
 

 

 

 

 

Έκδοζη 1η: 01-08-2012 
Η παρούζα έκδοζη ακυρώνει κάθε προηγούμενη. 

 

K-PORO C-85 
Τζιμενηοειδήρ πηηινούσα κολλά για ποπομπεηόν 
 

 
Πεπιγπαθή Πποϊόνηορ 
Τν πξντόλ K-PORO C-85 είλαη έλα θνλίακα ελόο ζπζηαηηθνύ, ηζηκεληνεηδνύο βάζεο, 
ηξνπνπνηεκέλν κε πνιπκεξηθά πξόζζεηα,  θαηάιιειν γηα ρηίζηκν δνκηθώλ ζηνηρείσλ από 
πνξνκπεηόλ (YTONG, ALPHA BLOCK, θ.η.ι.). Απνηειείηαη από ηζηκέλην, ραιαδηαθή άκκν, 
αζβεζηνιηζηθά fillers θαη βειηησηηθά πξόζζεηα. Έρεη πνιύ ηζρπξή ζπγθόιιεζε ζε όια ηα 
ζπλήζε ππνζηξώκαηα θαη αληνρή ζηνλ παγεηό θαη ηελ πγξαζία. Απνηειείηαη από ιεπηήο 
θνθθνκεηξίαο αδξαλή κε απνηέιεζκα λα εγγπάηαη ηε ζπλέρηζε ηεο ζεξκνκόλσζεο ζηνπο 
αξκνύο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ εκπνδίδνληαο ην ζρεκαηηζκό ζεξκνγέθπξσλ.  
 
Πεδία Εθαπμογήρ 
Γηα ηδηαίηεξα ηζρπξή ζπγθόιιεζε γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή ρξήζε θαη γηα νξηδόληηεο ή θάζεηεο 
επηθάλεηεο: 

 Πνξνκπεηόλ (YTONG, ALPHA BLOCK, θ.η.ι.) 

 Τνύβισλ 

 Κηζζπξόιηζσλ 

 Tζηκεληόιηζσλ 

 Λίζσλ 
 
Καηάιιειε γηα: 

 ρηίζηκν  

 ζπγθόιιεζε θεξακηθώλ πιαθηδίσλ.    

 αξκνιόγεζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ρηηζηεί 
 
Πποεηοιμαζία  Υποζηπώμαηορ  
Τν ππόζηξσκα  πξέπεη λα είλαη , θαζαξό από ζαζξά θαη μέλα ζώκαηα όπσο π.ρ. ππνιείκκαηα 
ζνβάδσλ, ρξώκαηα, ιάδηα, θ.η.ι. Τα δνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη 
απαιιαγκέλα από ζθόλεο. Οη επηθάλεηεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ δελ πξέπεη λα έρνπλ 
πξνεμνρέο πάλσ από 2 – 3 mm, ζε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα εμνκαιύλνληαη. 
 
