
SIKA AT WORK
ΘΕΡΕΤΡΟ & SPA INSULA ALBA 
ΚΡΗΤΗ
ΕΠΙΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ: ΚΌΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΙ SikaCeram® 
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Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το θέρετρο Insula Alba είναι ένα νέο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι 
ένα πολυτελέστατο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο με δυναμικότητα 
140 δωματίων και σουιτών. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης επτά 
πισίνες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εστιατόριο και 
κοκτέηλ μπαρ, χώρο υπηρεσιών spa καθώς επίσης καθιστικό και 
χώρους αναψυχής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το ξενοδοχείο 
περιλαμβάνει εκτενείς και τεχνικά απαιτητικές περιοχές με 
επένδυση πλακιδίων. Η επιλογή του σχεδιαστή είναι πλακίδια 
συνθετικού γρανίτη για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους και ειδικής κατασκευής πλακίδια για τις πισίνες. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Στις περιοχές με έντονη κυκλοφορία, όπως η 
υποδοχή και το καθιστικό, επιβάλλεται οι κόλλες πλακιδίων 
να ανθίστανται στην έντονη καταπόνηση. Σε ό,τι αφορά την 
επικόλληση πλακιδίων σε πισίνες, οι κόλλες θα πρέπει να 
διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή ανθεκτικότητα σε μηχανικές και 
χημικές καταπονήσεις. Σε ένα έργο όμως αυτού του τύπου, η 
αισθητική έχει κυρίαρχο ρόλο. Οι αρμόστοκοι, που είναι και 
ορατοί, θα πρέπει να έχουν υψηλή μηχανική και χημική αντοχή, 
να διαθέτουν αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, το χρώμα και η 
λάμψη τους να αντέχει στο χρόνο και να είναι ανθεκτικοί σε 
υπεριώδη ακτινοβολία και χημικά καθαρισμού. 

ΛΥΣΗ SIKA: Η Sika παρείχε το κατάλληλο προϊόν ανάλογα 
με τις απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου. Σε κάθε μία από 
τις εφαρμογές, χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη κόλλα 
πλακιδίων: SikaCeram®-203 SuperBond (κατηγορίας C2TE) για 
τα μπάνια, τα δάπεδα εσωτερικών χώρων και τα μπαλκόνια, 
SikaCeram®-243 UltraFlex (κατηγορίας C2TES1) για τις πισίνες 
και τους περιβάλλοντες χώρους. Το ειδκό υγρό ανάμειξης 
SikaCeram® LatexGrout χρησιμοποιήθηκε για βελτίωση 
των ιδιοτήτων του τσιμεντοειδή αρμόστοκου SikaCeram® 
CleanGrout. Το ευρύ φάσμα των χρωματικών αποχρώσεων 
που διαθέτει ο αρμόστοκος διευκόλυνε το σχεδιαστή να 
υιοθετήσει τέσσερις διαφορετικές αποχρώσεις για να 
υπάρχει χρωματική εναρμόνιση με τα πλακίδια του χώρου.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ SIKA:
 ́ SikaCeram®-203 Superbond 27.500 kg
 ́ SikaCeram®-243 Ultraflex 5.000 kg
 ́ SikaCeram® CleanGrout  4.200 kg
 ́ SikaCeram® LatexGrout 400 kg

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
 ́ Ιδιοκτήτης: Δημήτριος Γ. Τυπάκης Α.Ε.
 ́ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Περυσινάκης Δ.
 ́ Κατασκευή: Εθνοκατ Α.Ε. 
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