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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
H SUPRAFIX SUPER είλαη ηζρπξή πδαηνδηαιπηή καγλεηηθή 

θόιια δαπέδσλ κνλήο επάιιεηςεο, κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή. 

Πξνζθέξεη ηζρπξή ζπγθόιιεζε πιαζηηθώλ δαπέδσλ θαη 

κνθεηώλ. Μεηώλεη ην θαηλόκελν εκθάληζεο γξακκώλ θόιιαο πνπ 

δηαγξάθνληαη ζηελ εθαξκνδόκελε επηθάλεηα. Είλαη θαηάιιειε γηα 

εθαξκνγή ζε δάπεδα κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε. 

 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Ιζρπξή ζπγθόιιεζε 

 Μεγάιε απόδνζε 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ζηελ ζεξκνθξαζία 

 Καηάιιειε γηα ελδαπέδηα ζέξκαλζε 

 Πνιύ κεγάινο αλνηθηόο ρξόλνο εξγαζηκόηεηαο 

 Δπλαηόηεηα επαλαηνπνζέηεζεο - κηθξνδηνξζώζεσλ  

 Μεγάιε πνηθηιία ζπγθνιιήζεσλ 

 Φηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ – δελ πεξηέρεη δηαιύηεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Σπγθνιιήζεηο - ηνπνζεηήζεηο κνθεηώλ, ραιηώλ, πιαζηηθώλ 
πιαθηδίσλ, επηθαλεηώλ από PVC, θειιό, linoleum θιπ πάλσ 
ζε ζπλήζεηο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο όπσο ηζηκέλην, κσζατθό, 
μύιν, MDF, θαπιακά, κνξηνζαλίδεο, κεηαιιηθέο επηθάλεηεο 
θιπ. 

 Τνπνζέηεζε βαξέσλ θαη πιαζηηθώλ ηαπεηζαξηώλ θαη 
επελδύζεσλ ηνίρσλ. 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

1. Η ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο είλαη πνιύ 
ζεκαληηθή γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε 
επηθάιπςεο.  

2. Αλ νη επηθάλεηεο δελ είλαη ιείεο θαη επίπεδεο ζπληζηάηαη ε 
εθαξκνγή απηνεπηπεδνύκελνπ δαπέδνπ.   

3. Η επηθάλεηα εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε από 
ιάδηα, ζθόλεο, κπνγηέο, ζαζξά πιηθά θιπ. πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ ζπγθόιιεζε. 

4. Καζαξίζηε ηελ επηθάλεηα από ιάδηα, ιίπε, θαηάινηπα 
γπαιηζηηθώλ θαη θαζαξηζηηθώλ κε δηαιπηηθό λίηξνπ.  

5. Εθαξκόζηε αζηάξη δηαιύηνπ ISOCRYL PRIMER DUR ε 
αζηάξη λεξνύ ISOCRYL PRIMER DUR AQUA.  

6. Εθαξκόζηε πνιπνπξεζαληθό αζηάξη PRIMER PU 900 ζε 
ζαζξέο ηζηκεληνθνλίεο. 

 

 

 

Δθαξκνγή 

1. Εθαξκόζηε ηελ θόιια κε νδνλησηή ζπάηνπια 1.5mm x 3mm ή 
1.5mm x 5mm ή ξνιό. 

2. Κξαηώληαο ηελ ζπάηνπια ζε γσλία 60
0  

απιώζηε ηελ θόιια 
νκνηόκνξθα ζην ππόζηξσκα. 

3. Μεηά από 15 - 20 ιεπηά ηνπνζεηήζηε ην δάπεδν πάλσ ζην 
ζηξώκα ηεο θόιιαο θαη εθαξκόζηε πίεζε από ην θέληξν πξνο ηα 
άθξα γηα λα εκπνδίζεηε ηνλ εγθισβηζκό αέξα θαη ηε δεκηνπξγία 
θπζαιίδσλ. Αλ ε επηθάλεηα είλαη ζε ξνιό θνιιήζηε ηελ ζηαδηαθά 
μεδηπιώλνληαο ηελ ηαπηόρξνλα.  

