
  Δεληίο Ιδιοηήηων Προϊόνηος 
Έκδοζη: Α’ - 01/06/2012 
 
 

WRM 550 

ΣΑΥΤΠΗΥΣΟ ΔΠΙΚΔΤΑΣΙΚΟ ΟΒΑ 

 

 

 

 

CS IV-W2-A1 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΔΝ 998 -1 

    

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

  
Τν πξντόλ WRM 550 είλαη έλαο ιεπθόο, ηαρύπερηνο, 

επηζθεπαζηηθόο ζνβάο ηζηκεληνεηδνύο βάζεο. Είλαη έλα κε 

ζπξξηθλνύκελν πιηθό κε άξηζηε ζπλάθεηα κε ην κπεηόλ, 

ηελ ηνηρνπνηία θαη ηνπο παιηνύο ζνβάδεο. Απνηειείηαη από 

ηζηκέλην, πδξάζβεζην, κάξκαξν θαη βειηησηηθά πξόζζεηα. 

Είλαη ηδαληθό γηα θάζε είδνπο επηζθεπέο ζνβάδσλ  γηα 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. Μεηά ηελ αλάκημε κε ην 

λεξό πξνθύπηεη κηα πάζηα πνπ. Μεηά ηελ αλάκημε κε ην  

 

 

 

 
λεξό πξνθύπηεη κηα πάζηα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κπζηξί 

ή κεηαιιηθή ζπάηνπια  θαη κε κεραλή ζνβαηίζκαηνο ζπλερνύο 

αλάκημεο. Ο ρξόλνο ηξαβήγκαηνο ηνπ ζνβά είλαη κηθξόηεξνο από 

ηνπο θνηλνύο ζνβάδεο. Έρεη αληνρή πάλσ από ην δηπιάζην από 

ηνπο ζπκβαηηθνύο ζνβάδεο θαη θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο 

επηζθεπέο. Παξάγεηαη θαη ειέγρεηαη κε βάζε ην επξσπατθό 

πξόηππν ΕΝ 998-1. 

 

 ΠΔΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ   

  
Ο WRM 550 είλαη θαηάιιεινο γηα: 

 ζνβάηηζµα ζε παιηέο θαη λέεο θαηαζθεπέο 

 κηθξέο επηδηνξζώζεηο (κεξεµέηηα) 

   

 

 ζθξάγηζε νπώλ 

 επηδηόξζσζε ζπαζµέλσλ θνµµαηηώλ ζνβά 

 πιαηηέο ξσγµέο θαη ζπαζµέλεο γσλίεο 

 

 

 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ      

  

 Είλαη ηαρύπεθηνο (30min) 

 Γξήγνξε αλάπηπμε  αληνρώλ (24 ώξεο) 

 Ιζρπξή πξόζθπζε ζην ππόζηξσκα 

 Μεδεληθή ζπξξίθλσζε 

 Είλαη πδαηαπσζεηηθόο  

 Υςειέο αληνρέο - Γξήγνξε εθαξκνγή 

 Επηηξέπεη ηηο επηθάλεηεο λα «αλαπλένπλ» 

 

  

 Άξηζηε εξγαζηκόηεηα 

 Παξάγεηαη κε ραιαδηαθή άκκν 

 Αληίζηαζε ζηελ πγξαζία θαη ζηνπο αηκνύο 

 Αληίζηαζε ζηελ γήξαλζε 

 Αληίζηαζε ζηα έιαηα θαη δηαιύηεο 

 Με εύθιεθην 

 Πηζηνπνηεκέλν κε CE - ζύκθσλα κε ην επξσπατθό πξόηππν 

ΕΝ 998-1 

 

 

 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

  
Αξρηθά απνκαθξύλνπκε ηα ζαζξά ηκήκαηα ηνπ ζνβά ή 

ηκήκαηα ζνβά πνπ έρνπλ απνθνιιεζεί ή ξεγκαησζεί, κε ηε 

βνήζεηα ελόο εξγαιείνπ, (θαιέκη ή  κηαο ζπάηνπιαο ή 

άιιν). Σηε ζπλερεία θαζαξίδνπκε ηελ επηθάλεηα επηκειώο 

κε ηε βνήζεηα κηαο ζθιεξήο βνύξηζαο, θαη ηελ πιέλνπκε 

πνιύ θαιά ώζηε λα αθαηξεζνύλ θαη όιεο  

  
νη ζθόλεο. Δηαηεξνύκε ηνλ ηνίρν πγξό κέρξηο θνξεζκνύ. 

