψη και πατούρα και στις 4 πλευρές προς αποφυγή θερμογεφυρών.
4. Η κόλλα εφαρμόζεται καθολικά πάνω στις πλάκες πολυστερίνης, όταν τοποθετούνται σε λεία και ομαλή
επιφάνεια. Όταν είναι ανώμαλη η επιφάνεια ή απευθείας επάνω σε τούβλο η κόλλα εφαρμόζεται
περιμετρικά και σε 2 (δύο) σημεία στη μέση με την επαφή τουλάχιστον 40% της επιφάνειας. Η κόλλα 1000
της EASYMIX είναι εξειδικευμένη κόλλα για τα Θερμομονωτικά συστήματα και είναι μια από τις καλύτερες
της αγοράς με πολύ ψηλή πρόσφυση στην πολυστερίνη.
5. Σε πολύ γυαλιστερές επιφάνειες όπως MDF, OSB, Γυψοσανίδες, Σίδηρο κ.α., πριν την επικόλληση των
πλακών πολυστερίνης περνάμε ειδικό αστάρι.
Σημαντικό είναι να σταυρώνονται οι πλάκες μεταξύ τους και στις γωνιές των ανοιγμάτων να μην υπάρχουν
ενώσεις.
6. Επιπλέον στερεώνουμε με βύσματα αγκύρωσης ειδικά για θερμοπροσόψεις, τις πλάκες μας στην
εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου.
** Πάνω σε OSB τα βύσματα είναι με βίδα και πλαστικό καπάκι.
7. Μετά ακολουθεί η ενίσχυση των γωνιών του κτιρίου και των ανοιγμάτων με PVC γωνιόκρανα με πλέγμα
και όπου χρειάζεται τοποθετούνται και οι ανάλογοι Νεροσταλλάκτες.
8. Τα αδύνατα σημεία του κτιρίου, όπως γωνιές και ανοίγματα ενισχύονται με επιπρόσθετο πλέγμα.
9. Στην συνέχεια εφαρμόζεται το πρώτο στρώμα κόλλας στο οποίο εγκλωβίζεται πλέγμα 160gr/m2 για την
περαιτέρω ενίσχυση της κατασκευής. Το πλέγμα των 160gr/m2 είναι ειδικό για θερμομονώσεις και
υπερκαλύπτει τουλάχιστον 100mm.
10. Μετά ακολουθεί και δεύτερο στρώμα κόλλας 1000 ή προαιρετικά REVISLANT για περισσότερη στεγάνωση
αλλά και ομαλοποίηση της επιφάνειας.
** Για μεταλλικές κατασκευές με πολλές συστολές διαστολές ενδείκνυται ακρυλική κόλλα l η οποία είναι
πιο ελαστική.
11. Πριν το επίχρισμα, εφαρμόζεται ειδικό αστάρι, αναλόγως του τελικού επιχρίσματος.
12. Το τελικό επίχρισμα και το χρώμα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη.
13. Η θερμομόνωση έχει και πολλές άλλες λεπτομέρειες, λεπτομέρειες όμως που είναι καθοριστικές για την
ποιότητα της δουλειάς.
Παγκύπριος αριθμός για Τεχνική Υποστήριξη
Τηλ: 70000504

Alpeon 8, Industrial Area Agiou Sila, 4193, Ipsonas – Limassol
Tel: 25395280, Fax: 25394671, E-mail: chtisma@cytanet.com.cy
www.chtisma.com.cy

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ 25CM ΚΑΙ 50MM ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (XPS)
Περιγραφή Κατασκευής
Α/Α
Ονομασία Υλικού

1
2
3
4
5
6
7

ΣΟΒΑΣ
ΤΟΥΒΛΑ
ΓΟΜΑ
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΧΤΥ
ΓΟΜΑ
ΣΟΒΑΣ MARMOCRYL
Ροή Θερμότητας
Rsi (m²K/W)
Rse (m²K/W)
Σημειώσεις

Πάχος Υλικού
d
(m)

0.030
0.250
0.010
0.050

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
Θερμική
Θερμική
Αγωγιμότητα
Αντίσταση
Υλικού
Υλικού
λ
R
(W/Mk)
(m²K/W)
1.000
0.030
0.200
1.250
0.400
0.025
0.030
1.667

