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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Η υλοποίηση ενός καταλόγου-οδηγού εφαρμογής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί διάφορους ελέγχους σχετικά με το 
κείμενο, τις εικόνες και τα σκίτσα που το συνθέτουν. Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι αδύνατον να δημοσιευθεί ένας κατάλογος 
εντελώς απαλλαγμένος από σφάλματα. Επομένως, θα είμαστε ευγνώμονες προς τους αναγνώστες του παρόντος καταλόγου, εάν 
βρουν κάποιο λάθος να μας το υποδείξουν. Ως εκ τούτου, όλες οι ενδείξεις που παρέχονται στον παρόν κατάλογο είναι καθαρά 

προσεγγιστικές και μη δεσμευτικές για νομικούς λόγους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι οδηγίες που παρέχονται στο παρόν δεν 
είναι ανεξάρτητες από άλλες προφυλάξεις και ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή, οι λεγόμενες και “ορθές κατασκευαστικές 
πρακτικές”, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται πάντα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε συνάρτηση με τις αναλυτικές οδηγίες που 
παρέχονται στα τεχνικά φύλλα. Τα στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν έχουν συγκεντρωθεί από εργαστηριακές και πρακτικές 
δοκιμές και ως εκ τούτου τα τελικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα 

με τις μετεωρολογικές συνθήκες και την εφαρμογή. Ο χρήστης πρέπει πάντοτε να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη 
συγκεκριμένη χρήση, αναλαμβάνοντας εμμέσως όλη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του καθώς και τη συμμόρφωση με 
όλες τις μεθόδους και διαδικασίες που ορίζονται γενικά ως ορθή κατασκευαστική πρακτική. Η ΤΕΚΤΟ διατηρεί το δικαίωμα να 
αλλάξει το περιεχόμενο του παρόντος καταλόγου κατά την κρίση της. Η έκδοση του παρόντος καταλόγου, με οποιοδήποτε μέσο, 
υπερισχύει και ακυρώνει την ισχύ των οποιονδήποτε προηγούμενων καταλόγων που είχαν εκδοθεί με οποιοδήποτε μέσο. 

Απαγορεύεται ρητώς η δημοσίευση η ανατύπωση ή η διάδοση του παρόντος καταλόγου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 
της ΤΕΚΤΟ. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αμφιβολία για τη χρήση και την εφαρμογή των θερμομονωτικών κονιαμάτων, σας 
προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της TEKTO στο +302310511871. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1  Τα προϊόντα της ΤΕΚΤΟ και εφαρμογές με μια ματιά 

 
 

 
  

 Μόνωση 360ο 
 

 
Ολοκληρωμένα συστήματα σύγχρονης δόμησης   

θερμομόνωσης – ηχομόνωσης – αφύγρανσης - πυροπροστασίας  
για απεριόριστη διάρκεια ζωής. 
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1.2  Η Tέκτο στην Ελλάδα και τον κόσμο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. πρωτοπόρος στην παραγωγή ελαφρών & υπέρ - 
ελαφρών θερμομονωτικών κονιαμάτων Bound EPS (BEPS)  

  

Tekto Hellas

Tekto Egypt

Εμπορικό δίκτυο

Μια παγκόσμια επιτυχία...
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1.3  Ποιοι είμαστε 

Είμαστε μια αμιγώς Ελληνική εταιρία παραγωγής προηγμένων μονωτικών υλικών με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και με μια ιστορία μεγαλύτερη των 35 χρόνων στον κλάδο της μόνωσης. Στις 
εγκαταστάσεις μας, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, παράγουμε υψηλής ποιότητος σφαιρίδια 
παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης που προορίζονται για την παραγωγή θερμομονωτικών 
κονιαμάτων των Bound EPS (BEPS) αλλά και ετοίμων ενσακισμένων κονιαμάτων. 

Υπήρξαμε πρωτοπόροι στην κατανόηση και στη σημασία της θερμικής μόνωσης σε κτιριακές 
κατασκευές, τόσο από πλευράς των υλικών όσο και από την πλευρά των συστημάτων που 
διαταράσσουν την φυσική εξισορρόπηση όλων των ενεργειακών, οικονομικών και τεχνικών 
πλεονεκτημάτων που προέρχονται από την θερμική μόνωση των κτηρίων. Όλες αυτές οι διεργασίες 
είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία θερμομονωτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. 

Σήμερα, αποτελούμε την πλέον καινοτόμο εταιρεία στον τομέα αυτό με θερμομονωτικά 
συστήματα τοιχοποιίας, οροφών και δαπέδων χωρίς όμως να παραμελούμε τομείς όπως η 
ανακαίνιση και η αφύγρανση των κτιρίων που υποφέρουν από ανιούσα υγρασία, τομείς όπως η 
ασφάλεια των κατασκευών με την ακαυστότητα των υλικών μας και τομείς όπως η ποιότητα του 
παθητικού αερισμού των κτιρίων με την υψηλή διαπνοή που τα συστήματα αυτά προσφέρουν.  
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1.4 Τι προσφέρουμε 

Προσφέρουμε εφαρμοσμένη καινοτομία και τεχνολογία στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
στην προστασία του περιβάλλοντος με θερμομονωτικά προϊόντα χαμηλού ενεργειακού 
αποτυπώματος παραγωγής και υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας στην πάροδο του χρόνου. 
Προσφέρουμε προηγμένα θερμομονωτικά υλικά που συνδυάζουν τα σφαιρίδια παρθένας 
διογκωμένης πολυστερίνης με ειδικά υδραυλικά συνδετικά, αποδίδοντας έτσι θερμομονωτικά 
κονιάματα Bound EPS (BEPS) με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες.  
Λόγω της άριστης ικανότητας μόνωσης και της υψηλής θερμικής αδράνειάς που προσφέρουν τα 
προϊόντα της ΤΕΚΤΟ προστατεύουν από το κρύο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ αντίστοιχα το 
καλοκαίρι, αποτρέπουν την είσοδο της θερμότητας, διατηρώντας τη θερμοκρασία της κατοικίας σε 
χαμηλά επίπεδα.  Έτσι εξασφαλίζετε εξοικονόμηση της ενέργειας που χρειάζεται να δαπανήσετε 
για να θερμάνετε το κτίριο το χειμώνα και της ενέργειας που θα χρειαστεί για την ψύξη το 
καλοκαίρι. Η ενεργειακή κατανάλωση μειώνεται έως και 70%.  
 
 
 

 

 

1.5 Σε ποιους απευθυνόμαστε – Σύγχρονη αειφόρος δόμηση  

Απευθυνόμαστε σε όλους όσους ενδιαφέρονται και κάνουν συνειδητές επιλογές για το σπίτι 
τους, για το περιβάλλον, για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφορία στις κατασκευές, είτε 
αυτοί είναι ιδιώτες, είτε μηχανικοί είτε επαγγελματίες του κλάδου. Απευθυνόμαστε σε όσους έχουν 
αυξημένη αίσθηση ευθύνης για τις επιλογές τους τόσο για τους ίδιους όσο και για τις γενιές που θα 
ακολουθήσουν. 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS που παράγει η ΤΕΚΤΟ εξαιτίας της κλειστής δομής της 
πολυστερίνης (παρθένο σφαιρίδιο και όχι ανακυκλωμένο) και της εξαιρετικά χαμηλής πυκνότητάς 
που παρουσιάζουν καθίστανται τα πλέον σύγχρονα προϊόντα για την θερμομόνωση των ταρατσών-
δωμάτων-μεταλλικών κατασκευών, τοίχων, πυλωτής κλπ. με εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές 
θερμικής αντίστασης “R”.   
Με την ενιαία χυτή θερμομονωτική στρώση των υπέρ-ελαφρών θερμομονωτικών κονιαμάτων 
επιτυγχάνουμε δυναμική & διαπνέουσα θερμομόνωση με ένα και μόνο προϊόν, εξάλειψη των 
θερμογεφυρών και μεγάλη θερμική αδράνεια λόγω της μεγαλύτερης πυκνότητάς που 
παρουσιάζουν, έναντι των θερμομονωτικών υλικών που υπάρχουν έως σήμερα.  
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Η σύγχρονη δόμηση πλέον, βασίζεται στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής η οποία 
αναφέρει ότι “κάθε προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας που συνδέεται με την διατήρηση της 
θερμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων δεν πρέπει να συνδέεται με την μείωση του αερισμού των 
χώρων αυτών”. Για τον λόγο αυτό, η σύγχρονη δόμηση απαιτεί πολυδιάστατα προϊόντα που 
συνδυάζουν ιδιότητες θερμομονωτικές και ιδιότητες παθητικού αερισμού.   
Η ΤΕΚΤΟ με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που ανέκυψαν στον κατασκευαστικό κλάδο 
καινοτομεί, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας την τεχνολογία των υπέρ-ελαφρών θερμομονωτικών 
κονιαμάτων Βound EPS (BEPS). Τα προϊόντα της συνδυάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
θερμομόνωση και τον παθητικό αερισμό δημιουργώντας μονολιθικές κατασκευές βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής και αειφόρου δόμησης.  

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι η ΤΕΚΤΟ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 
πελάτες της είναι παρούσα και έτοιμη να συνδράμει τα μέγιστα σε οποιοδήποτε μεγάλο ή μικρό 
έργο προκύψει παραμένοντας αλληλέγγυα προς τους συνεργάτες της. 
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1.6 Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα 

Με τα θερμομονωτικά κονιάματα της 
ΤΕΚΤΟ επιτυγχάνεται ένα ευχάριστο εσωτερικό 
κλίμα με πιο σταθερές θερμοκρασίες και σταθερή 
σχετική υγρασία. Επιπλέον, η ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα βελτιώνεται και δεν παρουσιάζει 
ποσότητες ρυπαντών και βλαβερών ουσιών με 
αποτέλεσμα να συνδράμει σημαντικά στην 
ποιότητα ζωής, στην υγεία και την ευημερία των 
κατοίκων 

Υγιεινό, φυσικό & ευχάριστο κλίμα διαβίωσης! 
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1.7 Η φιλοσοφία μας  

Καθημερινά κοντά στον συνεργάτη! Η τεχνολογία αιχμής με τα καινοτόμα υλικά μας και η 
συνεχής προσοχή στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της 
φιλοσοφίας μας που τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο της δουλείας μας. Γεγονός που μας 
επιτρέπει μια πραγματική συνεργασία  σε  έρευνα  σε  έργα σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
διασφαλίζουν ακριβώς την σωστή λύση. Φιλοσοφία μας οι ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές 
προτάσεις με προϊόντα αιχμής στα δυσκολότερα τεχνικά προβλήματα μόνωσης των κατασκευών για 
το συνεχώς  εξελισσόμενο κλάδο των βιομηχανικών κατασκευών σε όλο τον κόσμο. 
 

Υπηρεσίες logistics 
 

 

 
 
 

Τα προϊόντα διανέμονται μέσω υπηρεσιών logistics με ταχύτητα, 
αμεσότητα και συνέπεια στις παραδόσεις. Καθημερινά κοντά στον 
συνεργάτη! 

Τεχνική υποστήριξη 
 

 

 
 
Μεγάλος αριθμός ειδικών τεχνικών ερωτημάτων διοχετεύονται στο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης, το οποίο είναι έτοιμο να απαντήσει 
μέσω e-mail, τηλεφώνου ή και με άμεση επίσκεψη σε συνεργάτες. 

Σεμινάρια-Εκπαίδευση 
 

 
 

 
 
Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση όλου του τεχνικού κόσμου, 
η ΤΕΚΤΟ διοργανώνει σεμινάρια στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, 
και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τεχνικών κατασκευαστικών  

Τεχνική εκπαίδευση με κατάλληλο περιεχόμενο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εταιρίες, 
τεχνίτες, ειδικούς τεχνίτες Mastro Tekto, μεταπωλητές και δίκτυα πωλήσεων, για θέματα 
θερμομόνωσης και για την ορθή εφαρμογή των υλικών. 

Μείνετε σταθερά ενημερωμένοι μέσω της ιστοσελίδας μας www.tekto.gr ή επικοινωνήστε 

με το τμήμα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης στο tekto@tekto.gr. 
 

1.8 Η δέσμευση μας για την ποιότητα 

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις υψηλής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό 
και σε καθημερινή βάση φροντίζουμε να λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας, 
στοχεύοντας στα παρακάτω: 

• Στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
• Στην ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων του πελάτη. 
• Στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες 

προδιαγραφές. 
• Στη μείωση του κόστους μη συμμόρφωσης και μη ποιότητας. 
• Στη βελτιστοποίηση της απόκρισης και των χρόνων παράδοσης. 
• Στην ορθή και σαφή κατανομή των εσωτερικών ευθυνών. 

• Στη συνεχή ανάπτυξη των ποιοτικών προτύπων παραγωγής και προϊόντων. 
• Στη δημιουργία και διατήρηση ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που είναι 

ανοικτό στη γνώμη των πελατών. 

mailto:tekto@tekto.gr
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• Στη μεγιστοποίηση των ελέγχων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και την 
επαναχρησιμοποίηση τους. 

