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SKW 114 EXTRA ΚΡΤΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΣΗ ΟΛΙΘΗΗ 

 
 

  
    
 

C1Τ  ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ 
EN 12004 

 

    

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

  

Η SKW 114 είλαη κία θόιια πιαθηδίσλ ιεπηήο ζηξώζεο, 

ηζηκεληνεηδνύο βάζεο, ηξνπνπνηεκέλε κε πνιπκεξηθά 

πξόζζεηα γηα ρξήζε ζε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο 

επηθάλεηεο, ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

Απνηειείηαη από ηζηκέλην, ραιαδηαθή άκκν,  

 

 

 

 

αζβεζηνιηζηθά  fillers θαη βειηησηηθά πξόζζεηα. Η SKW 

114 έρεη πνιύ ηζρπξή ζπγθόιιεζε ζε όια ηα ζπλήζε 

ππνζηξώκαηα θαη  αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ηνλ παγεηό. 

Έρεη κεδεληθή νιίζζεζε θαη θαηαηάζζεηαη σο θόιια ηύπνπ 

C1Τ κε βάζε ην ΔΝ 12004. 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ        

  

Η θόιια SKW 114 είλαη θαηάιιειε γηα επελδύζεηο ηνίρωλ 

θαη δαπέδωλ κε πιαθίδηα ζε εζωηεξηθνύο αιιά θαη ζε 

εμωηεξηθνύο ρώξνπο. Οη ζημνηξνπηθέο ηεο ηδηόηεηεο 

επηηξέπνπλ ζην ζπλεξγείν λα μεθηλήζεη ηε ζπγθόιιεζε ηωλ 

πιαθηδίωλ από πάλω πξνο ηα θάηω. Είλαη θαηάιιειε γηα 

ζπγθόιιεζε: 

 πιαθηδίσλ από πειό 

 θεξακηθώλ πιαθηδίσλ 

 θεξακηθώλ ςεθίδσλ 

 δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ από ςεθίδεο θνιιεκέλεο ζε 

πιέγκα 

  

 

 θεξακηθώλ πιαθώλ, θαη θεξακηθώλ πιηθώλ  

θ.η.ι. 

 

Πάλω ζε ζπλήζε ππνζηξώκαηα όπωο: 

 κπεηόλ 

 ειαθξύ κπεηόλ 

 πνξνκπεηόλ 

 επηρξίζκαηα 

 επίπεδε ηνηρνπνηία κε γεκάηνπο αξκνύο 

 απηνεπηπεδνύκελα δάπεδα θ.η.ι. 

 ηζηκεληνθνλίεο 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ-ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

  

 Παξάγεηαη κε ραιαδηαθή άκκν 

 Ιζρπξή πξόζθπζε ζηηο θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ρσξίο 

λα νιηζζαίλνπλ ηα πιαθάθηα 

 Δμαηξεηηθή εξγαζηκόηεηα 

  

 Υςειή αληνρή - Γξήγνξε εθαξκνγή 

 Πηζηνπνηεκέλν κε CE - ζύκθσλα κε ηo επξσπατθό 

πξόηππν ΔΝ 12004 

 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

  
Τν ππόζηξσκα ηεο πιαθόζηξσζεο πξέπεη λα είλαη 

επίπεδν, θαζαξό από ζαζξά θαη μέλα ζώκαηα όπσο ,π.ρ. 

ππνιείκκαηα ζνβάδσλ, ρξώκαηα, ιάδηα, θ.η.ι. θαη ρσξίο 

ξσγκέο. 

  

Δπίζεο ην ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό θαη 

απαιιαγκέλν από ηάζεηο ζπξξίθλσζεο θαη παξακόξθσζεο. 

Δπηπιένλ δελ πξέπεη λα δέρεηαη δνλήζεηο. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
  

  

Σε θαζαξό δνρείν πξνζζέηνπκε 7,0-7,5 ιίηξα θαζαξό 

λεξό θαη αδεηάδνπκε ζηαδηαθά ην πεξηερόκελν ελόο 

ζάθνπ 25 Kg ηνπ πξντόληνο SKW 114, αλαθαηεύνληαο 

ζπλέρεηα κε ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, ώζηε λα πξνθύςεη 

κία νκνγελήο κάδα θνληάκαηνο. Αθήλνπκε ην κίγκα πνπ 

πξνθύπηεη λα σξηκάζεη γηα 5 ιεπηά θαη ην αλαδεύνπκε 

ιίγν μαλά. Τν κίγκα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε γηα ηηο 

επόκελεο 4 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.Απιώλνπκε ηελ θόιια ζηελ 

επηθάλεηα θαη θαηόπηλ ρηελίδνπκε ην ζηξώκα ηεο θόιιαο 

κε εηδηθή νδνλησηή 

  

ζπάηνπια. Δληόο 20 min από ηελ δηάζηξσζε ηεο θόιιαο, 

ηνπνζεηνύκε ηα πιαθίδηα ζηελ ζέζε ηνπο πηέδνληαο ηα θαιά, 

ώζηε λα εμαζθαιίζνπκε πιήξε επαθή. Η θόιια πνπ 

πιενλάδεη πξέπεη λα θαζαξίδεηαη από ηνπο αξκνύο πξηλ 

μεξαζεί. Σε επηθάλεηεο κεγαιύηεξεο ησλ 25m
2
 πξέπεη λα 

ηνπνζεηνύληαη αξκνί δηαζηνιήο. Σηα ζεκεία επαθήο ησλ 

δαπέδσλ κε ηνπο ηνίρνπο πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ζηιηθνλνύρσλ καζηηρώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο αιιά θαη θαηά ηηο επόκελεο 24 ώξεο ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο 