Επηζθεπάδνπκε ηπρόλ βιάβεο ηεο ηνηρνπνηίαο κε θαηάιιειν 

επηζθεπαζηηθό πιηθό αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Αζηαξώλνπκε 

ηηο  επηθάλεηεο κε ηηο νπνίεο ζα έιζεη ζε επαθή ν επηζθεπαζηηθόο 

ζνβάο κε ην αθξπιηθό αζηάξη  THRAKON GLX 290 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

  
Πξνζζέζζε ζε θαζαξό δνρείν: 

 4,25-4,5 lt θαζαξό λεξό γηα ην ζαθί ησλ 25kg 

 0,85-0,90 lt θαζαξό λεξό γηα ην ζαθί ησλ 5kg  

θαη αδεηάζηε ζηαδηαθά ην πεξηερόκελν ηνπ ζάθνπ 

αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα κε ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, έηζη 

ώζηε λα πξνθύςεη κία νκνηνγελήο κάδα θνληάκαηνο. 

Αθήζηε ην κίγκα λα σξηκάζεη γηα 3 min θαη αλαθαηεύζηε 

μαλά γηα ιίγν. Επίζεο ζπλίζηαηαη λα αλαδεύεηε πεξηνδηθά 

ην κίγκα γηα όζε ώξα δηαξθεί ε εξγαζία. Μεηά ηελ 

παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο απαγνξεύεηαη ε επηπιένλ 

πξνζζήθε λεξνύ γηα ηελ δηόξζσζε ηεο εξγαζηκόηεηαο ηνπ 

θνληάκαηνο. Απηό ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ αληνρώλ 

ηνπ θαη ζηελ αύμεζε ηεο ζπξξίθλσζήο ηνπ.  Τν WRM 

550 εθαξκόδεηαη όπσο ν θνηλόο ζνβάο θαη ηξίβεηαη κε 

ζπνγγώδεο ηξηβίδη κεηά από πεξίπνπ 30 ιεπηά.  

 

  

Παξόια απηά πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ όηη ν ρξόλνο αλακνλήο 

γηα ηξίςηκν κεηαβάιιεηαη κε ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ 

απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηελ αλαινγία λεξνύ 

αλάκημεο. Σηε ζπλέρεηα εθαξκόδνπκε ηελ πξώηε ζηξώζε ηνπ 

ζνβά (ζηξώζε πξόζθπζεο) κε ρξήζε ηνπ επηζθεπαζηηθνύ 

θνληάκαηνο WRM 550, πξνζέρνληαο ώζηε λα έιζεη ζε θαιή επαθή 

ην ζηξώκα ηνπ επηζθεπαζηηθνύ ζνβά κε ηηο ππάξρνπζεο 

επηθάλεηεο, ηόζν ηεο ηνηρνπνηίαο όζν θαη ησλ παιηώλ ζνβάδσλ. 

Όπνπ ρξεηάδεηαη επηκέλνπκε θαη κε ην κπζηξί γηα λα 

εμαζθαιίδνπκε θαιύηεξε επαθή Σηε ζπλέρεηα όηαλ πήμεη ε πξώηε 

ζηξώζε αθνινπζεί ε ηειηθή ζηξώζε ηνπ ζνβά κε ρξήζε πάιη ηνπ 

επηζθεπαζηηθνύ θνληάκαηνο WRM 550. Όηαλ ηξαβήμεη θαη ε 

ηειηθή ζηξώζε ηελ πεξλάκε κε ηελ πήρε θαη ζηε ζπλέρεηα εάλ 

είλαη  απαξαίηεην ηελ εμνκαιύλνπκε κε ηξηβίδη.  
 

 

Γπαμμή Σεχνικήρ Τποστήπιξηρ   800 100 14 14 support@thrakon.gr ●  www.thrakon.gr  
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Σηα ζεκεία ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ ππάξρνπλ 

ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο (π.ρ. πιάθεο πνιπζηεξίλεο , θιπ.), 

όπσο ζε θνιώλεο δνθάξηα , θιπ., ζπληζηάηαη ε ελίζρπζε 

ηνπ WRM 550 κε παιόπιεγκα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεύγεηαη ε εκθάληζε ξσγκώλ. Τν παιόπιεγκα 

ηνπνζεηείηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: Εθαξκόδεηαη κηα πξώηε 

