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ETAG 004 

 
  

    

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

  

Τν πξντόλ THC 409 είλαη έλα θνλίακα ηζηκεληνεηδνύο 

βάζεο, ελόο ζπζηαηηθνύ ηξνπνπνηεκέλν κε πνιπκεξηθά 

πξόζζεηα. Είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν πξντόλ πνπ 

ζπληζηάηαη γηα ηελ ζπγθόιιεζε θαη ην ζνβάηηζκα 

ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ όπσο δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε 

(EPS), εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε (XPS) θαη 

πεηξνβάκβαθα, ζε ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο 

ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ. Απνηειείηαη από 

 

 

 

 

ηζηκέλην, ραιαδηαθή άκκν, αζβεζηνιηζηθά fillers θαη 

βειηησηηθά πξόζζεηα. Τν πξντόλ THC 409 έρεη πνιύ 

ηζρπξή πξόζθπζε ζε όια ηα ζπλήζε ππνζηξώκαηα θαη ηηο 

ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο, πςειή ειαζηηθόηεηα, αληνρή 

ζηελ ςύμε θαη ηελ πγξαζία. Είλαη θαηάιιειε γηα εζσηεξηθή 

θαη εμσηεξηθή ρξήζε. Αληαπνθξίλεηαη ζηα επξσπατθά 

πξόηππα ΕΝ 13499 θαη ΕTAG 004. 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ          

  

Η THC 409 ρξεζηκνπνηείηαη σο θόιια αιιά θαη σο 

ζνβάο βαζηθήο ζηξώζεο ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ γηα ην 

ζύζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνπξόζνςεο (ETICS) ηεο 

THRAKON. 

Γηα ηζρπξή ζπγθόιιεζε: 

• δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο (ΦPS) 

• εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο (EPS) 

• ζθιεξνύ παινβάκβαθα 

• θειινύ 

 

Πάλσ ζε ππνζηξώκαηα από: 

• κπεηόλ 

• ειαθξύ κπεηόλ 

• ηνύβια 

• ηζηκεληόιηζνπο 

• πνξνκπεηόλ (YTONG) 

  

 

• απηνεπηπεδνύκελα δάπεδα 

• επηρξίζκαηα 

• επίπεδε ηνηρνπνηία κε γεκάηνπο αξκνύο 

 

Η θόιια THC 409 ζε ζπλδπαζκό κε παιόπιεγκα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνύλ ζπλδέζεηο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

ηνηρνπνηίαο (πνξνκπεηόλ κε ζθπξόδεκα, ηνύβισλ κε 

πνξνκπεηόλ θ.η.ι.), λα θαιπθζνύλ ηα θαλάιηα ζηελ 

ηνηρνπνηία ησλ ειεθηξνιόγσλ θαη ησλ πδξαπιηθώλ, 

λα εληζρπζνύλ νη αθκέο ησλ αλνηγκάησλ (ζε πόξηεο 

θαη παξάζπξα) πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε 

κειινληηθά ζθαζίκαηα θ.α. 

 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ-ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

  

• Παξάγεηαη κε ραιαδηαθή άκκν 

• Έλα πιηθό γηα ζπγθόιιεζε θαη ζνβάηηζκα 

ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ 

• Καηάιιειν γηα ηνπηθή ελίζρπζε ησλ επηθαλεηώλ πνπ 

αλαπηύζζνπλ πςειέο ηάζεηο ξεγκάησζεο θαηά ην 

ζνβάηηζκα 

• Ιζρπξή αληίζηαζε ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε 

 

  

• Ιζρπξή πξόζθπζε 

• Υςειή αληνρή - Γξήγνξε εθαξκνγή 

• Αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ηνλ παγεηό 

• Εμαηξεηηθή εξγαζηκόηεηα 

• Ελαξκνλίδεηαη κε ηα επξσπατθά πξόηππα ΕΝ    

  13499 θαη ΕTAG 004. 

 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

  
Τν ππόζηξσκα εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη επίπεδν, 

θαζαξό από ζαζξά θαη μέλα ζώκαηα όπσο π.ρ. 

ππνιείκκαηα ιάζπεο, ζνβάδσλ, ρξσκάησλ, ιαδηώλ, 

θ.η.ι. θαη ρσξίο 

 

  

κεγάιεο ξσγκέο. Επίζεο ην ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη 

ζηαζεξό θαη απαιιαγκέλν από ηάζεηο ζπξξίθλσζεο θαη 

παξακόξθσζεο θαη λα κελ δέρεηαη δνλήζεηο. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

 

 

 
 

  

Σε θαζαξό δνρείν πξνζζέηνπκε 6,0 ιίηξα θαζαξό λεξό 

θαη αδεηάδνπκε ζηαδηαθά ην πεξηερόκελν ελόο ζάθνπ 25 

Kg ηνπ πξντόληνο THC 409 αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα κε 

ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία 

νκνγελήο κάδα θνληάκαηνο. Αθήλνπκε ην κίγκα πνπ 

πξνθύπηεη λα σξηκάζεη 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. 
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Ευαπμογή ωρ κόλλα 

