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VKW 132 

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΔΤΟ ΤΣΑΣΙΚΩΝ 

 
 

C2TE S2 

 
 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΕΝ 12004 & 
ΕΝ12002 

 

   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

H VKW 132 είλαη κηα ηδηαίηεξα εύθακπηε θόιια 

πιαθηδίσλ, 2 ζπζηαηηθώλ, θαηάιιειε γηα ηηο πην 

απαηηεηηθέο ζπγθνιιήζεηο θαη γηα επελδύζεηο 

πιαθόζηξσζεο αθόκε θαη ζε δνλνύκελεο επηθάλεηεο. 

Απνηειείηαη από μεξό θνλίακα (ζπζηαηηθό Α) θαη 

ξεηηλνύρν γαιάθησκα (ζπζηαηηθό Β). 

Παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε θαη εθηεηακέλν  

 

  

αλνηρηό ρξόλν (κέρξη 30 ιεπηά) κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ε 

παξαγσγηθόηεηα ησλ ζπλεξγείσλ. Έρεη πνιύ ηζρπξή 

ζπγθόιιεζε ζε όια ηα ζπλήζε ππνζηξώκαηα θαη πςειή 

αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή - θαύζσλα - παγεηό). 

Καηαηάζζεηαη σο θόιια ηύπνπ C2ΤE S2 κε βάζε ηα πξόηππα 

ΔΝ 12004 θαη ΔΝ 12002 γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

  

Καηάιιειε γηα ζπγθόιιεζε όισλ ησλ ηύπσλ πιαθηδίσλ 

θαη θπζηθήο πέηξαο. Σπλίζηαηαη γηα ζπγθόιιεζε 

πιαθηδίσλ πάλσ ζε επηθάλεηεο πνπ ππόθεηληαη ζε 

δνλήζεηο θαη έληνλεο ζπζηνινδηαζηνιέο όπσο:  

• γπςνζαλίδεο 

• ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε 

• ηαξάηζεο 

• κπαιθόληα 

 

Πάλσ ζε μύιηλεο επηθάλεηεο όπσο: 

• MDF 

• θόληξα πιαθέ 

• λνβνπάλ 

 

  

• παηάξηα 

• μύιηλεο ζθάιεο 

 

Δίλαη ηδαληθή γηα ηελ επηθόιιεζε παινςεθίδσλ ζε: 

• πηζίλεο 

• WC 

• ινπηξά 

• απνδπηήξηα 

• άλζπξγε γπςνζαλίδα θιπ. 

 

Δίλαη θαηάιιειε γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. Δπίζεο 

ζπλίζηαηαη γηα ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

θαη λέσλ πιαθηδίσλ πάλσ ζε παιηέο πιαθνζηξώζεηο. 

 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    

  

• Πνιύ πςειή ειαζηηθόηεηα.   

• Ιζρπξή πξόζθπζε ζηα απαηηεηηθά ππνζηξώκαηα θαη 

ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Καηάιιειε γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη πηζίλεο 

• Αληνρή ζε πγξαζία θαη παγεηό. 

 

  

• Υςειή αληνρή – Γξήγνξε εθαξκνγή. 

• Καηάιιειν γηα ζπγθόιιεζε όισλ ησλ πιαθηδίσλ θαη 

θπζηθήο πέηξαο. 

• Πηζηνπνηεκέλν κε CE – ζύκθσλα κε ην επξσπατθό 

πξόηππν ΔΝ 12004 & ΔΝ 12002. 

 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ    

  

Τν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ζηεγλό, ζηαζεξό, ρσξίο 

ζθόλεο, βξσκηέο, ιάδηα, απαιιαγκέλν από ζαζξά πιηθά 

θαη ραιαξά ζσκαηίδηα. Αλ ππάξρνπλ ειαηησκαηηθά 

ζεκεία, θνηιόηεηεο, θιπ ζην ππόζηξσκα πξέπεη λα 

επηζθεπαζηνύλ πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο κε 

θαηάιιεια επηζθεπαζηηθά πιηθά ηεο THRAKON. Δάλ  

 

  

ππάξρνπλ ζηξώζεηο από ρξώκαηα πξέπεη θαη απηά λα 

αθαηξεζνύλ. Οη μύιηλεο βακκέλεο ή βεξληθσκέλεο επηθάλεηεο 

ηξίβνληαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο θόιιαο. Πνξώδε ή 

απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα πξέπεη λα αζηαξώλνληαη πξηλ 

ηελ εθαξκνγή κε ην αθξπιηθό αζηάξη GLX 290. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
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. 