ζηξώζε ζνβά θαη ελώ είλαη αθόκε λσπόο ηνπνζεηείηαη ε 

ισξίδα ηνπ παινπιέγκαηνο πηέδνληαο ειαθξά ώζηε λα 

γίλεη έλα ζώκα κε ηνλ ζνβά. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

εθαξκνγή κηαο δεύηεξεο θαη ηειηθήο ζηξώζεο. Σθνπόο  

 

  
είλαη ην πιέγκα λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλν κε ην WRM 550 

θαη λα βξίζθεηαη ζην 1/3 ηνπ πάρνπο ηνπ ζνβά από έμσ πξνο ηα 

κέζα. Τέινο ην πιέγκα ζα πξέπεη λα θαιύπηεη θαη ηελ πεξηνρή 

εθαηέξσζελ ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ θαηά 10-15 cm. 

 

 

 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ 

  
Πεξίπνπ 13-14kg/m

2 
αλά 1cm πάρνο εθαξκνγήο 

 

  

Με άθζνλν λεξό ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
 

 
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

  

  
Τν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε πιαζηηθα ζαθηα ησλ 5  kg ζε 

ραξηνθηβσηηα ησλ 20 kg θαη ζε ραξηόζαθνπο βαιβίδαο ησλ 

25kg θαη δηαηεξείηαη απνζεθεπκέλν ζε μύιηλεο 

 

  
παιέηεο θαη ζε μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε 

από 0°C γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

 
ΓΔΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ 

  

  

Δελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο: 

Όηαλ ππάξρεη πξόγλσζε γηα ςύρνο ηηο επόκελεο 24 ώξεο 

από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο. 

 

  

Σε πγξέο ζπλζήθεο (όπσο βξνρή). 

Σε ππνζηξώκαηα πνπ εθηίζεληαη απεπζείαο ζε έληνλε ειηαθή 

αθηηλνβνιία ή ζε δεζηά ππνζηξώκαηα 

 

 
ΔΝΙΥΤΗ 

   

  
Σπλίζηαηαη όπνπ ρξεηάδεηαη απμεκέλε ελίζρπζε ηεο 

επηθάλεηαο θαη αληνρή ζηηο ζπζηνινδηαζηνιέο  λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην βειηησηηθό πξόζκηθην ηεο THRAKON 

GLX 296. 

Αλαινγίεο αλάκημεο GLX 296:  

To GLX 296 πξνζηίζεηαη ζην λεξό αλάκημεο ζε αλαινγία  

• GLX 296 : λεξό = 1 : 3 γηα ηελ πξώηε ζηξώζε ηνπ 

επηζθεπαζηηθνύ ζνβά WRM 550 

• GLX 296 : λεξό = 1 : 5 γηα ηελ ηειηθή ζηξώζε ηνπ 

επηζθεπαζηηθνύ ζνβά WRM 550 

Τέινο θαη εθόζνλ απαηηείηαη πην ιεία επηθάλεηα 

εθαξκόδνπκε έλαλ από ηνπο ηειηθνύο ζνβάδεο ηεο  

  
THRAKON π.ρ. FHP 221 ή FHP 225. Σπληζηάηαη ε δηαηήξεζε 

ηεο επηθάλεηαο πγξήο, θαη ε απνθπγή ηεο γξήγνξεο εμάηκηζεο ηηο 

πξώηεο εκέξεο από ηελ εθαξκνγή, θαη ηδηαίηεξα όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη πςειή ή όηαλ ε εθαξκνγή γίλεηαη θάησ από 

δπλαηό ήιην  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη θαηά ηηο 

επόκελεο 24 ώξεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

ππνζηξώκαηνο πξέπεη λα είλαη κεηαμύ +5 θαη +35°C. Εάλ 

επηθξαηνύλ ζπλζήθεο απόηνκνπ ζηεγλώκαηνο ηνπ ζνβά, όπσο 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ξαληίζηε ην ζνβά κε λεξό γηα ηηο πξώηεο 2 

εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή. 