• Στην επέκταση της διαφοροποίησης των προϊόντων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων. 
• Στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού μας σχετικά με την ποιότητα. 

 

 
 

1.9 Πιστοποιήσεις  

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και διατηρεί έλεγχο παραγωγής FPC 
(Factory Production Control). Τα προϊόντα παράγονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές-
μεθόδους ελέγχου και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καθώς και εργαστηριακές 
μετρήσεις. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα 
πιστοποίησης GSH Γερμανίας. Διαθέτουν επίσης πιστοποίηση κορυφαίας ποιότητας RAL. 
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1.10 Η ΤΕΚΤΟ και το περιβάλλον 

Οφέλη 
 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

➢ Καλύτερη  θερμομόνωση 
➢ Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου 

κατά τη μεταφορά του προϊόντος 
γιατί είναι ελαφρύ 

➢ Περισσότερα θερμομονωτικό: 
Λιγότερος όγκος για τις ίδιες 
θερμομονωτικές επιδόσεις  

 
 ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

➢ Μειωμένο “νεκρό φορτίο” στην 
κατασκευή 

 

✓ Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
✓ Χαμηλή πυκνότητα 
✓ Ευελιξία 
✓ Καλύτερη συμπεριφορά  στους σεισμούς 
 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

➢ Μειωμένη απαίτηση σε νερό για την παρασκευή του 
μίγματος 

➢ Μειωμένη Υδαταπορρόφηση νερού κατά την ανάμιξη 
➢ Εύκολη ανάμιξη και άντληση 
➢ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 
➢ Εύκολη μεταφορά (ελαφρύ) 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

➢ Βελτιώνει την στατική αντοχή του κτιρίου σε περίπτωση 
σεισμών 

➢ Αντίσταση στη φωτιά: A2-s1, d0 
 

 
Η ΤΕΚΤΟ και το περιβάλλον 

Η αξιολόγηση της αειφορίας στα κτίρια έχει δυο όψεις. Στη μια περίπτωση μπορεί να αξιολογηθεί η 
επίπτωση τις διαχείρισης του κτιρίου στο περιβάλλον ενώ στην άλλη περίπτωση να αξιολογηθούν αναλυτικά 
όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κτιρίου, μελετώντας το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα κάθε υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή. Η αξιολόγηση τις αειφορίας ενός 
προϊόντος είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δεν είναι μετρήσιμη βάση ενός η περισσότερων οικολογικών 
χαρακτηριστικών του. Αντίθετα σχετίζεται πάντα με όλους τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν με το 
προϊόν στον κύκλο ζωής του. Το θέμα της αειφορίας γίνεται ακόμα ποιο πολύπλοκο εάν αναλογιστούμε ότι 
η αξιολόγηση της αειφορίας σχετίζεται με όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από τις πρώτες ύλες ως το 
τελικό προϊόν. Ανάλογα με το στάδιο ζωής του προϊόντος μπορούμε να έχουμε διαφορετικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. Η πιστοποίηση της περιβαλλοντικής αειφορίας είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη δήλωση 
των επιδόσεων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχει το κτίριο, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής του κατανάλωσης.  
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2.  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ BEPS 

 
 

Η εταιρεία μας δεν κατέληξε τυχαία στην παραγωγή θερμομονωτικών κονιαμάτων Bound 
EPS. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης και μέσα από την τριβή μας με τα υπαρκτά 
προβλήματα των κατασκευών προχωρήσαμε σε μια νέα τεχνολογία, τη δημιουργία ενός 
πραγματικού θερμομονωτικού κονιάματος! 
Αναζητήσαμε το ιδανικότερο αδρανές για τα θερμομονωτικά μας κονιάματα. Δοκιμάσαμε και 
συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε όλα τα αδρανή της παγκόσμιας αγοράς όπως σφαιρίδια παρθένας 
πολυστερίνης, ανακυκλωμένη πολυστερίνη, περλίτη, βερμικουλίτη κα.  
Το συμπέρασμα μας είναι πως αποκλειστικά και μόνο τα σφαιρίδια παρθένας (Ν) διογκωμένης 
πολυστερίνης EPS είχαν και εξακολουθούν να έχουν τις καλύτερες θερμοφυσικές ιδιότητες. Γι’ αυτό 
και τα προϊόντα της TΕΚΤΟ αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από υψηλής ποιότητας 
σφαιρίδια παρθένας (Ν) διογκωμένης πολυστερίνης EPS. 
 

Το κλειδί της επιτυχίας των θερμομονωτικών κονιαμάτων μας συνοψίζεται στα εξής:  
✓ Χρήση μόνο παρθένων (Ν) σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης EPS! 
✓ Μόνο τσιμέντο κατά την ανάμιξη – Κανένα άλλο πρόσθετο! 
✓ Χωρίς άμμο! 
✓ Χωρίς αφρογόνο! 

 

 
Η εταιρεία μας μετά από την γραμμή παραγωγής των παρθένων σφαιριδίων διογκωμένης 

πολυστερίνης EPS και την πλήρη ωρίμανση-διαστασιακή τους σταθερότητα προχωράει στην 
επεξεργασία των παρθένων σφαιριδίων EPS που αναμειγνύονται με ειδικά πρόσθετα κατά την 
φάση της παραγωγής τους τα οποία επιτρέπουν:  
✓ Την τέλεια ανάμιξη των σφαιριδίων EPS με το τσιμέντο και το νερό, αποτρέποντας την 

επίπλευση τους κατά την ανάμιξη. 
✓ Εξασφαλίζει την συνοχή και την ομοιογένεια των δοσολογιών όπως τα θερμικά και μηχανικά 

χαρακτηριστικά   
✓ Το θερμομονωτικό κονίαμα δεν  συρρικνώνεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή της 

σκλήρυνσης 
✓ Προσφέρει πλήρη διαστασιακή σταθερότητα στο μίγμα.  
✓ Τα μίγματα μπορούν να αντληθούν σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να προκαλέσουν 

αλλαγές στα φυσικά ή μηχανικά χαρακτηριστικά τους. 
✓ Το κονίαμα είναι ελαφρύ, εύκολο στην εφαρμογή και στη μεταφορά. 
✓ Έχει ελεγχόμενο μη διαβρωτικό ΡΗ. 
✓ Πληροί τους κανονισμούς και τα πρότυπα που απαιτούνται από τον ΚΕΝΑΚ. 

 
 
 
 
 



 

17 
 

2.1 Γιατί χρησιμοποιούμε μόνο σφαιρίδια παρθένας (Ν) 
διογκωμένης πολυστερίνης EPS  

Για να αναλύσουμε όμως γιατί η ΤΕΚΤΟ παράγει και χρησιμοποιεί μόνο παρθένα (Ν) 
σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης EPS θα χρειαστεί να αναλύσουμε πρώτα πως επιτυγχάνεται 
η θερμομόνωση. 

Ο αέρας έχει την καλύτερη θερμική αγωγιμότητα λ=0,025W/mK. Οπότε το καλύτερο 
θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που στο μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του περιέχει 
εγκλωβισμένο αέρα.  Αυτό που παρατηρείται στην τομή του παρθένου σφαιριδίου διογκωμένης 
πολυστερίνης μετά την παραγωγή είναι ότι έχει κλειστή δομή και στο μεγαλύτερο ποσοστό της 
μάζας του (98%) περιέχει εγκλωβισμένο αέρα ενώ το υπόλοιπο 2% αποτελεί την κυψελωτή δομή. 
Αυτό το χαρακτηριστικό το κατατάσσει ως ένα από τα καλύτερα θερμομονωτικά υλικά 
παγκοσμίως! Η κλειστή δομή αποδεικνύει την ύπαρξη εγκλωβισμένου αέρα και την μη προσβολή 
των σφαιριδίων από την υγρασία. 

Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που η εταιρεία μας προχώρησε στην παραγωγή 
θερμομονωτικών κονιαμάτων με βάση τα παρθένα σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης και όχι 
με ανακυκλωμένη πολυστερίνη ή άλλο αδρανές. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Τομή σφαιριδίου παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης μετά την παραγωγή, σε μικροσκόπιο 
 

2.2 Γιατί δεν χρησιμοποιούμε άμμο, τρίμματα ή αφρογόνα 

Η άμμος έχει αρνητική επίδραση στις θερμομονωτικές ιδιότητες των κονιαμάτων. Για το 
λόγο αυτό υπήρξε ένα μεγάλο στοίχημα δεκαετιών για την εταιρεία μας να συνδυάσει τα σφαιρίδια 
παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης EPS με το τσιμέντο χωρίς την προσθήκη άμμου.  Επίσης, 
απορρίψαμε τη χρήση τριμμάτων (R) πολυστερίνης (ανακυκλωμένο) καθώς δεν έχουν σταθερές 
ιδιότητες δεν έχουν καλό θερμικό συντελεστή -απουσία κλειστής δομής-, δεν έχουν σταθερές 
θερμοφυσικές και μηχανικές ιδιότητες και έχουν πολύ χειρότερη συμπεριφορά κατά την 
απορρόφηση του νερού.  Για τους ίδιους λόγους αποφασίσαμε να απορρίψουμε και τη χρήση 
αφρογόνων, καθώς θα αποκτούσαμε ένα κονίαμα το οποίο θα είχε πολύ κακές μηχανικές ιδιότητες 
και θα διαλυόταν από την υγρασία! 
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2.3 Πλεονεκτήματα 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS της ΤΕΚΤΟ παρουσιάζουν μια πληθώρα 
πλεονεκτημάτων. Για την καλύτερη κατανόησή σας τα παρουσιάζουμε αναλυτικότερα παρακάτω.  
 

2.3.1 Άριστη θερμομόνωση 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS της ΤΕΚΤΟ έχουν εξαιρετικές θερμομονωτικές 
ιδιότητες και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των κανονισμών θερμομόνωσης. Το επίπεδο 
θερμομόνωσης μπορείτε να το επιλέξετε εσείς ανάλογα με τον τύπο του κονιάματος και το πάχος 
εφαρμογής. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ  των θερμομονωτικών κονιαμάτων Bound EPS 
κυμαίνεται  από 0,043W/m2K έως 0,190W/m2K, τη στιγμή που ένα παραδοσιακό σκυρόδεμα έχει 
συντελεστή λ περίπου 1,75W/m2K. Το πάχος εφαρμογής μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις 
απαιτήσεις ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμική αντίσταση R και θερμοπερατότητα U της 
ταράτσας, του δαπέδου ή της τοιχοποιίας καλύπτοντας έτσι πλήρως τις απαιτήσεις σύμφωνα με τον 
κανονισμό ενεργειακής απόδοσης [ΚΕΝΑΚ] και για τις 4 κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. 
 

 
 

2.3.2 Εξαιρετική αντοχή σε θλίψη 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS της ΤΕΚΤΟ έχουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, 
οι οποίες όπως και η θερμομόνωση σχετίζονται με την πυκνότητα του κονιάματος. Τα προϊόντα της 
ΤΕΚΤΟ έχουν μοναδική μηχανική συμπεριφορά σε 2% και σε 10% παραμόρφωση. Επίσης, οι 
μηχανικές τους ιδιότητες είναι σημαντικά αυξημένες έναντι άλλων θερμομονωτικών προϊόντων. 
 

   
Φωτογραφίες: Εργαστηριακή μέτρηση θλιπτικής αντοχής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

 

2.3.3 Αντοχή στην υγρασία  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα θερμομονωτικά 
κονιάματα Bound EPS της ΤΕΚΤΟ περιέχουν αποκλειστικά και μόνο 
παρθένα σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης EPS τα οποία δεν 
προσβάλλονται από την υγρασία λόγω της κλειστής τους δομής. 
Επίσης, δεν προστίθεται καθόλου αφρογόνο. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τα κονιάματα της ΤΕΚΤΟ να μην προσβάλλονται από 
την υγρασία.  
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2.3.4 Αντοχή στο χρόνο – Διαστασιακή σταθερότητα 

Τα προϊόντα της ΤΕΚΤΟ παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο, διατηρώντας όλες της 
διαστασιολογικές, μηχανικές και ενεργειακές του ιδιότητες όσα χρόνια και αν περάσουν. Γεγονός 
που αποδεικνύεται στην πράξη… Σε θερμομόνωση που πραγματοποιήσαμε το έτος 1998 στην 
Πυλαία Θεσσαλονίκης με το θερμομονωτικό Bound EPS κονίαμα Politerm Βlu, μας ζητήθηκε να 
προβούμε σε στεγανοποίηση το έτος 2018, στο υφιστάμενο εκτεθειμένο Politerm Blu. Μετά από 
οπτικό και δειγματοληπτικό έλεγχο, αξιολογήθηκε η ποιότητα του υλικού, διαπιστώθηκε ότι μόνο 
τα επιφανειακά σφαιρίδια επηρεάστηκαν από την ηλιακή ακτινοβολία ενώ το κονίαμα παρέμεινε 
διαστασιολογικά σταθερό μετά από 20 χρόνια έκθεσης στον ήλιο και στην βροχή. Η επιφάνεια του 
Politerm Blu ήταν σκληρή και σταθερή, δεν παρατηρήθηκε συρρίκνωση του κονιάματος, δεν 
παρατηρήθηκε αποκόλληση των σφαιριδίων από το τσιμέντο και δεν παρατηρήθηκαν ρωγμές 
περιμετρικά στην συναρμογή του κονιάματος με τον τοίχο. 
 