 

    



 

    

 

  

  

   

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ   
 

  

Σε θαζαξό δνρείν πξνζζέηνπκε 7Κg ηνπ πξώην 

ζπζηαηηθνύ (μεξό θνλίακα) θαη 3Κg ηνπ δεύηεξνπ 

ζπζηαηηθνύ (γαιάθησκα). Φξεζηκνπνηήζηε έλα 

ειεθηξηθό αλαδεπηήξα θαη αλαδέςηε γηα πεξίπνπ 3 ιεπηά 

κέρξη λα ιεθζεί νκνγελέο κείγκα. Αθήλνπκε ην κίγκα 

πνπ πξνθύπηεη λα σξηκάζεη 5 ιεπηά θαη ην αλαδεύνπκε 

ιίγν μαλά. Τν κίγκα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηελ επόκελε 1,5  ώξα. 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. Σηε ζπλέρεηα απιώλνπκε 

ηελ θόιια κε νδνλησηή ζπάηνπια 3-5 mm γηα ηελ 

ςεθίδα  

θαη 5-7 mm γηα ηα πιαθίδηα. Η ηνπνζέηεζε ησλ 

πιαθηδίσλ 

 

  

ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε 30 ιεπηά (ζηνπο +20
0
C) από ηε 

ζηηγκή πνπ απιώζνπκε ηελ θόιια ζην ππόζηξσκα. . Ο 

εξγάζηκνο ρξόλνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί αλάινγα κε ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Πιενλάδνλ θόιια πξέπεη θαζαξίδεηαη 

από ηνπο αξκνύο. Αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη 

ζηελ επηθάλεηα αλά 25 m
2
. Οη ζπλδέζεηο κεηαμύ 

δαπέδσλ/ηνίρσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιειεο 

ζηιηθνλνύρεο καζηίρεο. 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 θόιια όηαλ είλαη αθόκα λσπή θαζαξίδεηαη 

κε λεξό. Όηαλ ζθιεξπλζεί αθαηξείηαη κεραληθά. Η βαηόηεηα 

επηηξέπεηαη κεηά από 24 ώξεο. Η αξκνιόγεζε ζην δάπεδν 

γίλεηαη κεηά από 24 ώξεο θαη ζηνλ ηνίρν κεηά από 12 ώξεο. 

 

 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 155. 

 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ   
 

  

Η θαηαλάισζε ηνπ VKW 132 είλαη πεξίπνπ 2,5-4,0 

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

εξγαιεία θαη ηε κέζνδν εθαξκνγήο. 

 

   

 ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ    

  

Α ζπζηαηηθό – ζαθί 7kg (ηζηκεληνεηδέο θνλίακα) 

B ζπζηαηηθό – πιαζηηθό δνρείν  3Kg (ειαζηηθνπνηεηήο) 
 

  

Τν πξντόλ δηαηεξείηαη γηα έλα ρξόλν ζθξαγηζκέλν ζε μεξνύο 

απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο. 

 

 ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ   
 

  

Η VKW 132 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.  
 

  

Γηαβάζηε ηεο 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 απαίηεζε 

από ηνπο επαγγεικαηίεο. 
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 ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ  

 Μνξθή   μεξή ζθόλε  

 Φξώκα   ιεπθή  

 Πάρνο εθαξκνγήο (mm)  10  

 Θεξκνθξαζία αληνρήο   (
ν
 C)  -30 εώο +90  

 Μέγηζηνο θόθθνο (mm)  0,7  

 Δξγάζηκνο ρξόλνο (h) EN 1015-9 ≥1,5  

 Φξόλνο δηόξζσζεο (min) EN 1015-9 ≥30  

 Αλνηρηόο ρξόλνο   (30min) (N/mm
2
) EN 1346 ≥1,7  

 Αξρηθή αληνρή απνθόιιεζεο (N/mm
2
) EN 1348 ≥1,9  

 Αληνρή απνθόιιεζεο κέζα ζην λεξό  (N/mm
2
) EN 1348 ≥1,1  

 
Αληνρή απνθόιιεζεο κεηά από σξίκαλζε ελ ζεξκώ (N/mm

2
) EN 1348 ≥2,5 

 

 Αληνρή απνθόιιεζεο κεηά από θύθινπο ςύμεο – απόςπμεο (N/mm
2
) EN 1348 ≥1,0  

 Δγθάξζηα παξακόξθσζε S (mm) EN 12002 >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
)  2,5 – 4,0  

  
Σημείωζη: 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. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
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. 
 

 

 
 

 

 

    

 


