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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έηνηκν πξντόλ βηνκεραληθήο ζηαζεξήο παξαγσγήο θαη πςειήο πνηόηεηαο κε βάζε ην
ιεπθό ηζηκέλην ηύπνπ πόξηιαλη, πςειώλ αληνρώλ, ραιαδηαθά θπξίσο αδξαλή
επηιεγκέλεο πνηόηεηαο θαη θνθθνκεηξίαο, εμεηδηθεπκέλεο ίλεο θαη ξεηίλεο θαη άιια
εηδηθά βειηησηηθά πξόζζεηα γηα αύμεζε ηεο πξόζθπζεο.
Εμεηδηθεπκέλν πξντόλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο ησλ θηηξίσλ: Easy
Therm®.
ΥΡΖΔΗ
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθόιιεζε ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ πνιπζηεξίλεο (EPS,
XPS) θαη πιαθώλ από αλόξγαλεο ίλεο (π.ρ. πεηξνβάκβαθα) ζηηο εμσηεξηθέο
επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ θαζώο θαη γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ παινπιέγκαηνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο, πάλσ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά, πξνηνύ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζνβά. Σν πξντόλ ζπλδπάδεηαη άξηζηα κε ηνπο ζνβάδεο ηειηθήο
ζηξώζεο Decor Extra θαη Decor Plast ή Décor Stone, ή θαη κε άιινπο παξόκνηνπ
ηύπνπ ζνβάδεο θαη απνηειεί ηελ πξόηαζε ηεο εηαηξείαο καο γηα ην ζύζηεκα ηεο
εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο ησλ θηηξίσλ.
Πιενλεθηήκαηα:
Έηνηκν πξντόλ , ζηαζεξήο θαη πςειήο πνηόηεηαο.
Αλακηγλύεηαη κε θαζαξό λεξό, εύθνια θαη γξήγνξα θαη ην έηνηκν κείγκα έρεη
πνιύ θαιή εξγαζηκόηεηα.
Υαξαθηεξίδεηαη από ηδηαίηεξα βειηησκέλεο θπζηθνκεραληθέο ηδηόηεηεο κε
έκθαζε θπξίσο ζηελ πςειή πξόζθπζε, ηελ κεδεληθή νιίζζεζε, ηελ
ειαζηηθόηεηα, ηελ πςειή πδξαηκνπεξαηόηεηα, ηελ αληνρή ζε θξνύζε θαη ηελ
πδαηναπσζεηηθόηεηα.
Παξέρεη επηπξόζζεηα, απμεκέλν ρξόλν επεμεξγαζίαο ώζηε λα θαιύπηνληαη νη
ρξνληθέο αλάγθεο πνπ απαηηνύληαη θαηά ηελ επηθόιιεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ
πιαθώλ θαη ησλ όπνησλ κηθξνξπζκίζεσλ γηα ηελ ζσζηή-αθξηβή ηνπνζέηεζή
ηνπο.
Εμαζθαιίδεη εγγπεκέλα, αλζεθηηθά ζηνλ ρξόλν, άξηζηα πνηνηηθά
απνηειέζκαηα.
ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Σν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη θαζαξό, απαιιαγκέλν από θάζε είδνπο ζαζξά
ππνιείκκαηα, ζθόλεο, ιάδηα, κπνγηέο, θ.α. Δηαβξέρεηαη θαιά ε επηθάλεηά ηνπ,
ηδηαίηεξα όηαλ είλαη απνξξνθεηηθή ή παιαηά ή όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη
πςειή. ηελ πεξίπησζε ππνζηξσκάησλ κε ηδηαίηεξα πςειό πνξώδεο ζπληζηάηαη ε

ΕΡΓΟΣΑΙΟ: Περιοχή Λατζιμά

ΣΗΛ: 28340 - 93304 FAX: 28340-20630
E-mail : info@easymix.gr Website: www.easymix.gr