    

    
Φωτογραφίες: Έλεγχος του Politerm Blu σε έργο που παρέμεινε χωρίς στεγανοποίηση 20 χρόνια στην πυλαία Θεσσαλονίκης. 

2.3.5 Άκαυστη θερμομόνωση – Άριστη αντίδραση στη φωτιά 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS της ΤΕΚΤΟ έχουν εξαιρετικά χαμηλό πυροθερμικό 
φορτίο και κατατάσσονται στην κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α2,s1-d0, σύμφωνα με το ΕΝ 
13501 (εξαίρεση ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας Protherm Light - κατηγορία Α1). Κατά την 
έκθεση τους στη φωτιά δεν αναπτύσσεται καπνός, δεν μεταδίδουν τη φωτιά και δεν πετάγονται 
σπίθες, κομμάτια ή σταγονίδια υλικού. Έτσι είναι ιδανικά για χώρους με αυξημένες απαιτήσεις 
ακαυστότητας, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια, 
μεταλλικά κτίρια, πολυκατοικίες, εξοχικές κατοικίες, χώρους μηχανοστασίων κλπ. 

 

  

  

Τα θερμομονωτικά κονιάματα της ΤΕΚΤΟ κατατάσσονται στην κατηγορία Α2, s1-d0. 
 

2.3.6 Ελάττωση “νεκρών” φορτίων – Σεισμική συμπεριφορά 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS της ΤΕΚΤΟ είναι υπέρ ελαφρά με πυκνότητες από 
110Kg/m3 έως 800Kg/m3. Χάρη στο εξαιρετικά χαμηλό ειδικό βάρος τους είναι ιδιαίτερα κατάλληλα 
στον τομέα της ανακαίνισης και της σεισμικής προστασίας, τόσο για νέες και παλιές όσο και για 
προσθήκες ορόφων σε υφιστάμενα κτίρια. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 

3.1 Βασικές έννοιες θερμομόνωσης 

Κάθε σπίτι αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Η αλληλεπίδραση αυτή (κυρίως 
θερμοκρασιακή) έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη παροχής ενέργειας στο εσωτερικό του κτιρίου για 
τη διατήρηση των συνθηκών διαβίωσης (θερμοκρασία, ποιότητα εσωτερικού αέρα) σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, τόσο με την ψύξη κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όσο και τη θέρμανση κατά 
τη χειμερινή περίοδο, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το κόστος διαβίωσης. 
Η λύση στο πρόβλημα αυτό βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της αλληλεπίδρασης του κτιρίου με τις 
εξωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες χωρίς όμως να κάνουμε εκπτώσεις στον αερισμό των 
κατασκευών. Με άλλα λόγια απαιτείται άριστη θερμομόνωση και υψηλή ατμοδιαπερατότητα για 
τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα του κτιρίου. 
 

3.2 Τι ονομάζουμε θερμομόνωση 

Θερμομόνωση ονομάζεται η ελάττωση του ρυθμού μεταφοράς θερμότητας μεταξύ 
σωμάτων που βρίσκονται σε θερμική επαφή. 
Ο νόμος που διέπει τη μεταφορά θερμότητας με αγωγή και για μονοδιάστατη σταθεροποιημένη 

ροή σε μία κατεύθυνση, είναι ο νόμος του Fourier: 







−=









dx

dT

dA

dq
 ,[1] 

Όπου q:  ο ρυθμός ροής της θερμότητας σε κατεύθυνση κάθετη στην 
επιφάνεια 

Α:  εμβαδόν επιφανείας 
Τ:  Θερμοκρασία 
x:  απόσταση κάθετη στην επιφάνεια 
λ:  συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 

 
 
 

3.3 Τι είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, λ 

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας “λ” (W/m2K), είναι μια σταθερά που σχετίζεται με 
το υλικό και την ικανότητα του να άγει την θερμότητα. Υλικά που έχουν πολύ χαμηλό “λ”, άγουν 
δύσκολα την θερμότητα μέσα από τη μάζα τους (καλοί μονωτές) ενώ υλικά που έχουν υψηλό “λ”, 
άγουν εύκολα την θερμότητα μέσα από τη μάζα τους (κακοί μονωτές). Αν και ο συντελεστής 
θερμικής αγωγιμότητας μας λέει ότι όσο μικρότερο “λ” έχει ένα υλικό τόσο καλύτερο μονωτικό 
είναι, παρόλα αυτά στην θερμομόνωση παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες που εξάγονται από το 
νόμο του Fourier και εξηγούνται παρακάτω. 
 

Πίνακας 1: Τιμές “λ” διαφόρων υλικών 
 

➢ Αέρας = 0,025 ➢ Σκυρόδεμα = 1,7 

➢ Ξύλο = 0,04-0,4 ➢ Πάγος = 2 

➢ Αλκοόλες & λάδια = 0,1-0,21 ➢ Ανοξείδωτο ατσάλι = 12,11-45 

➢ Ελαστικά = 0,16 ➢ Μόλυβδος = 35,3 

➢ Τσιμέντο, πόρτλαντ = 0,29 ➢ Αλουμίνιο = 237 

➢ Νερό (υγρή μορφή) = 0,6 ➢ Χρυσός = 318 

➢ Θερμικό λίπος = 0,7-3 ➢ Χαλκός = 401 

➢ Γυαλί = 1,1 ➢ Ασήμι = 429 

➢ Χώμα = 1,5 ➢ Διαμάντι = 900-2320 
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3.4 Τι είναι η θερμική αντίσταση R και η θερμοπερατότητα U 

Θερμική αντίσταση “R” είναι η ικανότητα ενός υλικού να αντιστέκεται στη μεταφορά 
θερμότητας. Η θερμική αντίσταση εξάγεται άμεσα από απλές αλγεβρικές πράξεις από τον νόμο του 

Fourier και ισούται με 


xR =  Δηλαδή, η θερμική αντίσταση σχετίζεται με το πάχος του υλικού, χ, 

και την θερμική αγωγιμότητα, “λ”.  Ο συντελεστής θερμοπερατότητας “U” (W/m2K) είναι το 
αντίστροφο της θερμικής αντίστασης και συμβολίζει το ποσό της θερμότητας που περνάει από 

συγκεκριμένο πάχος υλικού και ισούται με 
xR

U == 1   

Με απλά λόγια όσο μεγαλύτερο το πάχος του θερμομονωτικού, τόσο καλύτερη η ικανότητα 
θερμομόνωσης που έχει.  Σύμφωνα με τα παραπάνω όλα τα υλικά παρουσιάζουν θερμομονωτικές 
ιδιότητες ανάλογα με το πάχος τους, μιας και στα κύρια δύο μεγέθη της μεταφοράς θερμότητας (R 
και U), εμφανίζεται το πάχος, x, κατά τους υπολογισμούς. Στην παρακάτω εικόνα συγκρίνεται η 
θερμομονωτική ικανότητα διαφόρων υλικών και του πάχος στο οποίο πρέπει να βρίσκονται ώστε 
να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα θερμομόνωσης. 
 

3.5 Τι είναι η θερμική μάζα και η θερμοχωρητικότητα των υλικών 

Στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική γίνεται έντονος λόγος για τη θερμική μάζα των κτιρίων, 
πως δηλαδή το σπίτι μπορεί να λειτουργήσει ως “αποθήκη” θερμότητας, ώστε να την αποδώσει 
στον εσωτερικό χώρο κατά τις περιόδους που η θερμοκρασία υφίσταται μεταβολές (π.χ. η εναλλαγή 
θερμοκρασιών που συμβαίνουν σε 24h). Για τη συλλογή και την αποταμίευση  της θερμότητας ενός 
κτιρίου κυρίαρχο ρόλο παίζει η μάζα και η θερμοχωρητικότητα των υλικών από τα οποία είναι 
κατασκευασμένο το κτίριο.   

Η διαφορετική θερμική συμπεριφορά των υλικών, σχετίζεται με συγκεκριμένα μεγέθη, 
όπως η πυκνότητα του υλικού ρ, η ειδική θερμότητα cp και η θερμική διαχυτότητα α.  Εξαιτίας της 
θερμοχωρητικότητας τα βαριά υλικά, όπως το μπετόν, η πέτρα, τα τούβλα, είναι ικανά για ορισμένη 
ανύψωση της θερμοκρασίας να αποταμιεύσουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας χωρίς όμως τα ίδια 
να γίνουν πολύ θερμά, και όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος γίνουν τέτοιες, μπορούν κατά την 
ψύξη τους να την προσδώσουν στο περιβάλλον. 
Η σχέση που δίνει την ποσότητα αποθήκευσης της θερμότητας οποιουδήποτε στοιχείου είναι:  
 

== thp CcmQ  

Όπου 
Q:   

η ποσότητα θερμότητας που 
αποθηκεύεται στο υλικό 

m:   η μάζα του στοιχείου μάζα του 
υλικού 

cp:   η θερμοχωρητικότητα του υλικού 
ΔΤ: η θερμοκρασιακή διαφορά 

εσωτερικά και εξωτερικά 
Cth: η θερμική μάζα 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύγκριση του σκυροδέματος με το ξύλο. Για ανύψωση 
της θερμοκρασίας κατά 10Κ σε ένα κυβικό μέτρο πυκνού σκυροδέματος αποθηκεύεται ενέργεια ίση 
με 1722 kJ, ενώ σε ένα κυβικό μέτρο ξυλείας (σκληρή) 787,5kJ.[2] Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερη 
η πυκνότητα και η ειδική θερμότητα ενός υλικού, τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα του να αποθηκεύσει 
θερμική ενέργεια στη μάζα του. 
Εικόνα 2: Σύγκριση της εσωτερικής θερμοκρασίας μιας φυσικά εξαεριζόμενης τάξης σχολείου όταν αυτή έχει μεγάλη & 
μικρή θερμική μάζα.  
 

3.6 Τι είναι η θερμική αδράνεια 

Θερμική αδράνεια είναι η χρονική υστέρηση που παρουσιάζει ένα κτίριο στην 
εξισορρόπηση της θερμοκρασίας του με το περιβάλλον λόγω της αποθηκευμένης θερμότητας στη 
θερμική μάζα του.  
Η θερμική αδράνεια των κτιρίων έχει δύο αποτελέσματα: 

α. Μεταθέτει χρονικά το θερμικό κύμα (χρονική υστέρηση) 
β. Προκαλεί απόσβεση της θερμοκρασιακής διακύμανσης κατά έναν παράγοντα D 

Η χρονική υστέρηση και ο παράγοντας απόσβεσης γενικά ενισχύονται όσο αυξάνει η ειδική 
θερμοχωρητικότητα, το πάχος και η πυκνότητα του στοιχείου. Όπως λοιπόν φαίνεται από τα 
παραπάνω είναι προτιμότερο οι τοιχοποιίες να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη μάζα (π.χ. 30cm 
τούβλο) με την θερμομόνωση εξωτερικά ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αποθήκευση* 
θερμότητας. Από την άλλη μεριά στα δάπεδα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται κεραμικά 
πλακάκια ή μάρμαρο κλπ, υλικά δηλαδή που έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα αντί των ξύλινων 
επιφανειών.[3] 

*Πέραν των σημαντικών ωφελειών από την εξωτερική θερμομόνωση, η επιλογή του σημείου της θερμομόνωσης βασίζεται 
και στην χρήση του κτιρίου 

 

3.7 Το σύνδρομο της ασθενούς δόμησης (Sick Building Syndrome) 

Το σύνδρομο της ασθενούς δόμησης (SBS) 
είναι ένας συνδυασμός παθήσεων που σχετίζονται με 
την κατοικία ενός ατόμου και το χώρο εργασίας του. 
Οι αιτίες του προβλήματος δεν έχουν ακόμη 
ξεκαθαριστεί πλήρως αλλά βασίζονται στην ποιότητα 
του εσωτερικού αέρα (indoor air quality). Κυριότερες 
αιτίες είναι ο ανεπαρκής εξαερισμός, οι μολύνσεις 
(εσωτερικές και εξωτερικές) όπως μούχλα, βρύα, 
ρύποι καύσης, οργανικά πτητικά συστατικά (VOC), 
κάποια υλικά κατασκευής (π.χ. φορμαλδεΰδη) κλπ. 
Για την αποφυγή των φαινομένων του συνδρόμου 
ασθενούς δόμησης απαιτείται επαρκής εξαερισμός 
των κτιρίων, ο οποίος όμως προκαλεί μεγάλες 
απώλειες θερμότητας λόγω των ρευμάτων 
συναγωγής που αναπτύσσονται (από ανοίγματα 
παραθύρων ή ρωγμές)! Για το λόγο αυτό στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική προτιμώνται υλικά υψηλής 
διαπνοής που ελαττώνουν την διαφυγή της θερμότητας καθώς συμπεριφέρονται ως υλικά 
παθητικού αερισμού των κτιρίων. 