πξέπεη λα είλαη κεηαμύ +5
ν
C θαη +35

o
C. Η θόιια όηαλ είλαη 

αθόκα λσπή θαζαξίδεηαη κε λεξό. Όηαλ ζθιεξπλζεί 

αθαηξείηαη κεραληθά. 
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 ΑΡΜΟΛΟΓΗΗ   

   

Η αξκνιόγεζε θαη ε βαηόηεηα επηηξέπεηαη κεηά από 24 

ώξεο. Γηα ηελ αξκνιόγεζε ρξεζηκνπνηνύληαη νη 

 

 

 

αξκόζηνθνη ηεο THRAKON FMF 150, FMF 160 LUX 

(βάζεσο ηζηκέληνπ) ή εάλ απαηηείηαη νη επνμεηδηθνί 

αξκόζηνθνη THRAKON FMF. 

 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ   

  

Η θαηαλάισζε ηεο SKW 114 είλαη πεξίπνπ 2,0 - 4,0 

kg/m
2
. Δμαξηάηαη από ην είδνο ησλ πιαθηδίσλ. 

 

 

Μεγεζνο 

Πιαθηδησλ 

 

Σπαηνπια 

mm 

 

Καηαλαισζε 

kg/m2 

κηθξν 6 2,1 

κεζαηην 8 3,0 

κεγαιν 10 4,0 

 

 

 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ   

  

Αλ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο πξνζζέζεηε 1-2 

kg/ζάθν 25Kg, γαιάθησκα VLX 186 θαη ηελ απαξαίηεηε 

πνζόηεηα λεξνύ, εληζρύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντόληνο ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

C2Τ ηνπ επξσπατθνύ πξνηύπνπ ΔΝ 12004 θαη ζηελ 

  

θαηεγνξία  S1 ηνπ ΔΝ 12002. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ε 

θόιια γίλεηαη θαηάιιειε γηα επηθόιιεζε κε 

απνξξνθεηηθώλ πιαθηδίσλ θαη γηα εθαξκνγή ζε 

ππνζηξώκαηα πνπ ππόθεηληαη ζε ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο. 

 

 ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ       

  

Τν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε πιαζηηθά ζαθηά ησλ 5Kg θαη 

ζε ραξηόζαθνπο βαιβίδαο ησλ 25Kg. Γηαηεξείηαη 

απνζεθεπκέλν ζε μύιηλεο παιέηεο θαη ζε μεξό  

 

  

πεξηβάιινλ  κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 0
O
C γηα 12 

κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

 

 ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ  

  

Με λεξό ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε. 

 

   

 ΔΕΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ 
  

  

Δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζε: 

 ππνζηξώκαηα από γύςν όηαλ δελ έρεη πξνεγεζεί 

αζηάξσκα 

 γπαιί, πιαζηηθό, ζίδεξν, μύιν 

 ζεξκαηλόκελα δάπεδα 

 πηζίλεο, δεμακελέο 

 παιηέο πιαθνζηξώζεηο  

  

 δάπεδα όπνπ πθίζηαληαη παξακνξθώζεηο θαη δνλήζεηο  

 κεγάινπ κεγέζνπο πιαθίδηα 

 κε απνξξνθεηηθά πιαθίδηα 

 

Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

εηδηθνί ηύπνη θόιιαο ηεο THRAKON. 

 

 

 ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ    

  

Η SKW 114 πεξηέρεη ηζηκέλην πνπ 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 ζπκβνπιή.  

  

Γηαβάζηε ηηο  πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη ζην Τερληθό 

Φπιιάδην ηνπ πξντόληνο πξηλ από ηε ρξήζε. Φνξέζηε 

θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη γάληηα. Τν Γειηίν 

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. 
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 ΣΤΠΟ C1 ΣΟY ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ EN 12004 
     
 ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

 Μνξθε    Ξεξή ζθόλε 

 Φξώκα    Γθξη/ιέπθε 

 Πάρνο εθξαξκνγήο (mm)    10 

 Θεξκνθξαζία αληνρήο (
0
C)   -30 to +90 

 Μέγηζηνο θόθθνο (mm)    0,5 

 Δξγάζηκνο ρξόλνο (h) EN 1015-9   5 

 Φξόλνο δηόξζισζεο (min) EN 1015-9   ≥30 

 Αλνηρηόο ρξόλνο (20min) (N/mm
2
) EN 1346   ≥ 0,5 

 Αξρηθή αληνρή απνθόιιεζεο (N/mm
2
) EN 1348   ≥ 0,5 

 Αληνρή απνθόιιεζεο κέζα ζην λεξό (N/mm
2
) EN 1348   ≥0,5 

 Αληνρή απνθόιιεζεο κεηά από σξίκαλζή ελ ζεξκώ  (N/mm
2
) EN 1348   ≥0,5 

 Αληνρή απνθόιιεζεο κεηά από θύθινπο ςύμεο-απόςπμεο (N/mm
2
) EN 1348   ≥0,5 

 Οιίζζεζε (mm) EN 1308  ≥0,5 

 Βαηόηεηα (h)    24 

 
Φξόλνο αλάπηπμεο αληνρώλ (days)    14 

Αξκνιόγεζε ζε ηνίρν (h)   12 

Αξκνιόγεζε ζε δάπεδν (h)    24 

 Καηαλάισζε (Kg/m
2
)    2-4 

 Αλαινγία λεξνύ αλάκημεο  (m l  λε ξ ό/1 0 0 g 

μεξ νύ  

θνλ η άκαη νο )  

   25-27  

  

Σημείωση: 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, αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ και ηος πλακιδίος. 
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