 

 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ  

  

  

Τν πξντόλ WRM 550 πεξηέρεη ηζηκέλην θαη αληηδξά κε ην 

λεξό, παξάγνληαο αιθαιηθό δηάιπκα. Γηα ην ιόγν απηό  

πξνζηαηέςηε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Σε πεξίπησζε επαθήο 

μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 

κάηηα αλαδεηήζηε άκεζα ηαηξηθή 

 

 

Δηαβάζηε ηεο πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη ζην Τερληθό 

Φπιιάδην ηνπ πξντόληνο πξηλ από ηε ρξήζε. Φνξέζηε 

θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη γάληηα. Τν Δειηίν 

Αζθαιείαο ηνπ πξντόληνο είλαη δηαζέζηκν κεηά από απαίηεζε 

από ηνπο επαγγεικαηίεο 
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 ΣΤΠΟ CS IV - W2 – A1 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ 998 - 1                                         

     

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΓΔ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

 Μνξθή   Ξεξή ζθόλε  

 Φξώκα   Λεπθόο  

 Πάρνο εθαξκνγήο  (mm)  Έσο 2 cm αλα ζηξώζε 

 Θεξκνθξαζηα εθαξκνγεο  (
0
C)  +5 έσο +35 

 Θεξκνθξαζία αληνρήο  (
0
C)  -30 έσο 190 

 Αληίδξαζε ζηε θσηηά  (% νξγαληθά)  ≤ 1,0  

 Μέγηζηνο θόθθνο  (mm)  1,4  

 Εξγάζηκνο ρξόλνο  (min) ΕΝ 1015-9 ≥30 

 Εηδηθό βάξνο μεξνύ θνληάκαηνο  (kg/l)  1,50 ±0,10 

 Ππθλόηεηα κίγκαηνο  (kg/l) EN 1015-6 1,70 ±0,10 

 Ππθλόηεηα ζθιεξπκέλνπ πξντόληνο  Kg/l EN 1015-10 1,60 ±0,10 

 Φξόλνο ηξηςίκαηνο  (min)  30 

 Φξόλνο αλάπηπμεο αληνρώλ  (σξεο)  24 

 Αληνρή ζε ζιίςε (N/mm
2
) EN 1015-11 ≥10,0  

 Αληνρή ζε θάκςε  (N/mm
2
) EN 1015-11 ≥3,0  

 

Πξόζθπζε κε ην ππόζηξσκα  (N/mm
2
) ΕΝ 1015-12 ≥0,27 

Σπληειεζηήο δηαπεξαηόηεηαο  πδξαηκώλ  (κ) ΕΝ 1745 5/35 

Σπληειεζηήο ηξηρνεηδήο απνξξόθεζεο λεξνύ  (kg/m
2
*min

0,5
) ΕΝ 1015-18 ≤0,20 

Σπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο  W/(mk) ΕΝ 1745 0,67 

Καηαλάισζε αλά ζηξώζε 1 cm  (Kg/m
2
)  13-14 

Αλαινγία λεξνύ  (ml λεξό/100 g 

μεξνύ θνληάκαηνο  

 17-18 

  
Σεκείσζε: Οη κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη ζε εξγαζηεξηαθό πεξηβάιινλ ζεξκνθξαζίαο +230C, Σ.Υ. 50% θαη ρσξίο αεξηζκό. Υπάξρεη ε πηζαλόηεηα λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ ζην εξγνηάμην όπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηνπ πιαθηδίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ηειηθή ρξήζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο Thrakon βαζίδνληαη ζηε κέρξη ηνπ παξόληνο ηερλνγλωζία θαη εκπεηξία ηεο Εηαηξείαο γηα 

ηα πξνϊόληα θαη παξέρνληαη κε θαιή πίζηε εθόζνλ απηά απνζεθεύνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εθαξκόδνληαη ζύκθωλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Thrakon. Λόγω ηεο αδπλακίαο άκεζνπ ειέγρνπ από εκάο ηωλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ 

ζην εξγνηάμην αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνϊόληνο, ε Εηαηξεία δελ παξέρεη θακία εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό αιιά θαη δε θέξεη θακηά λνκηθή επζύλε ε νπνία 

λα βαζίδεηαη ζηηο αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ, ζε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο παξερόκελεο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο. Οη ρξήζηεο ηωλ πξνϊόληωλ ζπλίζηαηαη λα ειέγρνπλ κε κηα κηθξή δνθηκή ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ γηα ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή θαη ζθνπηκόηεηα ρξήζεο. Η Thrakon έρεη ην δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηόηεηεο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο ρωξίο πξνεγνύκελε ελεκέξωζε. Όιεο νη παξαγγειίεο γίλνληαη 

δεθηέο κόλν ύζηεξα από ηελ απνδνρή ηωλ παξαπάλω αιιά θαη ππό ηνπο εθάζηνηε όξνπο ηεο Εκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Εηαηξείαο. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε. 

 

  

 