 

3.8 Σημείο δρόσου & συμπύκνωση υδρατμών 

Το σημείο δρόσου είναι μία θερμοκρασία κορεσμού αέρα σε νερό. Σχετίζεται με την σχετική 
υγρασία και τη θερμοκρασία. Ο υδρατμός μπορεί να συμπυκνωθεί στην επιφάνεια εάν η 
θερμοκρασία της επιφάνειας είναι ίση ή χαμηλότερη από το σημείο δρόσου. Συνιστάται η 
θερμοκρασία της επιφάνειας να είναι τουλάχιστον 3 βαθμοί Κελσίου μεγαλύτερη από το σημείο 
δρόσου για να αποτραπεί η συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια. Η μέγιστη ποσότητα υδρατμών 
στον αέρα σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Μέγιστη ποσότητα υδρατμών σε συγκεκριμένη θερμοκρασία 
Θερμοκρασία αέρα (Co) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Μέγιστη ποσότητα υδρατμών (gr/m3) 4,8 6,8 9,5 12,8 17,3 23 30,4 39,5 51,5 65 
           

 

  
 

3.9 Πώς λειτουργεί η θερμομόνωση 

Παρά τη γενική αντίληψη, υπάρχουν δύο είδη θερμομόνωσης, η στατική και η δυναμική 
μόνωση. Η διαφορά των δύο έγκειται στη διαπνοή των θερμομονωτικών υλικών που 
χρησιμοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, στη στατική μόνωση τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
(εξηλασμένη πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κ.ά.) έχουν υψηλούς συντελεστές αντίστασης διάχυσης 
υδρατμών μ, λειτουργώντας έτσι ως φράγματα υδρατμών εμποδίζοντας τους υδρατμούς να 
διαπεράσουν την μάζα τους. Ο νόμος που διέπει τη στατική μόνωση είναι ο απλός νόμος του Fourier 
μιας και η μεταφορά θερμότητας γίνεται μόνο μέσω αγωγής.  

Από την άλλη, στη δυναμική μόνωση, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής 
διαπνοής επιτρέποντας έτσι τους υδρατμούς να περάσουν από τη μάζα τους βελτιώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο σημαντικά τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. 
 

3.10 Δυναμική μόνωση 

Ονομάζεται ο τύπος της θερμομόνωσης που 
επιτρέπει στον αέρα να διαπεράσει το υλικό 
αλληλεπιδρώντας με τη θερμική μάζα του κτιρίου 
παρέχοντας στο εσωτερικό του θερμό ή ψυχρό αέρα, 
ανάλογα με το φορτίο της θερμικής μάζας, συμβάλλοντας 
έτσι στη διαχείριση της αποθηκευμένης θερμότητας και 
ανανεώνοντας τον εσωτερικό αέρα χωρίς να υπάρχει λόγος 
για συχνό ενεργητικό αερισμό ο οποίος επιφέρει μεγάλες 
απώλειες θερμότητας. Στη δυναμική μόνωση η μεταφορά 
θερμότητας δεν γίνεται πλέον με αγωγή αλλά με συναγωγή, 
μιας και υπάρχει η παρουσία του αέρα. 

 
Η βασική σχέση που διέπει τη δυναμική μόνωση είναι: TAUQ dyn =  

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ποσότητα αέρα διαπερνά το θερμομονωτικό ο συντελεστής 
θερμοπερατότητας δεν είναι πλέον σταθερός όπως στην στατική μόνωση αλλά μεταβάλλεται 
ανάλογα με την κίνηση του αέρα διαμέσου του υλικού.  

 
Η θερμοκρασία σε κάθε σημείο του υλικού μπορεί να υπολογισθεί από την παρακάτω 

σχέση:  
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 για x=0 και x=L αντίστοιχα.  

 
Όπου  Α: 

η παράμετρος διάστασης 


 aa cu
A =  

ua: η ταχύτητα του αέρα που περνάει μέσα από το υλικό σε 
m/sec 

ρα: η πυκνότητα του αέρα σε kg/m3 
ca: η ειδική θερμότητα του αέρα σε J/kg K 

  
Από την τελευταία σχέση μπορούν να εξαχθούν τα θερμοκρασιακά προφίλ κατά μήκος του 

υλικού για οποιαδήποτε ταχύτητα αέρα και μάλιστα τα θερμοκρασιακά προφίλ μεταβάλλονται 
εκθετικά ανάλογα με την ταχύτητα του αέρα. 
Μέσω διαφόρισης της παραπάνω εξίσωσης μπορεί να εξαχθεί ο δυναμικός συντελεστής 
θερμοπερατότητας (οι μαθηματικές πράξεις είναι πολύπλοκες και κρίνεται σκόπιμο  να 

παραληφθούν): 
1)( −


=

ALdyn
e

U


 

Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας στη δυναμική μόνωση 
δεν είναι σταθερός αλλά μεταβάλλεται εκθετικά με την ταχύτητα του αέρα. 
Τί πραγματικά σημαίνει αυτό; Ανάλογα με την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου ο συντελεστής 
θερμοπερατότητας U μπορεί να τείνει προς το 0 εξαλείφοντας έτσι κάθε απώλεια θερμότητας αφού 
ο αέρας που εισέρχεται μέσω της πορώδους δομής των υλικών θερμαίνεται εξαιτίας της θερμικής 
μάζας του κτιρίου και με αυτόν τον τρόπο ο ανανεωμένος αέρας που εισέρχεται στο κτίριο είναι ήδη 
θερμός.  
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4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

4.1 Εγκαταστάσεις παραγωγής 

 
 

Η ΤΕΚΤΟ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως, υπέρ-ελαφρών θερμομονωτικών 
υλικών, που παράγονται με βάση τα συνδεδεμένα κονιάματα σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης 

Βound EPS (BEPS) 
  

 

POLIPLUS® - POLITERM® - TEKTOTERM® - PROTHERM® 
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4.2 Παραγωγή σφαιριδίων παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης 

Η παραγωγή των σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης πραγματοποιείται από την ΤΕΚΤΟ 
στο εργοστάσιο της στη Θεσσαλονίκη. Η διόγκωση των σφαιριδίων πολυστυρενίου επιτυγχάνεται 
κατά την επεξεργασία τους με ατμό σε αντιδραστήρα διόγκωσης πολυστερίνης. Δύο κατηγορίες 
πρώτης ύλης χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του πολυστυρενίου των διαφορετικών 
κοκκομετριών. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται πολυστυρένιο ανακύκλωσης. Τα σφαιρίδια 
μετά την παραγωγή και την αποξήρανση τους (κρεβάτι στεγνώματος) αποθηκεύονται σε ειδικά 
σχεδιασμένα εσωτερικά υφασμάτινα σιλό για την εξασφάλιση της διαστασιακής τους σταθερότητας 
πριν επεξεργαστούν με τα ειδικά πρόσθετα. 
 

4.3 Σφαιρίδια για παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS 

Τα παρθένα σφαιρίδια EPS μετά την παραγωγή και αποθήκευσή τους μεταφέρονται εντός 
του εργοστασίου μέσω δικτύου αερομεταφοράς σε σιλό ώστε να παραχθούν τα ειδικά 
επεξεργασμένα αδρανή πολυστερίνης για χρήση σε κονιάματα BEPS. Στη φάση αυτή, τα σφαιρίδια 
EPS περνούν από μηχάνημα ειδικής μηχανολογικής διάταξης στην οποία και επεξεργάζονται με το 
ειδικά πρόσθετα μέσω ψηφιακών αυτοματοποιημένων ελέγχων παραγωγής. Τέλος 
πραγματοποιείται η συσκευασία του παραγόμενου προϊόντος σε πλαστικούς σάκους διαφόρων 
μεγεθών με την εμπορική ονομασία Politerm. 
 
 
POLITERM® BLU - Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια 
παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (Ν) 
επεξεργασμένα με ειδικά πρόσθετα τα οποία 
προορίζονται για την παρασκευή θερμομονωτικών 
κονιαμάτων Bound EPS (BEPS) υψηλής 
θερμομονωτικής ικανότητας 
 

• Politerm® Blu (Ø3-6mm) 
• Politerm® Blu Fein (Ø2mm) 

 
 
 
 
 
 
POLITERM® BLU READY MIX - Υψηλής ποιότητας 
σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (Ν) 
επεξεργασμένα με ειδικά πρόσθετα για την παρασκευή 
θερμομονωτικών κονιαμάτων Bound EPS (BEPS) 
υψηλής θερμομονωτικής ικανότητα για χρήση σε 
βαρέλες ετοίμου σκυροδέματος. 
 

• Politerm® Blu Ready Mix (Ø3-6mm) 

• Politerm® Blu Fein Ready Mix (Ø2mm) 
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POLITERM® WALL - Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (N) 
επεξεργασμένα με ειδικά πρόσθετα τα οποία προορίζονται για θερμομονωτική πλήρωση δικέλυφης 
τοιχοποιίας 
 

• Politerm® Wall 
• Politerm® Wall Fix 

 

    

 

4.4 Παραγωγή ετοίμων θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS 

Για την παραγωγή των ετοίμων θερμομονωτικών 
κονιαμάτων BEPS τα σφαιρίδια παρθένας 
διογκωμένης πολυστερίνης μεταφέρονται μέσω 
αερομεταφοράς εντός του εργοστασίου στην 
γραμμή παραγωγής των ετοίμων 
θερμομονωτικών κονιαμάτων, όπου εκεί 
αποθηκεύονται σε ειδικά σχεδιασμένα 
υφασμάτινα σιλό. Μέσω ψηφιακών 
αυτοματοποιημένων ελέγχων παραγωγής 
μεταφέρονται σε ειδικό αυτοματοποιημένο 
μίξερ ξηρής ανάδευσης και μετατρέπονται σε 
έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS.  

Σε αυτό το στάδιο ανάλογα με το συνταγολόγιο 
επεξεργάζονται με τα ειδικά πρόσθετα, τα υδραυλικά 
συνδετικά τους και το τελικό προ-αναμεμειγμένο προϊόν συσκευάζεται σε χαρτόσακους με την 
εμπορική ονομασία Poliplus-Tektoterm-Protherm. Έπειτα ακολουθεί η παλετοποίηση και η 
αποθήκευση τους. 
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5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
POLITERM BLU® - Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (Ν) 
επεξεργασμένα με ειδικά πρόσθετα τα οποία προορίζονται για την παρασκευή θερμομονωτικών 
κονιαμάτων Bound EPS (BEPS) υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας 
 

• POLITERM® BLU (ø3-6mm) 
• POLITERM® BLU FEIN (ø2mm) 

 
 
POLITERM® BLU READY MIX - Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης 
(Ν) επεξεργασμένα με ειδικά πρόσθετα τα οποία προορίζονται για την παρασκευή θερμομονωτικών 
κονιαμάτων Bound EPS (BEPS) υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας ειδικά σχεδιασμένα για χρήση 
σε βαρέλες ετοίμου σκυροδέματος. 
 