0.000
0.010
0.030

0.000
0.400
1.000
Οριζόντια

Τυπική
Σχεδιαστική
Λεπτομέρια

0.000
0.025
0.030
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U
(W/m²K)

0.130
0.040
U = 0.313
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ U<=0.85

Οι πιο πάνω μετρήσεις σχετικά με την Θερμοπερατότητα των υλικών έχουν γίνει και έχουν πιστοποιηθεί από το:

Μηχανολογικό Γραφείο κ. Μιχάλη Μουρουζίδη (Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ 043147)

TECHNICAL CHARACTERISTICS ACCORDING TO EN 13164
GT XPS PANEL
Designation Code: XPS-EN 13164-T3-TR600-WL(T)0.7-CS(10/Y)500-DS(TH)
Properties
Dimensions (mm)
Typical Thickness (mm)
Thickness tolerance
Surface
Density
Declared thermal
Conductivity λd
50mm –
70mm
Declared thermal Resistance
Rd at 10°C and
D=50mm
D=70mm
Tensile Strength
perpendicular to faces
Compressive stress -10%
deformation
Dimensional stability – 48Hrs
- Thickness
- Width
- Length
Long-term water absorption
Profile

Standard
EN 822
-

Values
1250x600
2500x600
20-200
T1
Rough smooth surface
33 – 35kg

EN 12667:2004
0.03W / (m.k)
0.0351 W / (m.k)
EN 12667:2004

EN 1607

1.82m2 K/W
2.00m2 K/W
600kPa

EN826

550kPa

EN 1604:2006

0.20%
0.12%
0.12%
Less than 3%
L Type

EN 12087:1997
-

The above mentioned designation codes stand for:








XPS – Extruded Polystyrene
EN 13614 – European standard for extruded polystyrene
Ti – Declared value of thickness tolerance
Tri – Tensile strength
CS – Compressive stress at 10% deformation
WL (T) – declared value of long term water absorption
DS (TH) – Dimensional stability <5% under 70°C and 90% relevant humidity

Initial Type Test done by Notified Body No. 1950

Technical datasheet

Fiberglass mesh
Terra 160/4x5
Product:
Supplier:
Size, packaging:
Aplication:

Material:

Terra 160/4x5
ICS Terra Impex SRL (www.terra-impex.com)
1m*50fm – 50m²/roll
Strenghtening mesh for external thermal
insulation systems and reinforcement of
internal cement plaster and plastic
waterproofing
E-glass; treatment alkaliresistant without
emolient

Properties
Lengh
Width
Thickness
Square dimension
Loomstate fabric weght
Treated fabric weight
Combustible mater content
Setting per 10cm
Tensile strength (warp/weft)
Elongation (warp/weft)
Tensile strength after aging (warp/weft)
Elongation (warp/weft)

Relevant standards
Manufacture’s declared
value (MDV)
(MDV)
(MDV)
(MDV)
(MDV)
(MDV)
(MDV)
(MDV)
ETAG 004
ETAG 004
ETAG 004
ETAG 004

Technical data
50m(±2%)
1m (±1%)
Min 0,42mm
4mm x 5mm (±0,5mm)
Min 121g/m²
Min 160g/m²
20% (±2%)
Warp: 24x2, weft: 20
2000N/5cm / 2400N/5cm
(on average) 3,7%/3,56%
1300N/5cm / 1600N/5cm
(on average) 2,7%/2,9%

Storage and Handling

Packed rolls are to be stored in dry rooms, protect against UV and heat, practically packed in plastic foil,
vertically in cardboard box, on a wooden pallet. The temperature of storing is from -10C to +50C.

Guarantee, warranty
In accordance with the current legislations and the conditions of the distributor. The observation of the
application rules of the product and presentation
of the invoice constitute a prerequisite for possible future warranty claims.

