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 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

  

Σν πξντόλ NHP 255 WR είλαη έλαο έηνηκνο, ιεπθόο,  

πδαηαπσζεηηθόο ζνβάο κηάο ζηξώζεο, ηζηκεληνεηδνύο 

βάζεο. Απνηειείηαη από ηζηκέλην, πδξάζβεζην, 

αζβεζηνιηζηθή άκκν (κάξκαξν) κε κέγηζην θόθθν 1,4 

mm θαη βειηησηηθά πξόζζεηα. Είλαη θαηάιιεινο γηα 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε θαη αληηθαζηζηά ηηο δύν  

 

 

 

 

ζηξώζεηο ηεο παξαδνζηαθήο κέζνδνπ ζνβαηίζκαηνο 

(βαζηθό-ηειηθό). Εμαζθαιίδεη άξηζηε πξόζθπζε ζην 

ππόζηξσκα θαη ηαπηόρξνλα ηελ εμνκάιπλζε αιιά θαη ηε 

ιείαλζε ησλ επηθαλεηώλ κε έλα κόλν πέξαζκα. Παξάγεηαη 

θαη ειέγρεηαη κε βάζε ην επξσπατθό πξόηππν ΕΝ 998-1. 

 

 ΠΔΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ   

  

Σν πξντόλ ΝΗP 255 WR ρξεζηκνπνηείηαη σο ζνβάο κηαο 

ζηξώζεο θαη εθαξκόδεηαη πάλσ ζε κηα ιεπηή ζηξώζε 

  

 

πεηαρηνύ ζνβά ηεο THRAKON SHP 205. 
 

 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ-ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

  

• Παξάγεηαη κε ππέξιεπθα αζβεζηνιηζηθά αδξαλή 

• Αληηθαζηζηά ηα ηξία ρέξηα ζνβαηίζκαηνο 

• Σαρύηεξε παξάδνζε ηνπ έξγνπ 

• Μεγαιύηεξν θέξδνο γηα ηα ζπλεξγεία θαη ηνπο 

   θαηαζθεπαζηέο 

• Έρεη άξηζηε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

• Καιή αληιηζηκόηεηα 

• Επηηξέπεη ηηο επηθάλεηεο λα «αλαπλένπλ» 

• Είλαη πδαηαπσζεηηθόο 

 

  

• Ιζρπξή πξόζθπζε ζην ππόζηξσκα 

• Εμαηξεηηθή εξγαζηκόηεηα θαη ζημνηξνπηθή ζπκπεξηθνξά 

• ηέθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ ρσξίο λα      

  θξεκάεη 

• Τςειή αληνρή - Γξήγνξε εθαξκνγή 

• Άξηζην θηλίξηζκα - Λείεο επηθάλεηεο 

• Αληηθαζηζηά ηνπο παξαδνζηαθνύο ζνβάδεο 

• Πηζηνπνηεκέλν κε CE - ζύκθσλα κε ην επξσπατθό 

πξόηππν ΕΝ 998-1 

 

 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

  

Δηαζθαιίζηε όηη ην ππόζηξσκα είλαη ζηεγλό, ζηεξεό, 

ζηαζεξό, απαιιαγκέλν από ζαζξά πιηθά, ζθόλεο, 

ρξώκαηα, θεξηά θαη έιαηα. Κόςηε θαη αθαηξέζηε 

νπνηεζδήπνηε πξνεμνρέο από κεηαιιηθό νπιηζκό ζε 

βάζνο 1 cm από ηελ επηθάλεηα θαη αζηαξώζηε ηηο. 

Δηαβξέρηε ειαθξηά ην ππόζηξσκα θαη εθαξκόζηε κηα 

ιεπηή ζηξώζε πεηαρηνύ ζνβά SHP 205. Αθήζηε ηνλ 

πεηαρηό ζνβά ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο ώζηε λα μεξαζεί 

πιήξσο. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ βαζηθνύ ζνβά 

δηαβξέρηε πάιη ειαθξώο ηελ επηθάλεηα. εκαληηθό όκσο 

είλαη λα κελ ππάξρνπλ ηξερνύκελα ή ιηκλάδνληα λεξά. 