• POLITERM® BLU READY MIX (ø3-6mm) 
• POLITERM® BLU FEIN READY MIX (ø2mm) 

 
 
POLIPLUS® - Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS (BEPS) με βάση τα ειδικά επεξεργασμένα 
σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (N) για θερμομόνωση δωμάτων, δαπέδων, 
μπαλκονιών, μεταλλικών στεγών, μεταλλικών  δαπέδων κλπ  
 

• POLIPLUS ECO (Υπέρ-υψηλά θερμομονωτικό) 
• POLIPLUS BLU (Υπέρ-υψηλά θερμομονωτικό) 

• POLIPLUS FEIN (Υψηλά θερμομονωτικό) 
• POLIPLUS XX LIGHT (Υψηλά θερμομονωτικό) 

• POLIPLUS XX (Υψηλών αντοχών) 

• POLIPLUS MAX (Εξαιρετικά Υψηλών αντοχών) 
 
 
TEKTOTERM® - Έτοιμοι θερμομονωτικοί & αφυγραντικοί σοβάδες με βάση τα ειδικά επεξεργασμένα 
σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (Ν) ειδικά σχεδιασμένοι για εξωτερική ή και 
εσωτερική θερμοπρόσοψη συμβατικών ή μεταλλικών κατασκευών  
 
 

• TEKTOTERM LIGHT 110  (Υπέρ - υψηλά θερμομονωτικός) 
• TEKTOTERM 150  (Υπέρ - υψηλά θερμομονωτικός) 
• TEKTOTERM PREMIX 230 (Θερμομονωτικός & αφυγραντικός) 

 

 

PROTHERM® LIGHT - Έτοιμος θερμομονωτικός σοβάς παθητικής πυροπροστασίας με βάση τα ειδικά 

επεξεργασμένα σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (Ν) για μεταλλικές ή συμβατικές 

κατασκευές. 
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5.1  ΥΠΕΡ-ΕΛΑΦΡΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ EPS 

5.1.1 POLITERM® BLU 

Υπέρ ελαφρά αδρανή EPS (N) για την παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων  

Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης 
πολυστερίνης (N) κλειστής δομής, κοκκομετρικής διαβάθμισης 
(3-6mm), ελεγχόμενης πυκνότητας, μη τοξικά, μη 
απορροφητικά, άσηπτα, διασταλτικά σταθερά στον χρόνο, 
χωρίς χλωροφθοράνθρακες κατά την παραγωγή τους (CFC, HCFC 
& HFC), απαλλαγμένα από θρεπτικά συστατικά που είναι σε 
θέση να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων. Τα 
σφαιρίδια κατά την φάση της παραγωγή τους προ-
αναμεμιγνύονται με ειδικά πρόσθετα τα οποία επιτρέπουν την 
τέλεια ανάμιξη τους με το νερό και τα υδραυλικά συνδετικά, την 
ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα και την τέλεια άντληση 
αποτρέποντας το φαινόμενο της επίπλευσης των σφαιριδίων 
κατά την διάστρωση. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υποστρώματα για υπόγεια και δάπεδα 
πάνω από πιλοτή, διαστήματα μεταξύ 
δαπέδων ορόφων, στέγες και ξύλινα 
δάπεδα. 
Γεμίσματα μιας στρώσης για απευθείας 
κόλληση επιστρώσεων δαπέδων, για 
υπόγεια και δάπεδα πάνω από πιλοτή, 
διαστήματα μεταξύ δαπέδων, οροφές 
και ξύλινα δάπεδα, (συμβουλευτείτε το 
Εγχειρίδιο Εφαρμογής "Politerm Blu 
/Piano zero") 
Κατασκευή κλίσεων σε ταράτσες και 
δώματα για απευθείας επίστρωση 
στεγνωτικών μεμβρανών (ασφαλτικών ή 
συνθετικών θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης – επαλειφώμενα υγρομονωτικά).  
Μόνωση σοφίτων & κεραμοσκεπών με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών μεμβρανών ή 
επιστρώσεων δαπέδων κλπ . Πλήρωση θολωτών δωμάτων ακόμη και μεγάλου πάχους. 
Ενθυλάκωση στεγών από φύλλα αμιάντου, ακόμη με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών 
μεμβρανών (ασφαλτικών ή συνθετικών θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης – επαλειφώμενα 
υγρομονωτικά). 
Γεμίσματα δαπέδων κάτω από ασφαλτοστρώσεις, υποστρώματα για βιομηχανικά δάπεδα 
Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο καλής ποιότητας τύπου Portland 32,5 ή 42,5 
 

 

ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ 

• Μπορεί να αναμιχθεί με μπετονιέρα 
• Μπορεί να αναμιχθεί με οριζόντιο ανάμεικτη 
• Ανάμιξη και άντληση με Politerm machine. 

• Ανάμιξη και άντληση με Poliplus machine (σακιά των 170 lIt). 

• Ανάμιξη και άντληση με αντλίες τύπου «Turbosol».  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

• Συσκευασία 170lt (n° 5 σακιά = 1 m3 τελικού μίγματος) 

• Συσκευασία 420lt (n° 2 σακιά = 1 m3 τελικού μίγματος) 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνες και 
κάθε είδους σαθρά τμήματα. 

➢ Απορροφητικές επιφάνειες (τσιμεντένιες, πλινθοδομές κα) διαβρέχετε επαρκώς την επιφάνεια, 
αλλά μην αφήνετε λιμνάζοντα νερά. 

➢ Ελαφρώς απορροφητικές επιφάνειες ( π . χ. πολύ συμπαγής επιφάνειες τσιμέντου κλπ) ψεκάστε 
την επιφάνεια με βελτιωτικό πρόσφυσης (τύπου Tektoprimer) πριν την διάστρωση του 
θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu και διαστρώστε «φρέσκο σε φρέσκο», ή εφαρμόστε μία 
γέφυρα πρόσφυσης που παρασκευάζεται με τσιμέντο νερό και Tektoprimer) 

➢ Μη απορροφητικές επιφάνειες (σφραγιστικά, μέταλλο, κεραμικά, μονωτικά κλπ.) πριν την 
διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu τοποθετείστε πλέγμα οπλισμού σε 
κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια (σε απόσταση από την επιφάνεια τουλάχιστον στο ένα 
τρίτο του τελικού πάχους της διάστρωσης που πραγματοποιείται). 

➢ Γεμίσματα δαπέδων μίας στρώσης για απευθείας κόλληση επιστρώσεων δαπέδων: συνιστάται η 
τοποθέτηση ειδικών οδηγών από PVC που ονομάζονται Piano Zero πριν την διάστρωση. 

 

 

Δοσολογίες για 1m3 θερμομονωτικού Bound EPS (BEPS) κονιάματος 
 

 
Τύπος 

 

 
Σακιά Politerm 

 

 
Νερό L 

 

 
Τσιμέντο Kg 

 

 
Άμμος* 

 

180 

2 σακιά 420L 
ή 

5 σακιά 170L 

90-100 175 

Δεν απαιτείται 

200 100-120 200 

250 120-140 250 

300 140-160 300 

350 160-180 350 
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5.1.2 POLITERM® BLU FEIN 

Υπέρ ελαφρά αδρανή EPS (N) για την παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων 

Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης 
πολυστερίνης (N) κλειστής δομής, κοκκομετρικής διαβάθμισης 

(2mm), ελεγχόμενης πυκνότητας, μη τοξικά, μη 
απορροφητικά, άσηπτα, διασταλτικά σταθερά στον χρόνο, 
χωρίς χλωροφθοράνθρακες κατά την παραγωγή τους (CFC, 
HCFC & HFC), απαλλαγμένα από θρεπτικά συστατικά που είναι 
σε θέση να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων. 
Τα σφαιρίδια κατά την φάση της παραγωγή τους προ-
αναμεμιγνύονται με ειδικά πρόσθετα τα οποία επιτρέπουν την 
τέλεια ανάμιξη τους με το νερό, τα υδραυλικά συνδετικά, την 
ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα και την τέλεια άντλησή 
αποτρέποντας το φαινόμενο επίπλευσης των σφαιριδίων κατά 
την διάστρωση. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υποστρώματα για υπόγεια και δάπεδα 
πάνω από πιλοτή, διαστήματα μεταξύ 
δαπέδων ορόφων, στέγες και ξύλινα 
δάπεδα. 
Γεμίσματα μιας στρώσης για απευθείας 
κόλληση επιστρώσεων δαπέδων, για 
υπόγεια και δάπεδα πάνω από πιλοτή, 
διαστήματα μεταξύ δαπέδων, οροφές και 
ξύλινα δάπεδα, (συμβουλευτείτε το 
Εγχειρίδιο Εφαρμογής "Politerm 
Blu/Piano zero") 
Κατασκευή κλίσεων σε ταράτσες και 
δώματα για απευθείας επίστρωση 
στεγνωτικών μεμβρανών (ασφαλτικών ή 
συνθετικών θερμής ή ψυχρής 
συγκόλλησης – επαλειφώμενα υγρομονωτικά).  
Μόνωση σοφίτων & κεραμοσκεπών με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών μεμβρανών ή 
επιστρώσεων δαπέδων κλπ, Πλήρωση θολωτών δωμάτων ακόμη και μεγάλου πάχους. 
Ενθυλάκωση στεγών από φύλλα αμιάντου, ακόμη με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών 
μεμβρανών (ασφαλτικών ή συνθετικών θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης – επαλειφώμενα 
υγρομονωτικά). 
Γεμίσματα δαπέδων κάτω από ασφαλτοστρώσεις. Υποστρώματα για βιομηχανικά δάπεδα 
Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο καλής ποιότητας τύπου Portland 32,5 ή 42,5 

 
 

ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ 

• Μπορεί να αναμιχθεί με μπετονιέρα 
• Μπορεί να αναμιχθεί με οριζόντιο ανάμεικτη 

• Ανάμιξη και άντληση με Politerm machine. 
• Ανάμιξη και άντληση με Poliplus machine (μόνο σακιά των 170 lt). 
• Ανάμιξη και άντληση με αντλίες τύπου «Turbosol».  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Συσκευασία των 170lt (n° 5 σακιά = 1 m3 τελικού μίγματος) 

• Συσκευασία των 420lt (n° 2 σακιά = 1 m3 τελικού μίγματος) 
 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνες και κάθε 
είδους σαθρά τμήματα. 

➢ Απορροφητικές επιφάνειες (τσιμεντένιες, πλινθοδομές κα) διαβρέχετε επαρκώς την επιφάνεια, 
αλλά μην αφήνετε λιμνάζοντα νερά. 

➢ Ελαφρώς απορροφητικές επιφάνειες (π. χ. πολύ συμπαγής επιφάνειες τσιμέντου κλπ) ψεκάστε την 
επιφάνεια με βελτιωτικό πρόσφυσης (τύπου Tektoprimer) πριν την διάστρωση του 
θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu και διαστρώστε «φρέσκο σε φρέσκο», ή εφαρμόστε μία 
γέφυρα πρόσφυσης που παρασκευάζεται με τσιμέντο νερό και Tektoprimer) 

➢ Μη απορροφητικές επιφάνειες (σφραγιστικά, μέταλλο, κεραμικά, μονωτικά κλπ.) πριν την 
διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu τοποθετείτε πλέγμα οπλισμού σε 
κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια (σε απόσταση από την επιφάνεια τουλάχιστον στο ένα 
τρίτο του τελικού πάχους της διάστρωσης που πραγματοποιείται). 

➢ Γεμίσματα δαπέδων μίας στρώσης για απευθείας κόλληση επιστρώσεων δαπέδων: συνιστάται η 
τοποθέτηση ειδικών οδηγών από PVC που ονομάζονται Piano Zero πριν την διάστρωση. 
 

 
Δοσολογίες για 1m3 θερμομονωτικού Bound EPS (BEPS) κονιάματος 

 
 

Τύπος 
 

 
Σακιά Politerm 

 

 
Νερό L 

 

 
Τσιμέντο Kg 

 

 
Άμμος* 

 

180 

2 σακιά 420L 
ή 

5 σακιά 170L 

90-100 175 

Δεν απαιτείται 

200 100-120 200 

250 120-140 250 

300 140-160 300 

350 160-180 350 
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5.1.3 POLITERM® BLU READY MIX  

Υπέρ ελαφρά αδρανή EPS (N) για την παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων με 
βαρέλες 

Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια  παρθένας διογκωμένης 
πολυστερίνης (N) κλειστής δομής, κοκκομετρικής διαβάθμισης 

(3-6mm), ελεγχόμενης πυκνότητας, μη τοξικά, μη 
απορροφητικά, άσηπτα, διαστατικά σταθερά στον χρόνο, χωρίς 
χλωροφθοράνθρακες κατά την παραγωγή τους (CFC, HCFC & 
HFC), απαλλαγμένα από θρεπτικά συστατικά που είναι σε θέση 
να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων.  Τα 
σφαιρίδια κατά την φάση της παραγωγή τους προ-
αναμεμιγνύονται με ειδικά πρόσθετα τα οποία επιτρέπουν την 
τέλεια ανάμιξη τους με το νερό, τα υδραυλικά συνδετικά, την 
ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα και την τέλεια άντλησή 
αποτρέποντας το φαινόμενο επίπλευσης των σφαιριδίων κατά 
την διάστρωση.   

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υποστρώματα για υπόγεια και δάπεδα 
πάνω από πιλοτή, διαστήματα μεταξύ 
δαπέδων ορόφων, στέγες και ξύλινα 
δάπεδα. 
Γεμίσματα μιας στρώσης για απευθείας 
κόλληση επιστρώσεων δαπέδων, για 
υπόγεια και δάπεδα πάνω από πιλοτή, 
διαστήματα μεταξύ δαπέδων, οροφές και 
ξύλινα δάπεδα, (συμβουλευτείτε το 
Εγχειρίδιο Εφαρμογής "Politerm Blu/Piano 
zero") 
Κατασκευή κλίσεων σε ταράτσες και 
δώματα για απευθείας επίστρωση 
στεγνωτικών μεμβρανών (ασφαλτικών ή 
συνθετικών θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης – επαλειφώμενα υγρομονωτικά).  
Μόνωση σοφίτων & κεραμοσκεπών με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών μεμβρανών ή 
επιστρώσεων δαπέδων κλπ  
Πλήρωση θολωτών δωμάτων ακόμη και μεγάλου πάχους. 
Ενθυλάκωση στεγών από φύλλα αμιάντου, ακόμη με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών 
μεμβρανών (ασφαλτικών ή συνθετικών θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης – επαλειφώμενα 
υγρομονωτικά). 
Γεμίσματα δαπέδων κάτω από  
ασφαλτοστρώσεις.  
Υποστρώματα για βιομηχανικά δάπεδα 
Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο καλής ποιότητας τύπου Portland 32,5 ή 42,5 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνες και κάθε 
είδους σαθρά τμήματα. 