Εθαξκνγή ζε επίπεδεο επηθάλεηεο: 

Η THC 409 απιώλεηαη ζηελ ζεξκνκνλσηηθή πιάθα κε 

ηε 

ιεία πιεπξά ηεο ζπάηνπιαο θαη θαηόπηλ ρηελίδεηαη 

νκνηόκνξθα ην ζηξώκα ηεο θόιιαο κε ηελ νδνλησηή 

πιεπξά ηεο 

Εθαξκνγή ζε κε εμνκαιπκέλεο επηθάλεηεο: 

Η THC 409 απιώλεηαη κε κπζηξί ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 

ηεο ζεξκνκνλσηηθήο πιάθαο θαη ζεκεηαθά ζην θέληξν. 

Πηέδνπκε δπλαηά ζηνλ ηνίρν ηε ζεξκνκνλσηηθή πιάθα 

ώζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ νκνηόκνξθε επαθή ηεο 

θόιιαο. Η ηειηθή επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

επίπεδε. Ο αλνηρηόο ρξόλνο είλαη 15 ιεπηά κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο θόιιαο. Πιενλάδνπζα θόιια πξέπεη 

θαζαξίδεηαη από ηνπο αξκνύο. Εάλ ε θόιια «πεηζηάζεη» 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξκνκνλσηηθήο πιάθαο, 

αθαηξέζηε ηελ θαη εθαξκόζηε θξέζθηα. 

 

Ευαπμογή ωρ επίχπισμα 

Μεηά ηελ μήξαλζε ηεο θόιιαο, πξνζζέηνπκε ηα 

κεραληθά ζηεξίγκαηα (πιαζηηθά ή κεηαιιηθά βύζκαηα) 

όπνπ είλαη απαξαίηεην. Σηνθάξνπκε ηηο ηξύπεο από ηα 

βύζκαηα, ηνπο αξκνύο ησλ πιαθώλ θαη ηνπνζεηνύκε ηα 

γσληόθξαλα θαη ηεκάρηα πιέγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρύνπκε ηηο αθκέο. 

 

 

 

 

ησλ αλνηγκάησλ. 

Σηε ζπλέρεηα απιώλνπκε κε ηελ «ακεξηθάληθε ζπάηνπια» 

κηα νκνηόκνξθε ζηξώζε θνληάκαηνο THC 409 πάρνπο 2- 

4mm πάλσ ζηηο ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο, θαη ακέζσο 

ηνπνζεηνύκε ην παιόπιεγκα, θαηά ηξόπν πνπ λα θαιύπηεη 

ηηο ελώζεηο ησλ πιαθώλ θαη λα ππεξθαιύπηεη θαηά 10- 

15cm ην πξνεγνύκελν πιέγκα. Τν πηέδνπκε κε ηελ 

ζπάηνπια γηα λα ελζσκαησζεί ζην ζηξώκα ηεο θόιιαο θαη 

πξνζζέηνπκε, επίζεο κε ηελ ζπάηνπια άιιε κηα ιεπηή 

ζηξώζε θνληάκαηνο 0,5-4mm, θαηά ηξόπν πνπ λα 

θαιπθζεί πιήξσο ην πιέγκα θαη λα έρνπκε κηα επίπεδε 

επηθάλεηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη θαηά ηηο 

επόκελεο 24 ώξεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπ ππνζηξώκαηνο πξέπεη λα είλαη κεηαμύ +5
0
C θαη 

+35
0
C. Η θόιια όηαλ είλαη αθόκα λσπή θαζαξίδεηαη κε 

λεξό. Όηαλ ζθιεξπλζεί αθαηξείηαη κεραληθά. 

Μεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηνπ θνληάκαηνο, εθαξκόδνπκε 

ηνλ ηειηθό δηαθνζκεηηθό ζνβά ρξεζηκνπνηώληαο έλα από 

ηα δηαθνζκεηηθά επηρξίζκαηα ηεο THRAKON. 

 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ       ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ  

  

Η θαηαλάισζε ηεο THC 409 είλαη πεξίπνπ 3,5 - 

4,0kg/m2 γηα εθαξκνγή σο θόιια θαη 3,5 - 4,0 kg/m
2
 γηα 

εθαξκνγή σο επίρξηζκα. Εμαξηάηαη από ην είδνο ησλ 

ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ, ηα εξγαιεία θαη ηε κέζνδν 

εθαξκνγήο. 

  

  

Τν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηόζαθνπο βαιβίδαο ησλ 

25Kg θαη δηαηεξείηαη απνζεθεπκέλν ζε μύιηλεο παιέηεο θαη 

ζε μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 0
0
C 

γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

 

 ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ  

  

Με άθζνλν λεξό ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
  

 
 

 ΔΕΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ       

  

• Όηαλ ππάξρεη πξόγλσζε γηα παγεηό ηηο επόκελεο 24 

ώξεο από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο 

• Σε πγξέο ζπλζήθεο (όπσο βξνρή) 

  

• Σε ηνηρνπνηίεο πνπ εθηίζεληαη απεπζείαο ζε έληνλε 

ειηαθή αθηηλνβνιία ή ζε δεζηά ππνζηξώκαηα. 

