
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

ULTRAFIX THERMO 
 
 
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την 
επικόλληση θερμομονωτικών πλακών. Στην ινο-
πλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται πολυμερικές 
ρητίνες που της προσδίδουν υψηλή πρόσφυση 
σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή 
τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία 
που απαιτείται στις εφαρμογές της.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS IV/W2 
κατά ΕΝ 998-1.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Η ULTRAFIX THERMO είναι κατάλληλη για συ-
στήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Πα-
ρέχει υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι κα-
τάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την ε-
πίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα 
οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της 
DUROSTICK.  
 
 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Προετοιμασία επιφάνειας  
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι επίπεδη, 
καθαρή, απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκό-
νες και λάδια. Οι ιδιαίτερα απορροφητικές επιφά-
νειες διαβρέχονται ή ασταρώνονται με τον μικρο-
μοριακό σταθεροποιητή (αστάρι) AQUAFIX της 
DUROSTICK, που τις σταθεροποιεί και δημιουρ-
γεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης με τo υπό-
στρωμα.  
Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε κα-
θαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία 
προς περίπου 6,5lt καθαρό νερό, αναδεύοντας 
με δράπανο χαμηλών στροφών. Αφήνουμε το 
μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και αναδεύ-
ουμε περιοδικά χωρίς την προσθήκη επιπλέον 
νερού.  
Σε επίπεδες επιφάνειες: Απλώνουμε την 
κόλλα επάνω στη θερμομονωτική πλάκα, τη ‘χτε-
νίζουμε’ ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειάς 
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της με οδοντωτή σπάτουλα και την τοποθετούμε 
στον τοίχο.  
Σε μη επίπεδες επιφάνειες: Απλώνουμε την 
κόλλα περιμετρικά με μυστρί επάνω στη θερμο-
μονωτική πλάκα και σημειακά στην υπόλοιπη ε-
πιφάνειά της. Τοποθετούμε την πλάκα στον 
τοίχο και ασκούμε πίεση στην επιφάνειά της, ώ-
στε να διασφαλίσουμε ότι θα κολλήσει καλά στο 
υπόστρωμα. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιπε-
δότητα της επιφάνειας των επικολλημένων θερ-
μομονωτικών πλακών, απαιτείται αλφάδιασμα. 
Τουλάχιστον 24 ώρες αργότερα και ανάλογα με 
το μέγεθος του κτιρίου, εφαρμόζουμε πλαστικά 
βύσματα.  
Εφαρμογή ως οπλισμένο κονίαμα: Eφαρμό-
ζουμε σε όλη την επιφάνεια, με οδοντωτή σπά-
τουλα, ένα λεπτό στρώμα κόλλας, περίπου 3-
5mm και ενσωματώνουμε σε αυτό το υαλό-
πλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 
της DUROSTICK. Στο τέλος λειαίνουμε την επι-
φάνεια με τη σπάτουλα. Μετά την πλήρη σκλή-
ρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με 
τον εύκαμπτο υδαταπωθητικό σοβά 
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή 
γραφιάτο φινίρισμα, ή τον σιλικονούχο αδιά-
βροχο παστώδη σοβά HYDROSTOP SILICONE 
PLASTER ή τον ακρυλικό παστώδη σοβά 
HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Εργαλείων και μηχανών με νερό, αμέσως μετά 
τη χρήση τους. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα 
και το υπόστρωμα. 
Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την 
κάλυψη του υαλοπλέγματος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία 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, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος 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 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, 
Φαξ: 210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,  
Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 