➢ Απορροφητικές επιφάνειες (τσιμεντένιες, πλινθοδομές κα) διαβρέχετε επαρκώς την επιφάνεια, 
αλλά μην αφήνετε λιμνάζοντα νερά. 

➢ Ελαφρώς απορροφητικές επιφάνειες (π χ. πολύ συμπαγής επιφάνειες τσιμέντου κλπ) ψεκάστε 
την επιφάνεια με βελτιωτικό πρόσφυσης (τύπου Edilstik) πριν την διάστρωση του 
θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu και διαστρώστε «φρέσκο σε φρέσκο», ή εφαρμόστε 
μία γέφυρα πρόσφυσης που παρασκευάζεται με τσιμέντο νερό και Edilstik)   

➢ Μη απορροφητικές επιφάνειες (σφραγιστικά, μέταλλο, κεραμικά, μονωτικά κλπ.) πριν την 
διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu τοποθετείτε πλέγμα οπλισμού σε 
κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια (σε απόσταση από την επιφάνεια τουλάχιστον στο ένα 
τρίτο του τελικού πάχους της διάστρωσης που πραγματοποιείται). 

➢ Γεμίσματα δαπέδων μίας στρώσης για απευθείας κόλληση επιστρώσεων δαπέδων: συνιστάται 
η τοποθέτηση ειδικών οδηγών από PVC που ονομάζονται Piano Zero πριν την διάστρωση. 

 
 

 
Δοσολογίες για 1m3 θερμομονωτικού Bound EPS (BEPS) κονιάματος 

 
 

Τύπος 
 

 
Σακιά Politerm 

 

 
Νερό L 

 

 
Τσιμέντο Kg 

 

 
Άμμος 

 

180 

2 σακιά 500L 

90-100 175 

Δεν απαιτείται 

200 100-120 200 

250 120-140 250 

300 140-160 300 

350 160-180 350 

400 160-180* 300 125 

500 160-180* 300 160 

900 <2 (640L) 150-170* 300 550 

 

Προετοιμασία σε βαρέλα σκυροδέματος (διαδοχικά βήματα για την παρασκευή μίγματος) 

1. Νερό: Λιγότερο κατά 20-30 lit, από αυτό που απαιτείται συνολικά για την ανάμιξη (βλέπε πίνακα) 
2. Politerm Blu Ready Mix 
3. Αναμίξτε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα 
4. Άμμος αν απαιτείται βάση συνταγής 
5. Τσιμέντο (*) 
6. Αναμίξτε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα. 
7. Καθάρισμα της βαρέλας με περίπου 20-30 lit νερού (έτσι ώστε να συμπληρώνεται η δόση του 

νερού ανάμιξης) 
8. Ανάλογα με το ποσοστό υγρασίας στην άμμο προσθέστε το απαιτούμενο επιπλέον νερό. 
9. Στη διαδρομή από τη μονάδα σκυροδέματος ως το εργοτάξιο η βαρέλα πρέπει να περιστρέφεται 

στη μέγιστη ταχύτητα για τα πρώτα 20 λεπτά και στη συνέχεια σε χαμηλή ταχύτητα.  
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5.1.4  POLITERM® BLU FEIN READY MIX  

Υπέρ-ελαφρά αδρανή για την παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων με βαρέλες 

Υψηλής ποιότητας σφαιρίδια  παρθένας διογκωμένης 
πολυστερίνης (N) κλειστής δομής, κοκκομετρικής διαβάθμισης 
(2mm), ελεγχόμενης πυκνότητας, μη τοξικά, μη 
απορροφητικά, άσηπτα, διασταλτικά σταθερά στον χρόνο, 
χωρίς χλωροφθοράνθρακες κατά την παραγωγή τους (CFC, 
HCFC & HFC), απαλλαγμένα από θρεπτικά συστατικά που είναι 
σε θέση να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων.  
Τα σφαιρίδια κατά την φάση της παραγωγή τους προ-
αναμεμιγνύονται με ειδικά πρόσθετα (πατέντα της Tekto) τα 
οποία επιτρέπουν την τέλεια ανάμιξη τους με το νερό, τα 
υδραυλικά συνδετικά, την ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα 
και την τέλεια άντλησή αποτρέποντας το φαινόμενο 
επίπλευσης των σφαιριδίων κατά την διάστρωση.   
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υποστρώματα για υπόγεια και δάπεδα 
πάνω από πιλοτή, διαστήματα μεταξύ 
δαπέδων ορόφων, στέγες και ξύλινα 
δάπεδα. 
Γεμίσματα μιας στρώσης για απευθείας 
κόλληση επιστρώσεων δαπέδων, για 
υπόγεια και δάπεδα πάνω από πιλοτή, 
διαστήματα μεταξύ δαπέδων, οροφές και 
ξύλινα δάπεδα, (συμβουλευτείτε το 
Εγχειρίδιο Εφαρμογής "Politerm Blu/Piano 
zero") 
Κατασκευή κλίσεων σε ταράτσες και 
δώματα για απευθείας επίστρωση 
στεγνωτικών μεμβρανών (ασφαλτικών ή 
συνθετικών θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης – επαλειφώμενα υγρομονωτικά).  
Μόνωση σοφίτων & κεραμοσκεπών με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών μεμβρανών ή 
επιστρώσεων δαπέδων κλπ. Πλήρωση θολωτών δωμάτων ακόμη και μεγάλου πάχους. 
Ενθυλάκωση στεγών από φύλλα αμιάντου, ακόμη με απευθείας επίστρωση στεγνωτικών 
μεμβρανών (ασφαλτικών ή συνθετικών θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης – επαλειφώμενα 
υγρομονωτικά). 
Γεμίσματα δαπέδων κάτω από ασφαλτοστρώσεις. Υποστρώματα για βιομηχανικά δάπεδα 
Σημείωση :Χρησιμοποιείτε μόνο καλής ποιότητας τύπου Portland 32,5 ή 42,5  
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνες και κάθε 
είδους σαθρά τμήματα. 
 
➢ Απορροφητικές επιφάνειες (τσιμεντένιες, πλινθοδομές κα) διαβρέχετε επαρκώς την επιφάνεια, 

αλλά μην αφήνετε λιμνάζοντα νερά. 
➢ Ελαφρώς απορροφητικές επιφάνειες (π. χ. πολύ συμπαγής επιφάνειες τσιμέντου κλπ) ψεκάστε 

την επιφάνεια με βελτιωτικό πρόσφυσης (τύπου Tektoprimer) πριν την διάστρωση του 
θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu και διαστρώστε «φρέσκο σε φρέσκο», ή εφαρμόστε 
μία γέφυρα πρόσφυσης που παρασκευάζεται με τσιμέντο νερό και Tektoprimer) 

➢ Μη απορροφητικές επιφάνειες (σφραγιστικά, μέταλλο, κεραμικά, μονωτικά κλπ.) πριν την 
διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu τοποθετείτε πλέγμα οπλισμού σε 
κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια (σε απόσταση από την επιφάνεια τουλάχιστον στο ένα 
τρίτο του τελικού πάχους της διάστρωσης που πραγματοποιείται). 

➢ Γεμίσματα δαπέδων μίας στρώσης για απευθείας κόλληση επιστρώσεων δαπέδων: συνιστάται 
η τοποθέτηση ειδικών οδηγών από PVC που ονομάζονται Piano Zero πριν την διάστρωση 

 

 

Δοσολογίες για 1m3 θερμομονωτικού Bound EPS (BEPS) κονιάματος 
 

 
Τύπος 

 

 
Σακιά Politerm 

 

 
Νερό L 

 

 
Τσιμέντο Kg 

 

 
Άμμος 

 

180 

2 σακιά 500L 

90-100 175 

Δεν απαιτείται 

200 100-120 200 

250 120-140 250 

300 140-160 300 

350 160-180 350 

400 160-180* 300 125 

500 160-180* 300 160 

900 <2 (640L) 150-170* 300 550 

 

Προετοιμασία σε βαρέλα σκυροδέματος (διαδοχικά βήματα για την παρασκευή μίγματος) 

1. Νερό: Λιγότερο κατά 20-30 lit, από αυτό που απαιτείται συνολικά για την ανάμιξη (βλέπε πίνακα) 
2. Politerm Blu Ready Mix 
3. Αναμίξτε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα 
4. Άμμος αν απαιτείται βάση συνταγής 
5. Τσιμέντο (*) 
6. Αναμίξτε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα. 
7. Καθάρισμα της βαρέλας με περίπου 20-30 lit νερού (έτσι ώστε να συμπληρώνεται η δόση του 

νερού ανάμιξης) 
8. Ανάλογα με το ποσοστό υγρασίας στην άμμο προσθέστε το απαιτούμενο επιπλέον νερό. 
9. Στη διαδρομή από τη μονάδα σκυροδέματος ως το εργοτάξιο η βαρέλα πρέπει να περιστρέφεται 

στη μέγιστη ταχύτητα για τα πρώτα 20 λεπτά και στη συνέχεια σε χαμηλή ταχύτητα. 
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5.2 POLIPLUS - ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ (BEPS) 

5.2.1 POLIPLUS® ECO  

Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ και υπέρ υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα  

 

Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ θερμομονωτικό κονίαμα Bound 
EPS (BEPS) για εξαιρετικά υψηλή θερμική μόνωση, 
αποτελούμενο από σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης 
πολυστερίνης (N), κοκκομετρικής διαβάθμισης 2mm προ-
αναμεμιγμένα με ειδικά πρόσθετα και τσιμέντο σε πυκνότητα 
175kg/m3. 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Θερμομόνωση & κλίσεις – Υπέρ ελαφρύ γέμισμα. 

Ενιαία χυτή θερμομόνωση με ή χωρίς 
ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων σε επίπεδες ή 
κεκλιμένες οροφές, δάπεδα, ταράτσες, βατούς ή μη 
βατούς εξώστες, μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές, 
θολωτά δώματα κλπ. Εφαρμόζεται επίσης ρευστό, σε 
μεταβλητά πάχη επί οριζόντιας ή κεκλιμένης 
επιφάνειας για πλήρωση διακένων. 
             

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 σακί καλύπτει 1m2 πάχους 7cm 
Μπορεί να αναμιχθεί ή και να αντληθεί με: 
• Μπετονιέρα ή δράπανο 

• Μίξερ τύπου «turbomalt»,  αντλία "Turbosol” 
• Μηχανή "Politerm machine" 
• Μηχανή "Poliplus machine" 
• Μηχανή ελαφρομπετόν 

 

 

        

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,059W/mK 

• Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για όλες τις κλιματικές ζώνες 
• Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα - Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας 
• Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες 
• Μεγάλη θερμική μάζα – Εξαιρετικά μεγάλη θερμική αδράνεια 

• Δυναμική & διαπνέουσα μόνωση – Παθητικός αερισμός 
• Εξάλειψη του φαινομένου της δρόσου εξαιτίας της υψηλής διαπνοής 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

✓ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, (λ)  
✓ η θλιπτική αντοχή 
✓ η αντοχή στην φωτιά 

δεν μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
16025-1 
 

λD=  

    

ww/m

k 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Πλήρης θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με ένα προϊόν 
➢ Διαστρώνεται εύκολα και σε εξαιρετικά μεγάλα πάχη – Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm 
➢ Μόνιμη και σταθερή δοσολογία – Καμία απώλεια υλικού κατά την ανάμιξη, άντληση & 

διάστρωση 
➢ Εξαιρετικά ελαφρύ 175kg/m3 – Σημαντικά βελτιωμένη συμπεριφορά της κατασκευής στους 

σεισμούς. 
➢ Ιδανικό για σύμμεικτες κατασκευές και ανακαινίσεις παλαιών κτηρίων 
➢ Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά και τη χρήση – Ταχύτητα & οικονομία 
➢ Το νωπό μίγμα μπορεί να αντληθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς να υφίσταται 

μεταβολές, χωρίς να ρηγματώνει ή να διογκώνεται ούτε κατά την φάση της αρχικής πήξης άλλα 
ούτε και κατά την φάση της σκλήρυνσης (Ύψος άντλησης 30m - Μήκος άντλησης 120m). Για 
μεγαλύτερες αποστάσεις συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης) 

➢ Το μίγμα έχει ελεγχόμενο μη διαβρωτικό PH και δεν προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
 

Συντελεστές θερμικής αντίστασης Rυλικού και θερμοπερατότητας Uυλικού 

Θερμική 
αγωγιμότητα 

λD (W/mK) 
Συντελεστής 

Πάχος εφαρμογής (cm) 