Επίζεο, νη επηθάλεηεο από ζθπξόδεκα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαη απηέο ζηεγλώζεη πιήξσο δηόηη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ζπλάθεηα ηνπ ζνβά κε ην ππόζηξσκα. Οη απνξξνθεηηθέο 

θαζώο επίζεο θαη νη παιηέο επηθάλεηεο ζηαζεξνπνηνύληαη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ αθξπιηθνύ αζηαξηνύ GLX 290 πξηλ 

από ηνλ πεηαρηό ζνβά, δηαιπκέλν ζε αλαινγία 4 κέξε 

λεξνύ : 1 κέξνο αζηάξη. Η επηθάλεηα είλαη 

  

έηνηκε γηα ζνβάηηζκα κεηά ην πιήξεο ζηέγλσκα ηνπ 

αζηαξηνύ(πεξίπνπ 2-6 ώξεο). 

Σνπνζεηήζηε παιόπιεγκα θαη γεθπξώζηε ηηο ζπλδέζεηο 

δηαθνξεηηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ όπσο: 

• δνθάξηα θαη θνιώλεο κε ηνύβιν ή YTONG 

• ζελάδ θαη πξέθηα κε ηνύβιν ή YTONG 

• ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο (εμειαζκέλε ή δηνγθσκέλε 

πνιπζηεξίλε, πεηξνβάκβαθα) κε ηνύβιν ή YTONG 

• αθξόο πνιπνπξεζάλεο κε YTONG θαη ζθπξόδεκα 

•θαλάιηα ειεθηξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Επίζεο ε ρξήζε παινπιέγκαηνο επηβάιιεηαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ: 

• ζέινπκε λα ζνβαηίζνπκε ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο ή 

• έρνπκε ζθήλσκαηα ησλ ηνίρσλ YTONG κε αθξό 

πνιπνπξεζάλεο 
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 Εάλ ζέιεηε λα ζνβαηίζεηε πάλσ ζε πιαζηηθέο ή κεηαιιηθέο 

επηθάλεηεο ή πάλσ ζε εμέρνληα ζηνηρεία (θαιώδηα, 

πδξνξξνέο, θ.η.ι.) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κεηαιιηθό 

πιέγκα (π.ρ. λεπξνκεηάι). 

ηηο γσλίεο ησλ αλνηγκάησλ (ζε πόξηεο, παξάζπξα, θ.α.) 

ηνπνζεηήζηε κηα ινπξίδα παινπιέγκαηνο θάζεηα σο πξνο 

ηελ δηαγώλην ηνπ αλνίγκαηνο. Σνπνζεηήζηε επίζεο θαη κία 

ισξίδα παινπιέγκαηνο θαηά κήθνο ηνπ πξεθηνύ θαη κία θαηά 

κήθνο ηεο πνδηάο ηνπ παξαζύξνπ. 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηα 2/3 

ηνπ πάρνπο ηνπ ζνβά πξνο ηα έμσ. Απηό πξαθηηθά 

επηηπγράλεηαη εάλ εθαξκόζεηε πξώηα κηα ζηξώζε ζνβά ΝHP 

255WR, ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεηε ην πιέγκα πξνζέρνληαο 

λα είλαη ηελησκέλν ρσξίο ηζαθίζεηο, θαη ζην ηέινο θαιύςηε 

κε 

 

 άιιε κηα ζηξώζε ηνπ ζνβά. 