Standards, specifications
ETAG 004, EN 13499:2004;

Health and safety
No labelling required in accordance with the relevant regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council (REACH).
This datasheet corresponds the current knowledge on the subject, but may be revised as new knowledge and/or experience
becomes available. The product possesses the given technical characteristics. Since all variations of end-using of the product
can not be anticipated, the designer/end-user's responsibility to make sure of the suitability of this product for particular
purposes, structures.
Issued: 2015_02_27

FAÇADES DECORATION COATING

HIGH PERFORMANCES POLYMERIC
MORTAR FOR THE PAVITHERM
SYSTEM ETICS

DESCRIPTION /
Special cement, mineral loadings, resins, fibers and
additives.
OBSERVATIONS /
- Wind causes a lower mortar opening time and
involves a lower adherence.
- Do not apply with rain risk, frost-thaw.
- Do not apply over degraded or weak mortars.
USAGE CHARACTERISTICS /
- Rest time after the kneading: 5 min.
- Plaque rectification time: 15 min.
- Mass life: 1- 2 horas approximately.
- Thickness per layer: 3- 5 mm
** These times can considerably oscillate depending on
the kind of support and the ambient conditions.
ENFORCEMENTS /
- High performance arming mortar with fibers
for thermal isolation plaques and support
regularization outdoors.
- For reparation and regularization in façades,
walls… restoration and new construction.
ADMITTED SUPPORTS /
- Pavitherm Sate System (XPS, EPS...)
mortar, concrete block, concrete walls…

ENFORCEMENTS TIPS /
- Application temperatures 5-30ºC.
- Respect always the same water percentage.
- The water percentage can oscillate
depending on the used mixer.
- Over absorbent and dry facings, moisten
well before the mortar application.
- The support has to have no irregularities
superior than 10 mm with 2m.ruler.
- In rehabilitation workplaces, sanitize all the
degraded or loose parts before and
replenish with repair mortar Pavigrout/
Pavigrout Rápid.
- Do not apply with strong wind or direct
insolation.

www.pavistamp.com
Customer service +34 902 158 74

PERFORMANCES /
- Kneading water (in laboratory): 25%
- Pickup with piece with 10 kg: 0mm
- Adherence concrete support: >1,5 MPa
- Adherence ceramic support: > 1,0 MPa
- Adherence over XPS, EPS: 0,3 MPa
- Bending resistance: > 6,0 N/mm2
- Compression resistance: > 18,0 N/mm2
- Transversal deformation: 2.8 mm
- Flammability: MO
- Thermal conductivity determination: 0.038W/m·k
* These results are obtained in standard conditions and
they can oscillate depending on the workplace
conditions

EXECUTION CONDITIONS /
- The support has to be resistant, its setting has to be
completed, and it has to be without dust, oil, grease…
- Application thickness for the plaque fixation 2-4 mm.
- Thickness for regularization 3- 5 mm per coat.
- The glass fiber mesh will be previewed with a, at
least, 10 cm. overlap with the consecutive mesh.

SYSTEM
REVISLANT
THERMAL ISOLATION

PRODUCT
APPLICATION WAY/
Knead Revislant with 6-7 clean
water liters per 25 kg sack until
obtaining a homogeneous mass
without lumps.
*Let it rest 5 minutes.

HIGH PERFORMANCES
POLYMERIC MORTAR FOR
THE PAVITHERM SYSTEM
SATE
- Thermal and acoustic isolation system
outdoors

- For the isolation plaques placement and
Extend the mortar with notched trowel in little panels (2-3
m2) and proceed with the plaque paste.

Once the plaques are placed with the inserted joints and
the mortar is dry (24 hours) they will be drilled for the
fixing stud collocation.
Once 24 horas approx. are gone,
the surface will be regulated and
then the mesh will be extended
with the fresh paste all over the
surface.
Once it is dry, a mortar coat will be
applied in order to regularize and
cover the seen mesh or any little
irregularity.
MORTECRIL

regularization.

- Excellent adherence
- Armed with fibers
- Deformable and breathable

PACKING /
25 kg paper sacks, anti-humidity.
1200 kg pallet (48 sacks)
COLORS /
White and grey
CONSUMPTION /
Fixation: 4-5 kg/m2
Regularization: 3-5 kg/m2
*These consumptions can oscillate depending
on the workplace conditions.
PRESERVATION /
12 months from the fabrication date, in the
closed original package and sheltered from
humidity.