4. Αλ ην δάπεδν δελ θόιιεζε ζηε ζσζηή ηνπ ζέζε κπνξείηε λα ην 
απνθνιιήζεηε θαη λα ην επαλαηνπνζεηήζεηε εληόο 30 - 60 
ιεπηώλ αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

5. Όηαλ ηνπνζεηήζεηε όιε ηελ επηθάλεηα εθαξκόζηε πίεζε κε έλα 
βαξύ ξνιό (60kg) ξνιάξνληαο ηελ επηθάλεηα από ηελ κία άθξε 
ζηελ άιιε νξηδόληηα θαη θάζεηα. 

6. Μεηά από 1 – 4 ώξεο επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία ξνιάξνληαο 
θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. 
Είλαη ρξήζηκν γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ λα γίλεηαη δνθηκή 

ζπκβαηόηεηαο πιηθώλ ηδηαίηεξα όηαλ γίλεηαη λέα εθαξκνγή.   

Απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο 

1. Εθαξκόζηε ηελ θόιια κε νδνλησηή ζπάηνπια 1.5mm x 3mm ή 
1.5mm x 5mm.  

2. Απιώζηε ηελ θόιια κε ξνιό πνπ έρεηε ήδε εκβαπηίζεη κέζα ζηε 
θόιια γηα λα επηηύρεηε νκαιό θαη νκνηόκνξθν άπισκα θαη λα 
απνθύγεηε ην θαηλόκελν εκθάληζεο γξακκώλ θόιιαο ζηελ 
επηθάλεηα.  

3. Αθήζηε ηελ θόιια λα «ηξαβήμεη» γηα 10 ιεπηά γηα λα απνθύγεηε 
πηζαλή νιίζζεζε θπξίσο ζε ηνπνζεηήζεηο πιαθηδίσλ.  

4. Τνπνζεηήζηε ην δάπεδν ζηε ζέζε ηνπ.  
 

Με απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο 

Εθαξκόζηε ηελ θόιια όπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ νδεγίεο.  

Αθήζηε ηελ θόιια λα ηξαβήμεη πνιύ θαιά πξηλ ηνπνζεηήζεηε ην 

δάπεδν ζηε ζέζε ηνπ.  

Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα εθαξκόζηε ηελ θόιια θαη ζηηο δύν 

επηθάλεηεο.  
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Η κία από ηηο δύν πξνο ζπγθόιιεζε επηθάλεηεο απαηηείηαη λα είλαη 

απνξξνθεηηθή γηα λα επηηεπρζεί ε ζπγθόιιεζε. 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ 

ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίζηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε 

ηνπο κε έλα δηάιπκα ριηαξνύ λεξνύ θαη απνξξππαληηθνύ. Όηαλ ε 

θόιια ζηεγλώζεη εληειώο κπνξεί λα θαζαξηζηεί κόλν κε κεραληθά 

κέζα ή κηθξά ζηίγκαηα θαζαξίδνληαη δύζθνια κε δηαιπηηθό λίηξνπ. 

ΑΠΟΓΟΖ 
3 - 4m

2
/kg 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

1kg 01706  5204094017066 

5kg 01707  5204094017073 

15kg 01710  5204094017080 

  

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
ύλζεζε: Αθξπιηθή δηαζπνξά 

Μνξθή: Κξεκώδεο πνιηόο 

Υξώκα: Μπεδ 

Οζκή: Ειαθξά αξσκαηνεηδήο 

Δηδηθό βάξνο: 1,45 -1,47 gr/ml 

Ημώδεο: 10.000 ± 3.000 cPs (20
0
C) 

Γηαιπηόηεο: Νεξό 

Αλαθιεμηκόηεηα: Με εύθιεθην 

Σειηθή ζπγθόιιεζε: 48 ώξεο 

Αλνηθηόο ρξόλνο: 15 - 40  ιεπηά  ζε θαλνληθή 

ζεξκνθξαζία(20
0
C) 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5
0
C έσο +35

0
C 

    

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C  - 30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία 

από ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

1kg,  5kg, 15kg 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
EUH208: Πεξηέρεη Μείγκα: 5-ρισξν-2-κεζπι-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-

όλε [ΕΚ αξηζ. 247-500-7] θαη 2-κεζπιν-2Η-ηζνζεηαδνι-3-όλε [ΕΚ 

αξηζ. 220-239-6] (3: 1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 

αληίδξαζε 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