1

ΕΣΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ

εθαξκνγή ηνπ αζηαξηνύ Easymix Primer 2040, κία κέξα πξηλ ηελ επίζηξσζε ηεο
θόιιαο.
To πεξηερόκελν ηνπ ζαθηνύ (25kg) αλακεηγλύεηαη κε πεξίπνπ 5,5-6,6 lt θαζαξό λεξό
κε ηελ βνήζεηα ειεθηξηθνύ αλακείθηε (mixer) ζε ρακειέο ζηξνθέο έσο όηνπ
δεκηνπξγεζεί έλα νκνηνγελέο κείγκα. Σν κείγκα αλαδεύεηαη μαλά κεηά από πέληε κε
δέθα ιεπηά θαη είλαη πιένλ έηνηκν γηα ρξήζε. Αλάινγα κε ηελ επηπεδόηεηα ηνπ
ππνζηξώκαηνο γίλεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ κείγκαηνο.
ηελ πεξίπησζε ιείσλ ππνζηξσκάησλ κπνξεί λα απισζεί είηε κε νδνλησηή
ζπάηνπια (10mm) απ΄ επζείαο πάλσ ζην ππόζηξσκα, θαιύπηνληαο όιε ηελ
επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ζα επηθνιιεζεί ε ζεξκνκνλσηηθή πιάθα είηε απ’ επζείαο
πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο πνιπζηεξίλεο θαιύπηνληαο ηελ πιήξσο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαιύπηνπκε ηελ επηθάλεηα επηθόιιεζεο ηεο πνιπζηεξίλεο
πεξηκεηξηθά κε ην έηνηκν κείγκα ηεο θόιιαο κε κπζηξί, ζε πιάηνο πεξίπνπ 4cm θαη
ηνπιάρηζηνλ 1cm πάρνο όπσο επίζεο θαη ζε ηξία - ηέζζεξα επηιεγκέλα ζεκεία ζην
θέληξν ηεο πιάθαο ώζηε λα δηαζθαιηζηεί θάιπςε ηνπιάρηζηνλ 40% ηεο επηθάλεηά
ηεο. Πηέδνπκε ηηο πιάθεο ζηελ αθξηβή ηνπο (εθ ησλ πξνηέξσλ ππνινγηζκέλεο) ζέζε,
θξνληίδνληαο πάληα λα αξρίδνπκε ηελ επηθόιιεζε από ην θάησ κέξνο ηεο
ηνηρνπνηίαο θαη πάλσ από ηνλ νδεγό ζηήξημεο, πνπ έρνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ
ηνπνζεηήζεη.
ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο θόιιαο σο πιηθό επηθόιιεζεο ηνπ
παινπιέγκαηνο εθαξκόδνπκε ην έηνηκν κείγκα ηεο θόιιαο ζε όιε ηελ εμσηεξηθή
πιένλ πιεπξά ηεο ζεξκνκνλσηηθήο πιάθαο ζε πάρνο πεξίπνπ 3 mm κε αλνμείδσηε
κεηαιιηθή νδνλησηή ζπάηνπια (10mm). Επηζηξώλνπκε άκεζα ην παιόπιεγκα κε
ηελ βνήζεηα κεηαιιηθήο ζπάηνπιαο, ελώ ε θόιια είλαη αθόκα θξέζθηα θαη ην πηέδνπκε
κε ηελ βνήζεηα ηεο ζπάηνπιαο ώζηε λα θαιπθζεί πιήξσο κε ηελ επηζηξσκέλε θόιια.
Μεηά από 2 πεξίπνπ εκέξεο γίλεηαη ε ιείαλζε ηεο επηζηξσκέλεο επηθάλεηαο θαη
αθνινπζεί ε ζηεξέσζε ηεο κε ηα θαηάιιεια αγθύξηα.
Δελ ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ 5νC ή
κεγαιύηεξεο ησλ 35νC.
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
Πεξίπνπ 3,5-4,5 kg/m2 όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πιηθό επηθόιιεζεο ησλ
ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ θαη πεξίπνπ 1,5 kg/m2/1mm όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
επηθόιιεζε ηνπ παινπιέγκαηνο. Οη πνζόηεηεο απμνκεηώλνληαη αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ ππνζηξώκαηνο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
ε ζαθηά ησλ 25 kg, ζε παιέηα.
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Δηαηεξείηαη ζε πξνζηαηεπκέλν από ηελ πγξαζία θαη ηνλ παγεηό ζηεγλό ρώξν (ζε
θιεηζηά ζαθηά) έσο 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο.
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TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Με βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΕΝ 998-1 θαηαηάζζεηαη σο θνλίακα ηύπνπ GP CS IV,
W2 κε επηπξόζζεηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθνιιεηηθώλ πιηθώλ σο θνιια ηππνπ
C2E κε βάζε ηελ ΕΝ 12004.
Πεξηγξαθή

Σζηκεληνεηδήο
ιεπθε θνλία

Κνθθνκεηξία

<1,0mm

Φαηλόκελε
ππθλόηεηα μεξνύ
θνληάκαηνο

~1450±10
3
kg/m

Φαηλόκελε
ππθλόηεηα λσπνύ
θνληάκαηνο

~1780±10
3
kg/m

Αλνηρηόο ρξόλνο
εθαξκνγήο
Αληνρή ζηα
αιθάιηα

>2 ώξεο
άξηζηε

Αληνρή ζε ζιίςε (28 εκεξώλ)
Αληνρή ζε θάκςε (28 εκεξώλ)
Καλνληθέο-μεξέο
ζπλζήθεο
Πξόζθπζε
ζε πιάθεο
ζθπξνδέκαηνο
28 εκεξώλ

≥2,20 N/mm

2

ην λεξό

≥1,65 N/mm

2

ε ζεξκνθξαζία

≥1,70 N/mm

2

ε ςύμεαπόςπμε

≥1,30 N/mm

2

Πξόζθπζε ζε XPS
Πξόζθπζε ζε EPS
Σξηρνεηδήο απνξξόθεζε λεξνύ

Υξόλνο
κηθξνξπζκίζεσλ

~30 ιεπηά

Οιίζζεζε

≤0,5mm

2

13,8 N/mm
2
4,25 N/mm

2

0,38 N/mm
2
0,22 N/mm
2

0.5

<0,2kg/(m .min )

πληειεζηήο (ι10, dry) ζεξκηθήο
αγσγηκόηεηαο

0,47 W/(m.k)

πληειεζηήο δηάρπζεο αηκώλΤδξαηκνπεξαηόηεηα (κ)

5/20

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Σν πξντόλ πεξηέρεη ηζηκέλην ην νπνίν θαηαηάζζεηαη σο εξεζηζηηθό. πκβνπιεπηείηε ηηο
νδεγίεο αζθάιεηαο-πξνθπιάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο.
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