5 8 10 12 15 18 20 

0,059 
R (πάχος/λ) 0,84 1,35 1,69 2,03 2,54 3,05 3,38 

U (1/R) 1,19 0,74 0,59 0,49 0,39 0,32 0,29 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Καθαρίστε λεπτομερώς την επιφάνεια τοποθέτησης 
• Διαβρέξετε την επιφάνεια χωρίς να δημιουργήσετε λιμνάζοντα νερά (εάν η επιφάνεια είναι 

αδιάβροχη μη διαβρέχετε) 

• Επί παλαιών στεγανωτικών επιστρώσεων ή άλλων μη συνδετικών επιφανειών τοποθετήστε 
μεταλλικό οικοδομικό πλέγμα κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την 
επιφάνεια τοποθέτησης 

• Αναμίξτε ολόκληρο το σακί μονομιάς προσθέτοντας 7-8lt καθαρό νερό σε κάθε σακί. 
• Αναμίξτε τουλάχιστον 5 λεπτά και όχι πάνω από 10 λεπτά 
• Διαστρώστε το προϊόν στην επιφάνεια και σε ελάχιστο πάχος 5cm 
• Πριν την επικάλυψη του υλικού με επάλληλες στρώσεις (π.χ. σπατουλαριστής κονίας, 

τσιμεντοκονίας, ασφαλτικές μεμβράνες κ.ά.) συνιστάται η επιφανειακή απόξεση (λείανση) των 
σφαιριδίων με πήχη ή ηλεκτρικό τριβίδι λείανσης. 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά       

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,059 W/m2K Ξηρά πυκνότητα: 175Kg/m3  

Αντοχή σε θλίψη: 238kPa Αντίδραση στην φωτιά: Α2, s1 – d0  
         

Κατανάλωση - Απόδοση  Συσκευασία 
13-14 σακιά για 1m3 

θερμομονωτικού κονιάματος 
Bound EPS (BEPS) 

 Σάκος 70lt 40 σακιά/παλέτα ~ 2,8m3 / παλέτα 
      
 Αποθήκευση 

    12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε ξηρό  και 
στεγνό περιβάλλον και άθικτη συσκευασία.     
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5.2.2 POLIPLUS® BLU  

Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ & υπέρ-υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα 

Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ θερμομονωτικό κονίαμα για 
εξαιρετικά υψηλή θερμική μόνωση, αποτελούμενο από 
σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (N), 
κοκκομετρικής διαβάθμισης 2mm προ-αναμεμιγμένα με 
ειδικά πρόσθετα και τσιμέντο σε πυκνότητα 200kg/3. 
 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Θερμομόνωση & κλίσεις – Υπέρ –ελαφρύ θερμομονωτικό γέμισμα 

Ενιαία χυτή θερμομόνωση με ή χωρίς 
ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων σε επίπεδες ή 
κεκλιμένες οροφές, δάπεδα, ταράτσες, βατούς ή μη 
βατούς εξώστες, μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές, 
θολωτά δώματα κλπ. Εφαρμόζεται επίσης ρευστό, σε 
μεταβλητά πάχη επί οριζόντιας, η κεκλιμένης 
επιφάνειας για πλήρωση διακένων.  
Επιδέχεται απευθείας στεγανοποίηση όλων των 
τύπων. 
 

             

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 σακί καλύπτει 1m2 πάχους 7cm 
Μπορεί να αναμιχθεί ή και να αντληθεί με: 

• Μπετονιέρα ή δράπανο 
• Μίξερ τύπου «Τurbomalt», αντλία «Turbosol» 

• Μηχανή "Politerm machine" 

• Μηχανή "Poliplus machine" 
• Μηχανή ελαφρομπετόν 

 

         
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,068 W/mK 

• Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για όλες τις κλιματικές ζώνες 

• Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα - Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας 

• Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες 

• Μεγάλη θερμική μάζα – Εξαιρετικά μεγάλη θερμική αδράνεια 

• Δυναμική & διαπνέουσα μόνωση – Παθητικός αερισμός 

• Εξάλειψη του φαινομένου της δρόσου εξαιτίας της υψηλής διαπνοής 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

✓ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, (λ)  

✓ η θλιπτική αντοχή 

✓ η αντοχή στην φωτιά 

δεν μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

16025-1  

λD=    

     

w/mk 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Πλήρης θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με ένα προϊόν 
➢ Διαστρώνεται εύκολα και σε εξαιρετικά μεγάλα πάχη – Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm 
➢ Μόνιμη και σταθερή δοσολογία – Καμία απώλεια υλικού κατά την ανάμιξη, άντληση & 

διάστρωση 
➢ Εξαιρετικά ελαφρύ 200kg/m3 – Σημαντικά βελτιωμένη συμπεριφορά της κατασκευής στους 

σεισμούς. 
➢ Ιδανικό για σύμμεικτες κατασκευές και ανακαινίσεις παλαιών κτηρίων 
➢ Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά και τη χρήση – Ταχύτητα & οικονομία 
➢ Το νωπό μίγμα μπορεί να αντληθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς να υφίσταται 

μεταβολές, χωρίς να ρηγματώνει ή να διογκώνεται ούτε κατά την φάση της αρχικής πήξης 
άλλα ούτε και κατά την φάση της σκλήρυνσης (Ύψος άντλησης 30m - Μήκος άντλησης 120m). 
Για μεγαλύτερες αποστάσεις συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης) 

➢ Το μίγμα έχει ελεγχόμενο μη διαβρωτικό PH και δεν προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
 

Συντελεστές θερμικής αντίστασης Rυλικού και θερμοπερατότητας Uυλικού 

Θερμική 
αγωγιμότητα 

λD (W/mK) 
Συντελεστής 

Πάχος εφαρμογής (cm) 

5 8 10 12 15 18 20 

0,067 
R (πάχος/λ) 0,74 1,19 1,49 1,79 2,23 2,68 2,98 

U (1/R) 1,35 0,84 0,67 0,55 0,44 0,37 0,33 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Καθαρίστε λεπτομερώς την επιφάνεια τοποθέτησης 
• Διαβρέξετε την επιφάνεια χωρίς να δημιουργούνται περιοχές με λιμνάζοντα νερά (εάν η 

επιφάνεια είναι αδιάβροχη μη διαβρέχετε) 
• Επί των παλαιών στεγανωτικών επιστρώσεων τοποθετήστε μεταλλικό οικοδομικό πλέγμα 

κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης 

• Αναμίξτε ολόκληρο το σακί μονομιάς προσθέτοντας 8-9lt καθαρό νερό σε κάθε σακί. 

• Αναμίξτε τουλάχιστον 5 λεπτά και όχι πάνω από 10 λεπτά 
• Διαστρώστε το προϊόν στην επιφάνεια και σε ελάχιστο πάχος 5cm 
• Πριν την επικάλυψη του υλικού με επάλληλες στρώσεις (π.χ. σπατουλαριστής κονίας, 

τσιμεντοκονίας, ασφαλτικών μεμβρανών κ.ά.) συνιστάται η επιφανειακή απόξεση (λείανση) 
των σφαιριδίων με πήχη ή ηλεκτρικό τριβίδι λείανσης. 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά       

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,067 W/mK Ξηρά πυκνότητα: 200Kg/m3 
Αντοχή σε θλίψη: 550kPa Αντίδραση στην φωτιά: Α2, s1 – d0 

         

Κατανάλωση - Απόδοση  Συσκευασία 
13-14 σακιά για 1m3 

θερμομονωτικού κονιάματος 
Bound EPS (BEPS) 

 Σάκος 70lt 40 σακιά / παλέτα ~ 2,8m3 / παλέτα 
      
 Αποθήκευση 

    12 μήνες, σε ξηρό περιβάλλον και άθικτη συσκευασία, 
από την ημερομηνία παραγωγής,     
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5.2.3 POLIPLUS® FEIN  
Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ & υπέρ-υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα  

Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ και υψηλή θερμομονωτικό 
κονίαμα αποτελούμενο από σφαιρίδια παρθένας 
διογκωμένης πολυστερίνης (N), κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 2mm προ-αναμεμιγμένα με ειδικά 
πρόσθετα και τσιμέντο σε πυκνότητα 300kg/m3. Ειδικά 
σχεδιασμένο για γεμίσματα δαπέδων, μιας στρώσης και 
απευθείας επικόλληση πλακιδίων 

 
 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Θερμομόνωση & κλίσεις – Υπέρ –ελαφρύ θερμομονωτικό γέμισμα 

Ενιαία χυτή θερμομόνωση με ή χωρίς 

ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων σε επίπεδες ή 

κεκλιμένες οροφές, δάπεδα, ταράτσες, βατούς ή μη 

βατούς εξώστες, μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές, 

θολωτά δώματα κλπ. Εφαρμόζεται επίσης ρευστό, σε 

μεταβλητά πάχη επί οριζόντιας, η κεκλιμένης 

επιφάνειας για πλήρωση διακένων.  

Επιδέχεται απευθείας στεγανοποίηση όλων των 

τύπων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 σακί καλύπτει 1m2 πάχους 7cm 
Μπορεί να αναμιχθεί ή και να αντληθεί με: 
• Μπετονιέρα ή δράπανο 
• Μίξερ τύπου «turbomalt», αντλία “Turbosol” 

• Μηχανή "Politerm machine" 
• Μηχανή "Poliplus machine" 
• Μηχανή ελαφρομπετόν 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,080 W/mK 
• Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για όλες τις κλιματικές ζώνες 
• Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα - Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας 
• Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες 
• Μεγάλη θερμική μάζα – Εξαιρετικά μεγάλη θερμική αδράνεια 
• Δυναμική & διαπνέουσα μόνωση – Παθητικός αερισμός 
• Εξάλειψη του φαινομένου της δρόσου εξαιτίας της υψηλής διαπνοής 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

✓ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, (λ)  
✓ η θλιπτική αντοχή 
✓ η αντοχή στην φωτιά 

λD=    

w/mk 
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δεν μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
16025-1  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Πλήρης θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με ένα προϊόν 
➢ Διαστρώνεται εύκολα και σε εξαιρετικά μεγάλα πάχη – Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm 
➢ Μόνιμη και σταθερή δοσολογία – Καμία απώλεια υλικού κατά την ανάμιξη, άντληση & 

διάστρωση 
➢ Εξαιρετικά ελαφρύ 300kg/m3 – Σημαντικά βελτιωμένη συμπεριφορά της κατασκευής στους 

σεισμούς. 
➢ Ιδανικό για σύμμεικτες κατασκευές και ανακαινίσεις παλαιών κτηρίων 
➢ Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά και τη χρήση – Ταχύτητα & οικονομία 
➢ Το νωπό μίγμα μπορεί να αντληθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς να υφίσταται 

μεταβολές, χωρίς να ρηγματώνει ή να διογκώνεται ούτε κατά την φάση της αρχικής πήξης 
άλλα ούτε και κατά την φάση της σκλήρυνσης (Ύψος άντλησης 30m - Μήκος άντλησης 120m. 
Για μεγαλύτερες αποστάσεις συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης) 

➢ Το μίγμα έχει ελεγχόμενο μη διαβρωτικό PH και δεν προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
 

Συντελεστές θερμικής αντίστασης Rυλικού και θερμοπερατότητας Uυλικού 

Θερμική 

αγωγιμότητα 

λD (W/mK) 

Συντελεστής 

Πάχος εφαρμογής (cm) 

5 8 10 12 15 18 20 

0,084 
R (πάχος/λ) 0,59 0,95 1,19 1,42 1,78 2,14 2,38 

U (1/R) 1,69 1,05 0,84 0,70 0,56 0,46 0,42 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Καθαρίστε λεπτομερώς την επιφάνεια τοποθέτησης 
• Διαβρέξετε την επιφάνεια χωρίς να δημιουργούνται περιοχές με λιμνάζοντα νερά (εάν η 

επιφάνεια είναι αδιάβροχη μη διαβρέχετε) 

• Επί των παλαιών στεγανωτικών επιστρώσεων τοποθετήστε μεταλλικό οικοδομικό πλέγμα 
κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης 

• Αναμίξτε ολόκληρο το σακί μονομιάς σε μπετονιέρα ή με ηλεκτρικό αναμίκτη χειρός ή σε  
μηχανές ελαφροκονιαμάτων (τύπου Poliplus machine, Politerm machine) προσθέτοντας 8-
10lt καθαρό νερό σε κάθε σακί. 

