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SUPER SP-10 
Ενιζχυμένη πολυακρυλική κολλά πλακιδίων 
 
Περιγραθή Προϊόνηος 
Η SUPER SP-10 είλαη κία ιεπηήο ζηξώζεο θόιια,  απνξξνθεηηθώλ θαη κε απνξξνθεηηθώλ, 
πιαθηδίσλ ηξνπνπνηεκέλε κε πνιπκεξηθά πξόζζεηα, ηζηκεληνεηδνύο βάζεο γηα ρξήζε ζε 
νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο. Απνηειείηαη από ηζηκέλην, ραιαδηαθή άκκν, 
αζβεζηνιηζηθά fillers θαη βειηησηηθά πξόζζεηα. Η SUPER SP-10 έρεη πνιύ ηζρπξή 

ζπγθόιιεζε ζε όια ηα ζπλήζε ππνζηξώκαηα θαη πςειή αληνρή ζηηο καιπικέρ ζςνθήκερ 

(βποσή - καύζωνα - παγεηό). Παξνπζηάδεη εθηεηακέλν αλνηρηό ρξόλν (κέρξη 30 ιεπηά) κε 
ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ε παξαγσγηθόηεηα ησλ ζπλεξγείσλ. Καηαηάζζεηαη σο θόιια ηύπνπ 
C2Ε κε βάζε ην ΕΝ 12004 γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε. 
 
Πεδία Εθαρμογής 
Η θόιια SUPER SP-10 είλαη θαηάιιειε γηα επελδύζεηο ηνίρσλ θαη δαπέδσλ κε πιαθίδηα 
κηθξώλ θαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ζε εζσηεξηθνύο αιιά θαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 
Σπλίζηαηαη ηδηαίηεξα γηα κε απνξξνθεηηθά πιαθίδηα θαη ππνζηξώκαηα ηα νπνία ππνβάιινληαη 
ζε  έληνλε θαηαπόλεζε.  
Είλαη θαηάιιειε γηα ζπγθόιιεζε: 

 κηθξώλ ή κεγάισλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ θάζε ηύπνπ 

 ιεπηώλ πιαθηδίσλ πέηξαο καξκάξνπ 

 πιαθηδίσλ θπζηθνύ ή ηερλεηνύ γξαλίηε  

 πιαθηδίσλ cotto  

 πιαθηδίσλ klinker  

 παινςηθίδσλ  

 πνξζειάληλσλ  πιαθηδίσλ  

 δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ςεθίδσλ  
πάλσ ζε ππνζηξώκαηα από:  

 Μπεηόλ 

 Ειαθξύ κπεηόλ 

 Πνξνκπεηόλ 

 Επηρξίζκαηα  

 Επίπεδε ηνηρνπνητα κε γεκάηνπο αξκνύο 

 Απηνεπηπεδνύκελα δάπεδα 

 Τζηκεληνθνλίεο 

 Μσζατθά 
 
Εθαρμογή 
Τν ππόζηξσκα ηεο πιαθόζηξσζεο πξέπεη λα είλαη επίπεδν, θαζαξό από ζαζξά θαη μέλα 
ζώκαηα όπσο π.ρ. ππνιείκκαηα ζνβάδσλ, ρξώκαηα, ιάδηα, θ.η.ι. Να είλαη ζηαζεξό θαη 
απαιιαγκέλν από ηάζεηο ζπξξίθλσζεο θαη παξακόξθσζεο θαη λα κελ δέρεηαη δνλήζεηο. Τα 
απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα αζηαξώλνληαη κε αζηάξη PORO PRIMER B-10 πξηλ ηελ 
εθαξκνγή. 
Σε θαζαξό δνρείν πξνζζέηνπκε 7,5-8,0 ιίηξα θαζαξό λεξό θαη αδεηάδνπκε ζηαδηαθά ην 
πεξηερόκελν ελόο ζάθνπ 25 Kg ηνπ πξντόληνο SUPER SP-10 αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα κε 
ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία νκνγελήο κάδα θνληάκαηνο. Αθήλνπκε ην 
κίγκα πνπ πξνθύπηεη λα σξηκάζεη γηα 5 ιεπηά θαη ην αλαδεύνπκε ιίγν μαλά. Τν κίγκα είλαη 
έηνηκν γηα ρξήζε γηα ηηο επόκελεο 5 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. 
Απιώλνπκε ηελ θόιια ζηελ επηθάλεηα θαη θαηόπηλ ρηελίδνπκε ην ζηξώκα ηεο θόιιαο κε εηδηθή 
νδνλησηή ζπάηνπια. Εληόο 30 min από ηελ δηάζηξσζε ηεο θόιιαο, ηνπνζεηνύκε ηα πιαθίδηα 
ζηελ ζέζε ηνπο, πηέδνληαο ηα θαιά, ώζηε λα εμαζθαιίζνπκε πιήξε επαθή.  
Η θόιια πνπ πιενλάδεη πξέπεη λα θαζαξίδεηαη από ηνπο αξκνύο πξηλ μεξαζεί. 
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Σε επηθάλεηεο κεγαιύηεξεο ησλ 25m