Εθαπμογή 
Καηάιιεια ππνζηξώκαηα είλαη κπεηόλ, απηνεπηπεδνύκελα δάπεδα, ηζηκεληνθνλία, ειαθξύ 
κπεηόλ. Τν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη επίπεδν, θαζαξό από ζαζξά θαη μέλα ζώκαηα. Οη 
επηθάλεηεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ δε πξέπεη λα έρνπλ πξνεμνρέο πάλσ από 2 – 3 mm, ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα εμνκαιύλνληαη. 
Σε θαζαξό δνρείν πξνζζέζζε 6-7 ιίηξα θαζαξό λεξό θαη αδεηάζηε ζηαδηαθά ην πεξηερόκελν 
ελόο ζάθνπ 25 Kg ηνπ πξντόληνο K-PORO C-85 αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα κε ειεθηξηθό 
αλαδεπηήξα, έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία νκνγελήο κάδα θνληάκαηνο. Αθήλνπκε ην κίγκα πνπ 
πξνθύπηεη λα σξηκάζεη 5 ιεπηά θαη ην αλαδεύηε 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. 
Τν πξντόλ K-PORO C-85 απιώλεηαη πάλσ ζηηο επηθάλεηεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ κε ηε 
βνήζεηα εηδηθήο νδνλησηήο ζπάηνπιαο κε ηξηγσληθά δόληηα, θαηάιιειε γηα εθαξκνγή ζε 
ζηνηρεία πνξνκπεηόλ (βι. ζπάηνπια YTONG). Τν πάρνο ηνπ ζηξώκαηνο ηεο θόιιαο 
θαζνξίδεηαη από ην κέγεζνο ησλ δνληηώλ ηεο εηδηθήο ζπάηνπιαο (4mm). Ο αλνηρηόο ρξόλνο γηα 
ηελ εθαξκνγή είλαη 7 min.  Η θαιή επαθή ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ κε ηελ θόιια εμαζθαιίδεηαη 
είηε κε πίεζε είηε κε ρηύπεκα. Τν ίδην θνλίακα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην 
ζπαηνπιάξηζκα ησλ αξκώλ. Πιενλάδνλ ιάζπε πξέπεη θαζαξίδεηαη από ηνπο αξκνύο. 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.  Η ιάζπε όηαλ 
είλαη αθόκα λσπή θαζαξίδεηαη κε λεξό. Όηαλ ζθιεξπλζεί αθαηξείηαη κεραληθά. 
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Καθαπιζμόρ επγαλείων και μησανών 
Με άθζνλν λεξό ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
 
Καηανάλωζη 
Ελδεηθηηθή θαηαλάισζε είλαη 1 ζαθί 25 Kg  αλά 1,25  m

3 
πνξνκπεηόλ (YTONG). Ελδέρεηαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δνκηθνύ 
ζηνηρείνπ. 
 
Αποθήκεςζη 
Τν πξντόλ δηαηίζεηαη ζε ραξηόζαθνπο ησλ 25Kg. Δηαηεξείηαη απνζεθεπκέλν ζε μύιηλεο παιέηεο 
θαη ζε μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 0°C γηα 12 κήλεο από ηελ 
εκεξνκελία παξαγσγήο.  
 
Δεν ζςνίζηαηαι η εθαπμογή  
Σε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο παγεηνύ ή θαύζσλα ( θάησ από +5

ν
C ή πάλσ από +35

ν
C).    

 
Πποθςλάξειρ  
Τν πξντόλ SAND-Y C-84 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 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 αίηεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ 

Μοπθή ξηπή ζκόνη 

Χπώμα γκπι  

Πάσορ εθαπμογήρ 4 mm 

Θεπμοκπαζία εθαπμογήρ  +5 εώρ +35 
ο
 C 

Θεπμοκπαζία ανηοσήρ    -30 εώρ +90 

Ανηίδπαζη ζηη θυηιά (EUROCLASS) A1 

Μέγιζηορ κόκκορ  0,8 mm 

Επγάζιμορ σπόνορ 4 h 

Ανοισηόρ σπόνορ    ≥ 7 min 

Χπόνορ διόπθυζηρ ≥ 7 min 

Ειδικό βάπορ ξηπού κονιάμαηορ 1,4± 0,10 Kg/l 

Πςκνόηηηα μίγμαηορ 1,35± 0,10 Kg/l 

Ανηοσή ζε θλίτη ≥5,0 N/mm
2
 

Ανηοσή ζε κάμτη ≥2,0 N/mm
2
 

Χπόνορ ανάπηςξηρ ανηοσών 28 ημέπερ 

Σημείωζη: Οι μεηπήζειρ έσοςν γίνει ζε επγαζηηπιακό πεπιβάλλον θεπμοκπαζίαρ +230C, Σ.Υ. 50% και σωπίρ αεπιζμό. 
Υπάπσει η πιθανόηηηα να διαθέποςν ανάλογα με ηιρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν ζηο επγοηάξιο, όπωρ θεπμοκπαζία, 
ςγπαζία, αεπιζμόρ και ηην  αποπποθηηικόηηηα ηος ςποζηπώμαηορ.  

 

 

 

 
 