Εηδηθόηεξα, γηα ην ζνβάηηζκα ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ, 

ζα πεηύρεηε ην θαιύηεξν απνηέιεζκα εάλ πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζνβά, εθαξκόζεηε έλα πιέγκα ζε όιεο ησλ ηηο επηθάλεηεο 

κε ηελ θόιια THRAKON THC 405 ή 409, θαηά ηξόπν πνπ λα 

γεθπξώλεη όιεο ηηο ζπλδέζεηο, ηόζνλ κεηαμύ ησλ πιαθώλ όζνλ 

θαη κεηαμύ απηώλ θαη ησλ ηνίρσλ. 

ηηο επηθάλεηεο ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ (EPS, XPS) 

ζπληζηνύκε πξηλ ην ζνβάηηζκα, λα εθαξκνζηεί κηα ζηξώζε 

θόιιαο THRAKON THC 405 ή THC 409 κε πιέγκα, ην νπνίν 

αθ’ ελόο λα θαιύπηεη όιεο ηηο επηθάλεηεο ησλ πιαθώλ, αθ’ 

εηαίξνπ λα γεθπξώλεη ηηο ελώζεηο ησλ θαη ηηο ζπλδέζεηο ησλ 

πιαθώλ κε ηελ ηνηρνπνηία. Σν ζνβάηηζκα ζα πξέπεη λα γίλεη 

κεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο θόιιαο. 

  

 

 

 

 

 

 ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ - ΚΟΣΙΔ   

  

πληζηάηαη ε ρξήζε αλνμείδσησλ ή γαιβαληζκέλσλ 

γσληόθξαλσλ, νδεγώλ, ζθνηηώλ ή πιεγκάησλ πξνο απνθπγή 

δηαβξώζεσλ. Ελαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

γσληόθξαλα ή ζθνηίεο από πιαζηηθό (PVC). Η ηνπνζέηεζε 

πξέπεη λα γίλεη κηα εκέξα πξηλ ην ζνβάηηζκα (αλάινγα κε ην 

  

κέγεζνο ηεο νηθνδνκήο). Γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζπζηήλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην πιηθό πνπ πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζνβάηηζκα. Σα γσληόθξαλα 

αιθαδηάδνληαη ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ, θαηαθόξπθεο θαη 

νξηδόληηεο αθκέο ζηνπο ηνίρνπο. 

 

 ΣΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

  
Παπαζκεςή και εθαπμογή ηος ςλικού με ηην μησανή 

ζςνεσούρ ανάμιξηρ 

Είλαη ν πξνηεηλόκελνο ηξόπνο παξαζθεπήο θαη εθαξκνγήο 

ηνπ ζνβά, δηόηη δηαζθαιίδεη ηόζν ηελ ζσζηή αλαινγία 

λεξνύ, όζν θαη ηνλ απαξαίηεην ρξόλν αλάκημεο. 

Εμαζθαιίζηε ηελ απαξαίηεηε παξνρή λεξνύ θαη 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ζπλδέζηε ηελ κεραλή. Πξνζέμηε 

ε πίεζε ηεο παξνρήο ηνπ λεξνύ λα κελ είλαη κηθξόηεξε 

από 2 bar. Γεκίζηε ηνλ θάδν ηεο κεραλήο κε πιηθό. 

Εθθηλήζηε ηελ κεραλή ρσξίο ιάζηηρα θαη ξπζκίζηε ηελ 

παξνρή ηνπ λεξνύ ζην επηζπκεηό επίπεδν ώζηε λα 

παξάγεηαη έλα πιηθό (ζνβάο) πνπ λα δνπιεύεηαη εύθνια, 

ρσξίο λα ηξέρεη θαη λα θξεκάεη. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ηα 

ιάζηηρα θαη αξρίζηε ηελ εξγαζία. 