2
 πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη αξκνί δηαζηνιήο. Σηα ζεκεία 

επαθήο ησλ δαπέδσλ κε ηνπο ηνίρνπο πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ ζηιηθνλνύρσλ 
καζηηρώλ.   
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη θαηά ηηο επόκελεο 24 ώξεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο πξέπεη λα είλαη κεηαμύ +5°C θαη +35°C. Η θόιια όηαλ 
είλαη αθόκα λσπή θαζαξίδεηαη κε λεξό. Όηαλ ζθιεξπλζεί αθαηξείηαη κεραληθά. 
 
Αρμολόγηζη 
Η αξκνιόγεζε θαη ε βαηόηεηα επηηξέπεηαη κεηά από 24 ώξεο. Γηα ηελ αξκνιόγεζε 
ρξεζηκνπνηνύληαη νη αξκόζηνθνη ηεο VIODOM HERKO FIX θαη GRANITO FIX (βάζεσο 
ηζηκέληνπ) ή HERKO EPOFIX (επνμεηδηθήο βάζεο). 
 
Καηανάλωζη 
Η θαηαλάισζε ηεο SUPER SP-10 είλαη πεξίπνπ 2,0 - 4,0 kg/m

2
. Εμαξηάηαη από ην είδνο ησλ 

πιαθηδίσλ, ηα εξγαιεία θαη ηε κέζνδν εθαξκνγήο. 
  
Αποθήκεσζη 
Τν πξντόλ ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηόζαθνπο βαιβίδαο ησλ 25Kg θαη δηαηεξείηαη απνζεθεπκέλν 
ζε μύιηλεο παιέηεο θαη ζε μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 0°C γηα 12 
κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο.  
 
Δεν Σσνίζηαηαι  
Δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζε: 

 ππνζηξώκαηα από γύςν όηαλ δελ έρεη πξνεγεζεί αζηάξσκα,  

 γπαιί, πιαζηηθό, ζίδεξν, μύιν,  

 ζεξκαηλόκελα δάπεδα,  

 πηζίλεο, δεμακελέο,  

 παιηέο πιαθνζηξώζεηο,  

 δάπεδα όπνπ πθίζηαληαη παξακνξθώζεηο θαη δνλήζεηο, 
 
Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εηδηθνί ηύπνη θόιιαο ηεο VIODOM.  
 
Προζοτή 
Η SUPER SP-10 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 απαίηεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο. 
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Τεχνικά χαρακηηριζηικά  Τιμή 

  

Απαίηηζη ζε νερό 7,5-8,0lit  / ζακί 

Θερμοκραζίας εθαρμογής +5 
ο
C ~ +30 

ο
C 

Πάτος εθαρμογής Έως 10 mm 

Χρόνος ζωής ζηο δοτείο 5 ώρες 

Ανοιτηός τρόνος επικόλληζης ≥30 λεπηά    

Χρόνος μικροδιορθώζεων ≥30 λεπηά  

Αρμολόγηζη ζε ηοίτο Μεηά 3 ~ 8 ώρες 

Αρμολόγηζη ζε δάπεδο Μεηά από 24 ώρες 

Ανηοτή ζε θερμοκραζία -15 
ο
C ~ +70 

ο
C 

Ανηίζηαζη ζε ελαία και διαλσηές Πολύ καλή 

Ανηίζηαζη ζε σγραζία Καλή 

Ανηοτή ζηην γήρανζη Μεγίζηη 

Ελαζηικόηηηα Μεηρία 

Σηεγανοποίηζη Πολύ καλή 

Βαηόηηηα 24 ώρες 
 
Σημείωση: 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 