 

     

 
 

     
 

Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ηειηθή ρξήζε ησλ πξντόλησλ ηεο Thrakon  βαζίδνληαη 

ζηε κέρξη ηνπ παξόληνο ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηεο Εηαηξείαο γηα ηα πξντόληα θαη παξέρνληαη κε θαιή πίζηε εθόζνλ απηά απνζε θεύνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαη εθαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Thrakon. Λόγσ ηεο αδπλακίαο άκεζνπ ειέγρνπ από εκάο ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύ λ ζην εξγνηάμην αιιά θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξντόληνο, ε Εηαηξεία δελ παξέρεη θακία εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξντόλησλ 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 ησλ πξντόλησλ ζπλίζηαηαη λα ειέγρνπλ κε κηα κηθξή δνθηκή ηελ  θαηαιιειόηεηα ησλ πξντόλησλ γηα ηελ 

εθάζηνηε εθαξκνγή θαη ζθνπηκόηεηα ρξήζεο. Η Thrakon έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηόηεηεο ησλ  πξντόλησλ ηεο ρσξίο πξνεγνύκελε ελεκέξσζε. Όιεο 

νη παξαγγειίεο γίλνληαη δεθηέο κόλν ύζηεξα από ηελ απνδνρή ησλ παξαπάλσ 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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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

EN 13499 & 
ETAG 004  

   

 

 

 

       

  ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ    

   
Η THC 409 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 ζπκβνπιή. Δηαβάζηε ηηο 

 
 
 
 
 

 
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 αίηεζε ζηνπο 

επαγγεικαηίεο. 

   

   ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ EN 13499 & ETAG 004 

     
 ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

 Μοπθή   Ξηπή ζκόνη 

 Υπώμα   Γκπι/λεςκό 

 
Πάσορ εθαπμογήρ (mm)  10 

Θεπμοκπαζία ανηοσήρ (
0
C)  -30 έυρ +90 

 Μεγιζηορ κόκκορ (mm)  0,5 

 Υπόνορ υπίμανζηρ (mm)  5 

 Επγάζιμορ σπόνορ (h) EN 1015-9 1,5 

 Υπόνορ διόπθυζηρ (min) EN 1015-9 >15 

 Ανοισηόρ σπόνορ  (min) EN 1015-9 15 

 Ανηοσή ζε αποκόλληζη ηηρ βαζικήρ ζηπώζηρ ζοβά από ηην πλάκα EPS (N/mm
2
) EN 13494 >0,08 

 
Ανηοσή ζε αποκόλληζη ηηρ κόλλαρ από ηην πλάκα EPS 
(ηοποθεηημένη μόνο με κόλλα) 

(N/mm
2
) 

EN 13494 
>0,08 

 
Ανηοσή ζε αποκόλληζη ηηρ κόλλαρ από ηο ςπόζηπυμα 
(ηοποθεηημένη μόνο με κόλλα) 

(N/mm
2
) 

EN 1542 
>0,25 

 Διαπεπαηόηηηα ςδπαημών βαζικήρ ζηπώζηρ ζοβά (g/m
2
d) EN 7783-2 >20 

 Αποππόθηζη νεπού ςδπαημών βαζικήρ ζηπώζηρ ζοβά (Kg/m
2
h

0.5
) EN 1062-3 <0,5 

 Ανηίζηαζη ζε ζύγκποςζη 
(2J) 

EN 13497 
Ι2 

(10J) Ι10 

 Ανηίζηαζη ζε διάηπηζη 
(>200N) 

EN 13498 
PE200 

(>500) 
PE500 

 

Τδποθεπμική ζςμπεπιθοπά 

θοςζκάλερ  
EN 13961-2 

Καθόλος 

Ποζόηηηα πυγμών Καηηγοπία-3 

Μέγεθορ πυγμών  
EN 13961-4 

Καηηγοπία-2 

Ποζόηηηα 
ξεθλοςδιζμάηυν 

Καηηγοπία-3 

Μέγεθορ 
ξεθλοςδιζμάηυν 

 
EN 13961-5 

Καηηγοπία-2 

 ςμπεπιθοπά ζε κύκλοςρ τύξηρ-θέπμαζηρ   Άπιζηη 

 Σοποθέηηζη βςζμάηυν μεηά από (h)  24-48 

 Καηανάλυζη (Kg/m
2
)  3.5-4.0 

 Αναλογία νεπού ανάμιξηρ 
(ml νεπό/100g 

ξηπού κονιάμαηορ) 

 
24-28 

 

 

ημείυζη: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +23
0
C, .Τ. 50% και συπίρ αεπιζμό. Τπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ 

ζςνθήκερ πος επικπαηούν ζηο επγοηάξιο όπυρ θεπμοκπαζία, ςγπαζία, αεπιζμόρ και αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ. 
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