
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  

N-Thermon Glue      

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης 
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX

®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX 

®
 ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των 

προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε 
ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ

®
  για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 
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Ειδική κόλλα κατάλληλη για την τοποθέτηση των 

θερμομονωτικών πλακών N-Thermon
®
  σε οικοδομικές 

λείες επιφάνειες.  

 

Ιδιότητες 

 Παρουσιάζει πολύ ισχυρή πρόσφυση και 

ελαστικότητα 

 Εξαιρετική αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες 

 Εμποδίζει την επανεμφάνιση της μούχλας 

 Κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική 

εφαρμογή 

 Δεν επηρεάζεται από τις δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες και διατηρεί τη δύναμή της σε 

θερμοκρασία έως -42
o
C 

                                                  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Εμφάνιση:   Πάστα υψηλού ιξώδους 

Ειδικό Βάρος (ISO 8962, DIN 51757): 1,43-1,45 g/cm
3
 

pH (ISO 1148, DIN 53785) :                    8-9 

Απόδοση:       400-500  gr/m
2
  

Προετοιμασία επιφάνειας 

 Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λίπη 

και σαθρά υλικά. Σε περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί 

μύκητες θα πρέπει να καθαριστούν με αντιμουχλικό υγρό 

ή χλωρίνη και στην συνέχεια με καθαρό νερό.  

 

Τρόπος εφαρμογής 

Η κόλλα N-Thermon
®
  Glue απλώνεται ομοιόμορφα στην 

επιφάνεια με πινέλο ή οδοντωτή σπάτουλα. Η ποσότητα 

κόλλας πρέπει να είναι αρκετή μόνο για την επιφάνεια 

μίας πλάκας N-Thermon
® 

. Η πλάκα τοποθετείται στην 

υγρή κόλλα, με πίεση προς τον τοίχο με τον κύλινδρο ή 

ακόμα και με τα χέρια. Ο αέρας βγαίνει πιέζοντας προς 

τις πλευρές. Η κόλλα πρέπει να στεγνώσει για 24 ώρες 

(στους 25
ο
C). Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

ίδια κόλλα ως έχει για στοκάρισμα των ενώσεων-αρμών, 

που προκύπτουν μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών N-

Thermon
®
, αλλά και την επικόλληση του υαλοϋφάσματος 

Gavatex A1 στην θερμομονωτική πλάκα N-Thermon
®
, 

αραιωμένη με νερό, σε ποσοστό 5-10% με νερό. 

 

Συσκευασία 

Δοχεία των 15kg και 5kg 

 

Ιδιαίτερες συστάσεις 

 

Η κόλλα N-Thermon
®
  Glue αποκτά τις τελικές της αντοχές μετά 

από 48 ώρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία  εφαρμογής είναι 5
0
C, 

ενώ μετά  τη  χρήση  ξεπλύνετε  αμέσως  τα  εργαλεία  με  νερό. 

 

Αποθήκευση 

 Σε δροσερό μέρος μακριά από παγετό στην αρχική κλειστή 

συσκευασία του.   

 

Οδηγίες προφύλαξης 

 Μακριά από παιδιά- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα- Να 

φοράτε κατάλληλα γάντια- Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του 

περιεχομένου στην αποχέτευση.   

 

 

 

 

 


