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PERLAFIX Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 14 kg/m2/cm πάχους στρώσης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, 
σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προ-
ϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την 
υγεία και το περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 65% R.H.)

Μορφή - Χρώμα 
Ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κονία -
Κεραμιδί ανοιχτό

Τοξικότητα Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος 1,45±0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος 2,00±0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου 5mm

Απαίτηση σε νερό 4,0lt νερό σε 25kg κονία

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30°C έως +80°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο 3 ώρες 

Αντοχή σε παγετό Άριστη

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 1015-11, σε:

• κάμψη 4,00±0,5 N/mm²

• Θλίψη 20,00±1,0 N/mm²

Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 1015-12, σε:

• πρόσφυση 1,00±0,10 N/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) 
κατά ΕΝ 1015-18

≤ 0,25kg/m² min0.5

Αντίδραση στη φωτιά κατά ΕΝ 13501-1 Euroclass A1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πολυμερικό, ινοπλισμένο, αντιπαγε-
τικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με 
υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και 
ευκαμψία. 
Διασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση 
και λύση στα προβλήματα των κε-
ραμοσκεπών που δημιουργούνται 
από έντονα καιρικά φαινόμενα και τα 
οποία προκαλούν αποκόλληση των 
κορφιάδων (εικ.1). Διατίθεται σε κε-
ραμιδί ανοιχτό. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
To PERLAFIX είναι κατάλληλο για 
την άρρηκτη συγκόλληση κορφιάδων, 
ακροκεράμων καθώς και για τη σφρά-
γιση φωλιών στις απολήξεις περιμε-
τρικά των κεραμιδιών (εικ.2). 
Αποτελεί ιδανική επιλογή και σε περί-
πτωση αποκόλλησης κεραμιδιών μετά 
από έντονα καιρικά φαινόμενα. Με-
τά την εφαρμογή και την παρέλευση 
τουλάχιστον τριών ημερών, συνιστά-
ται η επάλειψη με στεγανωτικό κονί-
αμα DUROSTICK D-9 ή με το εύκα-
μπτο σφραγιστικό, συγκολλητικό και 
στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών 
DUROFLEX POWDER της DUROSTICK 
κεραμιδί χρώματος, για να διασφαλί-
σουμε πρόσθετη στεγανοποίηση του 
εμφανούς κονιάματος.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Oι επιφάνειες εφαρμογής των κερα-
μιδιών πρέπει να είναι σταθερές, κα-
θαρές και απαλλαγμένες από σκόνες, 
σαθρά υλικά κ.ά.
2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σά-
κου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε ανα-
λογία 25kg κονία προς 4,0-4,5lt νερό 
και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών 
στροφών ή με μπετονιέρα ανάμειξης 
κονιαμάτων, έως ότου δημιουργηθεί 
μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. 
Στη συνέχεια, διαβρέχουμε τα σημεία 
που θα επικαλυφθούν και επιστρώ-
νουμε το PERLAFIX με μυστρί. Η τοπο-
θέτηση των κορφιάδων και η σταθερο-
ποίησή τους γίνονται εντός 5 λεπτών. 

Σημείωση:
Για αποχρώσεις κεραμιδιών Ώχρα ή 
Κοραλί, η κόλλα D-5 για πέτρες (δια-
θέσιμη σε 25kg) της DUROSTICK δύ-
ναται να χρωματιστεί στη μάζα της με 
DUROCOLOR POWDER-C (υδατοδια-
λυτές χρωστικές σε μορφή πούδρας, 
επικαλυμμένες με βινυλικές ρητίνες). 
Η απόχρωση Ώχρα επιτυγχάνεται με 
την ανάμειξη μίας συσκευασίας 250gr 
No30 DUROCOLOR POWDER-C, ενώ  
το Κοραλί με μία συσκευασία 250gr 
No35, στα 25kg D-5.

εικ. 1

εικ. 2
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5.2.1 Kονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης


