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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SCHÖNOX® DUROCOLL
Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, ινοπλισμένη, ισχυρή μαγνητική κόλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η SCHÖNOX® DUROCOLL είναι ινοπλισμένη, ιδιαίτερα 
χαμηλών εκπομπών, ισχυρή κόλλα διασποράς, κατάλ-
ληλη για επικόλληση εύκαμπτων πλακιδίων από PVC 
και LVT, ρολών από PVC και CV καθώς και βελονωτών 
μοκετών σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλη 
για εσωτερική χρήση.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Η SCHÖNOX® DUROCOLL είναι κατάλληλη για επικόλ-
ληση:

Πολυτελών βινυλικών πλακιδίων (LVT)▪
Επενδύσεων δαπέδου PVC και CV▪
Μοκετών με επένδυση PVC▪
Βελονωτών υφασμάτων μονής στρώσης ή πολλα-
πλών στρώσεων

▪

Schönox® TS και άλλων μονωτικών υποστρώσεων σε 
κατάλληλα απορροφητικά υποστρώματα σε χώρους 
κατοικιών, αλλά και εμπορικά /δημόσια κτίρια (εσω-
τερικές εφαρμογές).

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Για εσωτερική χρήση▪
Η ισχυρή ελαστική αυλάκωση της κόλλας συγκρατεί 
το προϊόν επικάλυψης σε περιπτώσεις διαστασια-
κών αλλαγών.

▪

Ινοπλισμένη▪
Ανθεκτική σε πλαστικοποιητές▪
Κατάλληλη και για wet bonding▪
Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610▪
Ήπιας οσμής▪
Χαμηλή κατανάλωση/υψηλή καλυπτικότητα▪
Κατάλληλη για πλύσιμο επιφανειών επικάλυψης 
σύμφωνα με RAL 991 A2

▪

Κατάλληλη για εφαρμογή με συστήματα ενδοδα-
πέδιας θέρμανσης

▪

Σκληρή-ελαστική▪
Σύντομος χρόνος αναμονής▪
Εύκολη στην εφαρμογή▪
Ιδιαίτερα υψηλών τελικών αντοχών▪
Ταχεία ανάπτυξη δύναμης πρόσφυσης▪

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϊόν του κατασκευαστικού κλάδου ελεγμένο σύμ-
φωνα με τις αρχές του DIBt– αριθμός έγκρισης: Z-
155.20-168

▪

EMICODE EC1 PLUS: "ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών"▪
Σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804, EPD-
DIV20140058-IBG1-DE

▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Κατάλληλη για τροχήλατες καρέκλες σύμφωνα με 
EN 12 529

▪
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Συνθετική ρητίνη διασποράς με συγκολλητικά πρόσθετα

Συσκευασία Πλαστικό δοχείο 14 kg

Χρώμα Κρεμ-μπεζ

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη 
και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες, προστατευμένο από τον 
παγετό. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των +5 °C. Ανοιγμένα 
δοχεία πρέπει να κλείνουν άμεσα και να καταναλώνονται το δυνατόν συ-
ντομότερα. Απομακρύνετε επιδερμίδα που μπορεί να έχει σχηματιστεί 
στην επιφάνεια του υλικού και μην την αναμειγνύετε στη μάζα του.

Πυκνότητα ~ 1,25 kg/l

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Οδοντωτή σπάτουλα TKB A1-A2: 250 - 300 g/m2▪
Οδοντωτή σπάτουλα TKB B1-B2: 350 - 450 g/m2▪

Θερμοκρασία υποστρώματος Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και μέχρι η SCHÖNOX® DUROCOLL να 
ωριμάσει πλήρως, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +15 °C και +35 °C και μεταξύ +20 °C και +35 
°C σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Χρόνος ωρίμανσης Χρόνος ξήρανσης: ~ 24 ώρες
Τελικές αντοχές: Μετά από ~ 72 ώρες
Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των περι-
βαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.

Χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας / 
Χρόνος διάστρωσης

~ 20-30 λεπτά
Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις 
των περιβαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορρο-
φητικότητα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.

Χρόνος ξήρανσης ~ 5-20 λεπτά
Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις 
των περιβαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορρο-
φητικότητα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, στα-
θερό, ομοιογενές, απαλλαγμένο από λάδια, γράσα, 
σκόνη και χαλαρά ή σαθρά σωματίδια. Βαφές, τσι-
μεντοεπιδερμίδα και άλλα χαλαρά προσκολλημένα 
σωματίδια πρέπει να απομακρύνονται.

▪

Η SCHÖNOX® DUROCOLL προσφύεται χωρίς αστάρια 
και/ή ενεργοποιητές.

▪

Το υπόστρωμα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
εθνικών προτύπων, να διαθέτει καλή αντοχή σε 
θλίψη και εφελκυσμό και να είναι επίπεδο.

▪

Ανεπαρκών χαρακτηριστικών υποστρώματα πρέπει 
να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις εφαρμογής, 
λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, όπως τρίψιμο, επι-
πέδωση, καθαρισμό με σκούπα αναρρόφησης ή 
αστάρωμα.

▪

Για διαμόρφωση απορροφητικού, επίπεδου υπο-
στρώματος, θα πρέπει να εφαρμόζεται τσιμεντοει-
δές κονίαμα εξομάλυνσης, όπως Sikafloor® Level-
200 ή -300 Extra. Για το κατάλληλο πάχος εφαρμο-

▪

γής του κονιάματος εξομάλυνσης, ανατρέξτε στο 
αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.
Υποστρώματα ασφαλτικής μαστίχας και άλλα μη 
απορροφητικά υποστρώματα ενδέχεται να απαι-
τήσουν ειδικό πάχος κονιαμάτων εξομάλυνσης. Για 
το κατάλληλο πάχος κονιάματος εξομάλυνσης, ανα-
τρέξτε στα φύλλα ιδιοτήτων των προϊόντων που θα 
χρησιμοποιηθούν.

▪

Σκυρόδεμα και/ή τσιμεντοειδή κονιάματα πρέπει να 
τρίβονται και να καθαρίζονται καλά, με βιομηχανική 
σκούπα αναρρόφησης.

▪

Κατά τη διάστρωση του συστήματος δαπέδου σε πε-
ρίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θα πρέπει να 
συγκεκριμένα σημεία μέτρησης να ελέγχονται σε 
ό,τι αφορά στην περιεχόμενη υγρασία του υποστρώ-
ματος.

▪
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής, με 
ικανότητα να φέρει φορτία, διαστασιολογικά σταθερό 
και μόνιμα στεγνό, απαλλαγμένο από υπολείμματα 
που μειώνουν την πρόσφυση, όπως σκόνη, ρύποι, 
λάδια, γράσα και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια. 
Κατάλληλο υπόστρωμα, σταθερό, επίπεδο και κατάλ-
ληλης απορροφητικότητας διαμορφώνεται με χρήση 
κονιαμάτων εξομάλυνσης της Sika®, εφαρμοζόμενα 
σε πάχος στρώσης τουλάχιστον 2 mm, τόσο για επικα-
λύψεις αδιαπέραστες από υδρατμούς, όσο και σε μη 
απορροφητικά υποστρώματα. Για να επιτύχετε το επι-
θυμητό υπόστρωμα ανάλογα με τη χρησιμοποιούμε-
νη επικάλυψη, ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων του 
κατασκευαστή της αντίστοιχης επικάλυψης. Ισχύουν 
σε κάθε περίπτωση τα τρέχοντα πρότυπα, οι οδηγίες 
και τα δεδομένα στα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αναδεύστε τη SCHÖNOX® DUROCOLL καλά πριν τη 
χρησιμοποιήσετε. Το συγκολλητικό πρέπει να εφαρ-
μοστεί στο υπόστρωμα με σπάτουλα. Ο τύπος της 
σπάτουλας εξαρτάται από το υπόστρωμα και την 
πίσω πλευρά της επένδυσης του συστήματος επι-
κάλυψης του δαπέδου (ανατρέξτε στο πεδίο της Κα-
τανάλωσης). Πάντα να διασφαλίζετε πως η πίσω 
πλευρά του συστήματος επικάλυψης δαπέδου είναι 
επαρκώς επικαλυμμένη με συγκολλητικό.
Για τη συγκόλληση υγρής φάσης, το σύστημα επι-
κάλυψης του δαπέδου πρέπει να διαστρωθεί στη 
στρώση του συγκολλητικού που είναι επαρκώς νωπή 
ακόμη. Όλοι οι τύποι επικαλύψεων δαπέδου πρέπει 
να πιεστούν καλά με βαρύ ρολό, ειδικά κατά μήκος 
των ραφών/ενώσεων. Μετά από χρόνο αναμονής ~15 
λεπτών, η επιφάνεια του συστήματος διάστρωσης 
πρέπει να πιεστεί ξανά με ρολό. Αποφύγετε άμεση 
έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρα-
σίες, δυναμικές τάσεις και σημειακά φορτία. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή του 
συστήματος επικάλυψης του δαπέδου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που 
έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανι-
κά.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα 
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που 
δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του 
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή 
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των 
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν 
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά 
με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που 
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των 
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής 
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και 
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν 
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες 
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η 
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα 
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, 
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις 
εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υπο-
δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των 
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την 
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται 
κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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