 

Παπαζκεςή ςλικού με ηο σέπι ζε δοσείο 

ε θαζαξό δνρείν πξνζζέζηε 8,0-8,8 ιίηξα θαζαξό λεξό 

θαη αδεηάζηε ζηαδηαθά ην πεξηερόκελν ελόο ζάθνπ 40 Kg 

ηνπ πξντόληνο ΝHP 255 WR αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα κε 

ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία 

νκνγελήο κάδα θνληάκαηνο. Αθήζηε ην κίγκα πνπ 

  

πξνθύπηεη λα σξηκάζεη 5 ιεπηά θαη ην αλαδεύζηε ιίγν 

μαλά. Σν κίγκα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε γηα ηηο επόκελεο 5 

ώξεο. 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. 

 

Παπαζκεςή ηος ςλικού με παπαδοζιακή – εμβολοθόπα 

μησανή 

Σν πξντόλ ΝHP 255 WR είλαη δπλαηόλ λα ην δνπιέςεηε θαη κε 

ηηο παξαδνζηαθέο (εκβνινθόξεο) κεραλέο, εάλ ππάξρεη ε 

ζρεηηθή εκπεηξία, θαη αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο κεξηθέο 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο όπσο ηελ αλαινγία θαη ηνλ 

ρξόλν αλάδεπζεο. Παξαηεηακέλνο ρξόλνο αλάδεπζεο ζα 

νδεγήζεη ζε θξέκαζκα θαη ζθάζηκν ηνπ ζνβά. 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. 

  

 

 

 

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. 
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 ΔΦΑΡΜΟΓΗ   

  

Η εθαξκνγή γίλεηαη ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε 

επηθάλεηα. Απιώζηε κηα νκνηόκνξθε ζηξώζε πάρνπο 

κέρξη 2cm. Ακέζσο θαη ελώ ν ζνβάο είλαη αθόκε λσπόο, 

εμνκαιύλεηε ηελ επηθάλεηα κε κεηαιιηθή πήρε, 

νδεγώληαο ηελ πάλσ ζηνπο κεηαιιηθνύο νδεγνύο θαη ηα 

γσληόθξαλα. Μεηά ηελ εμνκάιπλζε ηνπ ζνβά, βγάιηε 

ηνπο νδεγνύο θαη γεκίζηε ηα θελά κε ζνβά. 

Οκνγελνπνηείζηε ην πιηθό ηνπ θελνύ κε ην ππόινηπν 

δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ, ώζηε λα ηξαβήμεη νκνηόκνξθα 

κε όιε ηελ ηνηρνπνηία θαη λα απνθεπρζεί ε εθδήισζε 

ξσγκώλ. Γηα ην ζνβάηηζκα ζε πάρε πάλσ από 2cm 

απαηηνύληαη δύν ζηξώζεηο. Η δεύηεξε ζηξώζε  

 

 

 

 

εθαξκόδεηαη πάλσ ζηελ πξώηε όηαλ απηή έρεη ηξαβήμεη 

ιίγν, ώζηε λα κελ θξεκάεη (λσπό επί λσπό). 

Όηαλ ν ζνβάο αξρίδεη λα ζηεγλώλεη, ηξίςηε ηνλ κε έλα 

ζθιεξό ηξηβίδη, θαη δηακνξθώζηε ηελ ηειηθή επηθάλεηα, ηηο 

αθκέο ησλ ηνίρσλ θ.η.ι. Εάλ επηζπκείηε πην θηληξηζκέλε 

επηθάλεηα (πην ιεία) αθήζηε λα ηξαβήμεη γηα ιίγν αθόκε θαη 

ηξίςηε κε έλα καιαθό ηξηβίδη - ζθνπγγάξη. Πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη ε ιείαλζε ηνπ ζνβά κε «πάηεκα» όζν είλαη 

αθόκε λσπόο δηόηη ζπκππθλώλεηαη θαη απμάλεηαη ε 

πηζαλόηεηα λα εκθαληζηνύλ ζθαζίκαηα. Ο ρξόλνο πνπ ζα 

απαηηεζεί γηα λα ηξαβήμεη ν ζνβάο κπνξεί λα επεξεαζζεί 

από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

 ΜΔΣΑ ΣΟ ΟΒΑΣΙΜΑ    

  

