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Πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία: 

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 

HYGROSMART-ADHESIVE A100/EE/24-10-12 

Τσιµεντοειδής κόλλα µε βελτιωµένα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και µειωµένης ολίσθησης.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το HYGROSMART®-ADHESIVE A100 είναι 

υψηλής αντοχής κόλλα πλακιδίων, µε βάση το 

τσιµέντο, ενισχυµένη µε τροποποιηµένα πολυµερή. 

Παρουσιάζει βελτιωµένα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και µειωµένη ολίσθηση. Εφαρµόζεται εύκολα σε 

κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Το υλικό έχει 

εξαιρετική συγκολλητική δύναµη, µηδενική 

ολίσθηση και εύκολη εφαρµογή ανεξάρτητα απ’ τη 

θερµοκρασία. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TS1, σύµφωνα 

µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12004.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Κατάλληλο για συγκόλληση κεραµικών πλακιδίων 

σε δάπεδο ή τοίχο, καθώς και σε επιφάνειες από 

σοβά, σκυρόδεµα, κ.α.. Κατάλληλο για 

συγκόλληση πλακιδίων σε επιφάνειες που έχουν 

στεγανοποιηθεί µε HYPERDESMO®. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 

εξωτερικούς χώρους.   

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Σε επιφάνειες όπου έχει εφαρµοστεί 

HYPERDESMO®, η αρµολόγηση των πλακιδίων θα 

πρέπει να γίνεται 3 ηµέρες µετά από την 

επικόλλησή τους. Στο διάστηµα αυτό η επιφάνεια 

δε θα πρέπει να είναι επισκέψιµη.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εύκολη εφαρµογή 

• Εξαιρετικός χρόνος εργασιµότητας 

• Άριστη πρόσφυση σε οικοδοµικά υλικά 

• Εξαιρετική πρόσφυση στο HYPERDESMO® 

• Υψηλές αντοχές 

• Μη τοξικό 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προετοιµασία υποστρώµατος:  

Καθαρίζουµε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, 

σκόνες, φυτικούς οργανισµούς, άλατα, λάδια.  

Οµογενοποιήστε το µίγµα πριν την εφαρµογή –

υγράνετε την επιφάνεια εάν τα υποβαστάγµατα 

είναι ξηρά-Κολλήστε αµέσως και πιέστε αρµονικά 

σε όλη την επιφάνεια. ∆εν είναι ανάγκη να 

ασκήσετε µεγάλη πίεση.  

Ανάµιξη – Εφαρµογή: 

Το HYGROSMART®-ADHESIVE A100  (25Kg) 

προστίθεται σταδιακά υπό µηχανική ανάδευση σε 

7-8 Kg νερό (το ποσοστό του νερού είναι 30%κ.β 

της κόλλας).  

Αφήστε το µείγµα να κατακαθίσει περίπου για 

πέντε λεπτά κα ανακατέψτε ξανά. 

Η επιφάνεια εφαρµογής διαβρέχεται και το υλικό 

εφαρµόζεται µε οδοντωτή σπάτουλα.  
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HYGROSMART-ADHESIVE A100/EE/24-10-12 

Η κόλλα πλακιδίων, αφού εφαρµοστεί και 

«χτενιστεί», πρέπει να καλυφθεί µε πλακίδια µέσα 

σε 20 λεπτά.  

Η θερµοκρασία κατά την διάρκεια εφαρµογής 

πρέπει να είναι +5 εως +35°C τουλάχιστον. 

Εφαρµογή σε HYPERDESMO®:  

Σε περίπτωση που επιθυµείτε συγκόλληση 

πλακιδίων σε επιφάνεια που έχει στεγανοποιηθεί 

µε HYPERDESMO®,πρέπει να έχουν µεσολαβήσει 

τουλάχιστον 48 ώρες από την εφαρµογή του.  

∆εν απαιτείται επίπαση άµµου επί του 

HYPERDESMO®. 

Είναι απαραίτητο να δηµιουργούνται αρµοί 

συστολής-διαστολής στα πλακίδια ανά τακτά 

διαστήµατα, οι οποίοι πρέπει να πληρώνονται µε 

την ειδική πολυουρεθανική µαστίχη 

HYPERSEAL®-50FC. Μετά την επικόλλησή τους 

τα πλακίδια δεν πρέπει να αρµολογηθούν για 3 

τουλάχιστον ηµέρες, έτσι ώστε η κόλλα να 

στεγνώσει και να αποκτήσει το µεγαλύτερο µέρος 

των αντοχών της. Στο διάστηµα αυτό η επιφάνεια 

στην οποία έχουν επικολληθεί τα πλακάκια, δεν 

πρέπει να πατηθεί. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

3-5 Kg/m2. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Βούρτσες και εργαλεία εφαρµογής καθαρίζονται µε 

νερό µετά από την χρήση. Υλικό που έχει 

σκληρύνει δεν καθαρίζεται µε νερό παρά µόνο µε 

µηχανικά µέσα. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σε χαρτόσακους των 25Kg  

ΑΠΟΧΡΩΣΗ: λευκό. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ’ όσον δεν έχει 

ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία  5-25 oC 

σε ξηρούς χώρους.  Από τη στιγµή που θα 

ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άµεσα. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το HYGROSMART®-ADHESIVE A100  περιέχει 

τσιµέντο και είναι καυστικό. Κατά την χρήση του 

υλικού να χρησιµοποιείται προστατευτικός 

ρουχισµός. 
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HYGROSMART-ADHESIVE A100/EE/24-10-12 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
(EN 12004) 

Απαίτηση σε νερό % 30% κατά βάρος - 

Ολίσθηση mm 0.34 ≤0,5         

Εγκάρσια Παραµόρφωση mm 3.00 >2,5         

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης min ≥20 - 

Πρόσφυση µετά από: 

• 28 ηµέρες 

• Εµβάπτιση στο νερό 

• Θέρµανση στους +70oC 

• 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης 

Ν/mm2 

 

2,05 

1,26 

1,12 

1,14 

>1 

 

 

 

 

 

 
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 

 

 

 

 

 