PAVICEM

ASSOCIATED PRODUCTS /
*PAVITHERM (SATE)
*MORTECRIL
*PAVICEM façades

When the Revislant setting is completed, apply the final
finish:
*Acrylic mortar Mortecril
*Micro cement Pavicem
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INFORMATION
Technik
PRODUCT DATA SHEET
Product group:1180

DESCRIPTION
REF. NO.:

3707

CORNER BEAD COVERED WITH
ALKALI RESISTANT REINFORCED
FIBREGLASS MESH FOR THIN COAT
THERMAL INSULATION SYSTEMS

MATERIAL OF PROFILE

POLYSTYROL PS-Hi

STANDARD

DIN EN ISO 1163-1

THICKNESS OF MATERIAL

1,6 - 1,4 mm

TOLERANCES FOR THE PROFILE

DIN 16941

ADDITIONAL COATING

REINFORCED FIBRE GLASS MESH,
ALKALI RESISTANT 100 x 150 mm

COLOUR OF PROFILE PROTECTION

WHITE

MESH SIZE

4 x 4 mm

TENSILE STRENGTH ( N/5 cm )

WARP – 2117, WEFT - 2617

WEIGHT OF MESH

160 g / m²

LENGTH OF PROFILE

250 cm ± 1 cm

PIECES PER BUNDLE / BOX

50 PCS / BOX

REMARKS

P R O T E K T O R W E R K
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 ● D-76571 Gaggenau

Tel. 07225/977-0
Fax 07225/977-111
mailto:info@protektor.com
http://www.protektor.com

Modified 08/2007
Edition 12/1997

The present data sheet corresponds to the actual stage of development of our products and ceases to be valid with
a new edition. Make sure to use the latest edition of this information. Guarantee and liability are subject to our
general terms and conditions of business. Please observe the guidelines for application, installation and storage. No
liability assumed.

ΚΟΛΛΑ EASYMIX 1000
Άσπρη Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα θερμομονωτικών πλακών. Είναι κατάλληλη για
Την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές όψεις των
Κτιρίων, και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για το σουβά που θα ακολουθήσει.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.00 – 5.00kg/m2
(ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας και την εφαρμογή)
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
Κατάλληλη για θερμοπρόσοψη με συντελεστή θερμοπερατότητας λ=0.03. Συμπεριφορά
Στην φωτιά κλάση Ε – ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ CFC
(υδροχλωράνθρακες) Πάχος πλάκας 2 μέχρι 10 cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.10m2 / m2
ΚΛΙΠ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Κλίπς πολυστερίνης από πολυπρεπυλενικό και καρφιά από stainless steel σε μέγεθος
9cm, 11cm και 13cm

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Ειδικό πλέγμα (fiberglass mesh) 160g/m2 για ενδυνάμωση της γόμας. Μέγιστη Ελαστικότητα, αντοχή σε μηχανικές
καταπονήσεις και προστασία από ρωγμές.
Akaline resistant
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.10m2 / m2
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
Ειδικό PVC γωνιόκρανο με πλέγμα για να δένεται και για να ενδυναμώνει το εξωτερικό όλων
Των γωνιών σε όλα τα ανοίγματα.
ΓΩΝΙΑ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1m / τρεχούμενο μέτρο

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU
Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση την πολϋουρεθάνη σε μορφή θιξοτροπικής πάστας, το οποίο μετά την
επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα

ΑΣΤΑΡΙ 2040
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Αποτελεί το ιδανικό αστάρι για τον ακρυλικό
παστώδη σοβά.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 – 200g / m2

ΣΟΒΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ MARMOCRYL ή TETRALUX η EASYMIX
Marmocryl 25kg: Tetralux 18kg: EASYMIX 18kg
Ακρυλικός, παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και την άριστη πρόσφυση που
διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την θερμομόνωση κτιρίων.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Fine 1mm: Περίπου 2kg / m2
Decor 2mm: Περίπου 3kg / m2

ChtiSMa Trading Ltd
Φειδιππίδου 22, 4153, Κ. Πολεμίδια, Λεμεσός
Τηλ: 25395280 – 25712227 Φαξ: 25394671
E-mail: chtisma@cytanet.com.cy
E-mail: ostrako@cytanet.com.cy
Website:www.chtisma.com