Μεηά ην ζνβάηηζκα θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνύο 

κήλεο αιιά θαη ζε ηνίρνπο θάησ από δπλαηό ήιην, πξέπεη 

λα εκπνδίζεηε ηελ γξήγνξε εμάηκηζε ώζηε λα 

απνθεπρζνύλ ηα ζθαζίκαηα. Γηα ην ιόγν απηό 

ζπληζηάηαη ε ειαθξηά δηαβξνρή ηνπ ηνίρνπ γηα δύo 

εκέξεο κεηά ην ζνβάηηζκα θαη ε θάιπςή ηνπ κε 

πξνζηαηεπηηθά παληά (π.ρ. 

  

 

ιηλάηζεο), ηα νπνία εθηόο ησλ άιισλ ζα βνεζήζνπλ θαη 

ζηελ θαιύηεξε αλάπηπμε ησλ αληνρώλ ηνπ ζνβά. Οη 

ζνβαηηζκέλεο επηθάλεηεο όζν είλαη αθόκε λσπέο, ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ βξνρή θαη ηνλ παγεηό, 

πξνο απνθπγή ησλ ξεγκαηώζεσλ. 

 

 ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ    

  

Σηο επηθάλεηεο πνπ είλαη ζνβαηηζκέλεο κε ηνλ ζνβά NHP 

255 WR κπνξείηε εζσηεξηθά λα ηηο: 

α) δηακνξθώζεηε κε ην πιηθό ζπαηνπιαξίζκαηνο  

    DEC 470 ή 480 

β) δηακνξθώζεηε κε ην πιηθό ζπαηνπιαξίζκαηνο  

    DEC 470 ή 480 θαη κεηά λα ηηο βάςεηε 

γ) αθήζεηε σο ηειηθέο 

 

  

θαη εμσηεξηθά λα ηηο: 

α) βάςεηε θαηεπζείαλ 

β) δηακνξθώζεηε κε ην πιηθό ζπαηνπιαξίζκαηνο DEC 480    

    θαη κεηά λα ηηο βάςεηε 

 

 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

  

Πεξίπνπ 13-15 Kg/m
2
 γηα πάρνο 1 cm. 

  

 

 

 

 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ    

  

Αλ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο πξνζζέζεηε 40-

80g αλά θηιό γαιάθησκα GLX 296 θαη ηελ απαξαίηεηε 

πνζόηεηα λεξνύ, εληζρύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντόληνο ην νπνίν ζα απνθηήζεη: 

• κεγαιύηεξε ειαζηηθόηεηα 

• ζηεγαλόηεηα 

• ηζρπξόηεξε πξόζθπζε ζην ππόζηξσκα 

  

• ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόδεηαη ζε κηθξόηεξα ή 

κεγαιύηεξα πάρε από ηα ζπληζηάκελα αιιά θαη 

θαηεπζείαλ πάλσ ζε δύζθνια ππνζηξώκαηα, όπσο: 

• πνιπζηεξίλε 

• εκθαλή κπεηά θαη 

• ζεκεία ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ απαηηνύλ επηζθεπή. 
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 ΤΚΔΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ  

  

Σν πξντόλ δηαηίζεηαη ζε ραξηόζαθνπο βαιβίδαο ησλ 40Kg 

θαη ζε big-bag γηα ζηιό THRAKON. Δηαηεξείηαη 

απνζεθεπκέλν ζε μύιηλεο παιέηεο θαη ζε μεξό πεξηβάιινλ 

 

 
 

κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 0
ν
C γηα 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. 
 

 

 

 

 ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ   

  

Με άθζνλν λεξό ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 

  

 

 ΓΔΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ   

  
• Όηαλ ππάξρεη πξόγλσζε γηα παγεηό ηηο επόκελεο 24 

  ώξεο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζνβά. 

• ε πγξέο ζπλζήθεο (όπσο βξνρή) 

  

• ε ηνηρνπνηίεο πνπ εθηίζεληαη απεπζείαο ζε έληνλε 

  ειηαθή αθηηλνβνιία ή ζε δεζηά ππνζηξώκαηα. 

 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ   
 

 

Σν πξντόλ NHP 255 WR πεξηέρεη ηζηκέλην θαη αληηδξά κε ην 

λεξό, παξάγνληαο αιθαιηθό δηάιπκα. Γηα ην ιόγν απηό 

πξνζηαηέςηε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. ε πεξίπησζε επαθήο 

μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 

κάηηα αλαδεηήζηε άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή. Δηαβάζηε ηηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη ζην Σερληθό Φπιιάδην ηνπ 

πξντόληνο πξηλ από ηε ρξήζε. Φνξέζηε θαηάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη γάληηα. Σν Δειηίν Αζθαιείαο 

ηνπ πξντόληνο είλαη δηαζέζηκν κεηά από αίηεζε ζηνπο 

επαγγεικαηίεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

  

 



        

 

 

Δεληίο ιδιοηήηων Προϊόνηος 
Έκδοζη Δ’-01/07/2015 
 

NHP 255 WR ΤΓΑΣΑΠΩΘΗΣΙΚΟ  

ΟΒΑ ΔΝΟ ΥΔΡΙΟΤ ΜΔ ΜΑΡΜΑΡΟ 

CS II-W1-A1   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  

                                                      EN 998-1 

 

 

 

 

     

    

   

 ΣΤΠΟ CS ΙΙ - W1 - A1 TOY ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΕΝ 998 -1  
      ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

 Μνξθή   Ξεξή ζθόλε 

 Υξώκα   ιεπθόο 

 Πάρνο εθαξκνγήο (mm)  5-20 

 Θεξκνθξαζία αληνρήο (
ν
C)  -30 to +90 

 Αληίδξαζε ζηε θσηηά (% νξγαληθά)  ≤ 1,0 

 Μέγγηζηνο θόθθνο (mm)  1,4 

 Εξγάζηκνο ρξόλνο (h) EN 1015-9 1,5 

 Εηδηθό βάξνο μεξνύ θνληάκαηνο (Kg/l)  1,50-1,70 

 Ππθλόηεηα κίγκαηνο (Kg/l) EN 1015-6 1,55-1,75 

 Ππθλόηεηα ζθιεξπκέλνπ πξντόληνο (Kg/l) EN 1015-10 1,40-1,55 

 
Υξόλνο ηξηςίκαηνο (h)  

2-2,5 

 Υξόλνο αλάπηπμεο αληνρώλ (εκέξεο)  28 

 Αληνρή ζε ζιίςε (N/mm
2
) EN 1015-11 1,5-5,0 

 Αληνρή ζε θάκςε (N/mm
2
) EN 1015-11 1,5-2,0 

 Πξόζθπζε κε ην ππόζηξσκα (N/mm
2
) EN 1015-12 >0,30 

 πληειεζηήο δηαπεξαηόηεηαο πδξαηκώλ  (κ) EN 1745 5/20 

 πληειεζηήο ηξηρνεηδήο απνξξόθεζεο λεξνύ (kg/m
2
*min

0,5
) EN 1015-18 <0,40 

 PH κίγκαηνο          >10 

 Καηαλάισζε αλά ζηξώζε 1cm (Kg/m
2
)  13-15 

 

Αλαινγία λεξνύ αλάκημεο 
 

(ml λεξό /100g 

μεξνύ θνληάκαηνο) 

 
 

 
 
Σημείωζη: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +23

0
C, Σ.Υ. 50% και σωπίρ αεπιζμό. Υπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν ζηο 

επγοηάξιο όπωρ θεπμοκπαζία, ςγπαζία, αεπιζμόρ και αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ. 

 

     

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 

 
 

   

 