• Αναμίξτε τουλάχιστον 5 λεπτά και όχι πάνω από 10 λεπτά 

• Διαστρώστε το προϊόν στην επιφάνεια και σε ελάχιστο πάχος 5cm 
• Πριν την επικάλυψη του υλικού με επάλληλες στρώσεις (π.χ. σπατουλαριστής κονίας, 

τσιμεντοκονίας, ασφαλτικές μεμβράνες κ.ά.) συστήνεται η επιφανειακή απόξεση (λείανση) 
των σφαιριδίων με πήχη ή ηλεκτρικό τριβίδι λείανσης. 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά       

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,084 W/mK Ξηρά πυκνότητα: 300Kg/m3  

Αντοχή σε θλίψη: 1.320kPa Αντίδραση στην φωτιά: Α2, s1 – d0  
         

Κατανάλωση - Απόδοση  Συσκευασία 
13-14 σακιά για 1m3 

θερμομονωτικού κονιάματος 
Bound EPS (BEPS) 

 Σάκος 70lt 40 σακιά / παλέτα ~ 2,8m3 / παλέτα 
      
 Αποθήκευση 

    12 μήνες, σε ξηρό περιβάλλον και άθικτη συσκευασία, 
από την ημερομηνία παραγωγής     
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5.2.4 POLIPLUS® XXLIGHT 

Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ και υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα 
ενισχυμένο με ίνες 

Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ θερμομονωτικό κονίαμα 
ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για εξαιρετικά 
υψηλή θερμική μόνωση, αποτελούμενο από σφαιρίδια 
παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (N), κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 2mm προ-αναμεμιγμένα με ειδικά 
πρόσθετα και τσιμέντο.     Ειδικά σχεδιασμένο για 
γεμίσματα δαπέδων, μιας στρώσης και απευθείας 
επικόλληση πλακιδίων 
                                                       

 
 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ενιαία χυτή θερμομόνωση με ή χωρίς 
ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων σε επίπεδες ή 
κεκλιμένες οροφές, δάπεδα, ταράτσες, βατούς ή μη 
βατούς εξώστες, μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές, 
θολωτά δώματα κλπ. Εφαρμόζεται επίσης ρευστό, σε 
μεταβλητά πάχη επί οριζόντιας, η κεκλιμένης 
επιφάνειας για πλήρωση διακένων. Επιδέχεται 
απευθείας στεγανοποίηση όλων των τύπων. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 σακί καλύπτει 1m2 πάχους 7cm 
Μπορεί να αναμιχθεί ή και να αντληθεί με: 
• Μπετονιέρα ή δράπανο 

• Μίξερ τύπου «turbomalt», αντλία «Turbosol» 
• Μηχανή "Politerm machine" 
• Μηχανή "Poliplus machine" 
• Μηχανή ελαφρομπετόν 
 
 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,130 W/mK 
• Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για όλες τις κλιματικές ζώνες 
• Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα - Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας 
• Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες 
• Μεγάλη θερμική μάζα – Εξαιρετικά μεγάλη θερμική αδράνεια 
• Δυναμική & διαπνέουσα μόνωση – Παθητικός αερισμός 
• Εξάλειψη του φαινομένου της δρόσου εξαιτίας της υψηλής διαπνοής 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

✓ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, (λ)  
✓ η θλιπτική αντοχή 
✓ η αντοχή στην φωτιά 

δεν μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
16025-1 
 

λD=    

W/mk 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Πλήρης θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με ένα προϊόν 
➢ Διαστρώνεται εύκολα και σε εξαιρετικά μεγάλα πάχη – Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm 
➢ Μόνιμη και σταθερή δοσολογία – Καμία απώλεια υλικού κατά την ανάμιξη, άντληση & 

διάστρωση 
➢ Εξαιρετικά ελαφρύ 350kg/m3 – Σημαντικά βελτιωμένη συμπεριφορά της κατασκευής στους 

σεισμούς. 
➢ Ιδανικό για σύμμεικτες κατασκευές και ανακαινίσεις παλαιών κτηρίων 
➢ Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά και τη χρήση – Ταχύτητα & οικονομία 
➢ Το νωπό μίγμα μπορεί να αντληθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς να υφίσταται 

μεταβολές, χωρίς να ρηγματώνει ή να διογκώνεται ούτε κατά την φάση της αρχικής πήξης 
άλλα ούτε και κατά την φάση της σκλήρυνσης (Ύψος άντλησης 30m - Μήκος άντλησης 120m. 
Για μεγαλύτερες αποστάσεις συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης) 

➢ Το μίγμα έχει ελεγχόμενο μη διαβρωτικό PH και δεν προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
 

Συντελεστές θερμικής αντίστασης Rυλικού και θερμοπερατότητας Uυλικού 

Θερμική 

αγωγιμότητα 

λD (W/mK) 

Συντελεστής 

Πάχος εφαρμογής (cm) 

5 8 10 12 15 18 20 

0,130 
R (πάχος/λ) 0,38 0,61 0,76 0,92 1,15 1,38 1,53 

U (1/R) 2,63 1,63 1,31 1,08 0,86 0,72 0,65 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Καθαρίστε λεπτομερώς την επιφάνεια τοποθέτησης 
• Διαβρέξετε την επιφάνεια χωρίς να δημιουργούνται περιοχές με λιμνάζοντα νερά (εάν η 

επιφάνεια είναι αδιάβροχη μη διαβρέχετε) 

• Επί των παλαιών στεγανωτικών επιστρώσεων τοποθετήστε μεταλλικό οικοδομικό πλέγμα 
κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης 

• Αναμίξτε ολόκληρο το σακί μονομιάς σε μπετονιέρα ή με ηλεκτρικό αναμίκτη χειρός ή σε  
μηχανές ελαφροκονιαμάτων (τύπου Poliplus machine, Politerm machine) προσθέτοντας 8-
10lt καθαρό νερό σε κάθε σακί. 

• Αναμίξτε τουλάχιστον 5 λεπτά και όχι πάνω από 10 λεπτά 

• Διαστρώστε το προϊόν στην επιφάνεια και σε ελάχιστο πάχος 5cm 
• Πριν την επικάλυψη του υλικού με επάλληλες στρώσεις (π.χ. σπατουλαριστής κονίας, 

τσιμεντοκονίας, ασφαλτικές μεμβράνες κ.ά.) συστήνεται η επιφανειακή απόξεση (λείανση) 
των σφαιριδίων με πήχη ή ηλεκτρικό τριβίδι λείανσης. 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά       

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,130 W/mK Ξηρά πυκνότητα: 350Kg/m3  

Αντοχή σε θλίψη: 1.690kPa Αντίδραση στην φωτιά: Α2, s1 – d0  
         

Κατανάλωση - Απόδοση  Συσκευασία 
13-14 σακιά για 1m3 

θερμομονωτικού κονιάματος 
Bound EPS (BEPS) 

 Σάκος 70lt 40 σακιά / παλέτα ~ 2,8m3 / παλέτα 
      
 Αποθήκευση 

    12 μήνες, σε ξηρό περιβάλλον και άθικτη 
συσκευασία, από την ημερομηνία παραγωγής     
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5.2.5 POLIPLUS® XX  

Έτοιμο ελαφρύ θερμομονωτικό Bound EPS (BEPS) κονίαμα 
υψηλών αντοχών μιας στρώσης ενισχυμένο με ίνες 

Έτοιμο ελαφρύ θερμομονωτικό κονίαμα 
υψηλών αντοχών ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου 
για εξαιρετικά θερμική μόνωση, αποτελούμενο από 
σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (N), 
κοκκομετρικής διαβάθμισης 2mm προ-αναμεμιγμένα 
με ειδικά πρόσθετα, άμμο και τσιμέντο.                                                       
          

     

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ενιαία χυτή θερμομόνωση με ή χωρίς 
ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων σε δάπεδα τελικής 
στρώσης για την απευθείας τοποθέτηση των 
πλακιδίων ή επενδύσεων δαπέδων τελικής στρώσης, 
ταράτσες, βατούς ή μη βατούς εξώστες, μεταλλικές 
κατασκευές στεγών ή δαπέδων σε δάπεδα ξύλινων 
κατασκευών, κλπ 
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 σακί καλύπτει 1m2 πάχους 7cm 
Μπορεί να αναμιχθεί ή και να αντληθεί με: 

• Μπετονιέρα ή δράπανο 
• Μίξερ τύπου «turbomalt», ανλτία «Turbosol» 

• Μηχανή "Politerm machine" 
• Μηχανή "Poliplus machine" 
• Μηχανή ελαφρομπετόν 

 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,104 W/mK 

• Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για όλες τις κλιματικές ζώνες 
• Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα - Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας 
• Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες 
• Μεγάλη θερμική μάζα – Εξαιρετικά μεγάλη θερμική αδράνεια 

• Δυναμική & διαπνέουσα μόνωση – Παθητικός αερισμός 
• Εξάλειψη του φαινομένου της δρόσου εξαιτίας της υψηλής διαπνοής 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

✓ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, (λ)  
✓ η θλιπτική αντοχή 
✓ η αντοχή στην φωτιά 

δεν μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
16025-1 
 

λ=    
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Πλήρης θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με ένα προϊόν 
➢ Διαστρώνεται εύκολα και σε εξαιρετικά μεγάλα πάχη – Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm 
➢ Μόνιμη και σταθερή δοσολογία – Καμία απώλεια υλικού κατά την ανάμιξη, άντληση & 

διάστρωση 
➢ Εξαιρετικά ελαφρύ 500kg/m3 – Σημαντικά βελτιωμένη συμπεριφορά της κατασκευής στους 

σεισμούς. 
➢ Ιδανικό για σύμμεικτες κατασκευές και ανακαινίσεις παλαιών κτηρίων 
➢ Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά και τη χρήση – Ταχύτητα & οικονομία 
➢ Το νωπό μίγμα μπορεί να αντληθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς να υφίσταται 

μεταβολές, χωρίς να ρηγματώνει ή να διογκώνεται ούτε κατά την φάση της αρχικής πήξης 
άλλα ούτε και κατά την φάση της σκλήρυνσης (Ύψος άντλησης 30m - Μήκος άντλησης 120m. 
Για μεγαλύτερες αποστάσεις συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης) 

➢ Το μίγμα έχει ελεγχόμενο μη διαβρωτικό PH και δεν προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
 

 

Συντελεστές θερμικής αντίστασης R και θερμοπερατότητας U 

Θερμική 

αγωγιμότητα 

λD (W/mK) 

Συντελεστής 

Πάχος εφαρμογής (cm) 

5 8 10 12 15 18 20 

0,150 
R (πάχος/λ) 0,33 0,53 0,66 0,80 1,00 1,20 1,33 

U (1/R) 3,03 1,88 1,51 1,25 1,00 0,83 0,75 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Καθαρίστε λεπτομερώς την επιφάνεια τοποθέτησης 

• Διαβρέξετε την επιφάνεια χωρίς να δημιουργούνται περιοχές με λιμνάζοντα νερά (εάν η 

επιφάνεια είναι αδιάβροχη μη διαβρέχετε) 

• Επί των παλαιών στεγανωτικών επιστρώσεων τοποθετήστε μεταλλικό οικοδομικό πλέγμα 

κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης 

• Αναμίξτε ολόκληρο το σακί μονομιάς σε μπετονιέρα ή με ηλεκτρικό αναμίκτη χειρός ή σε  

μηχανές ελαφροκονιαμάτων (τύπου Poliplus machine, Politerm machine) προσθέτοντας 8-

10lt καθαρό νερό σε κάθε σακί. 

• Αναμίξτε τουλάχιστον 5 λεπτά και όχι πάνω από 10 λεπτά 

• Διαστρώστε το προϊόν στην επιφάνεια και σε ελάχιστο πάχος 5cm 

• Πριν την επικάλυψη του υλικού με επάλληλες στρώσεις (π.χ. σπατουλαριστής κονίας, 

τσιμεντοκονίας, ασφαλτικές μεμβράνες κ.ά.) συστήνεται η επιφανειακή απόξεση (λείανση) 

των σφαιριδίων με πήχη ή ηλεκτρικό τριβίδι λείανσης. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά       

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,150 W/mK Ξηρά πυκνότητα: 500Kg/m3  

Αντοχή σε θλίψη: 3,20 N/mm2 Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ = 21,04  
         

Κατανάλωση - Απόδοση  Συσκευασία 
13-14 σακιά για 1m3 

θερμομονωτικού κονιάματος 
Bound EPS (BEPS) 

 Σάκος 70lt 30 σακιά/παλέτα ~ 2,1m3/παλέτα 

 Αποθήκευση 

    12 μήνες, σε ξηρό περιβάλλον και άθικτη συσκευασία, 
από την ημερομηνία παραγωγής,     
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6. ΑΝΑΜΙΞΗ-ΑΝΤΛΗΣΗ-ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ 
✓ Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευασία σάκου ανάλογα με τον κάδο ανάδευσής σας, π.χ. εάν 

έχετε κάδο ανάδευσης 0,5 ή 1m3 τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευασία Politerm 
420 lt. 

✓ Εφόσον επιλέξετε την κατάλληλη συσκευασία, χρησιμοποιήστε ολόκληρο το περιεχόμενο 
του σάκου μονομιάς.  

✓ Πριν από τη χρήση του προϊόντος, συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο και το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας. Ακολουθήστε πιστά τις δοσολογίες νερού και χρόνου ανάμιξης. 
 

6.1 Οδηγίες παρασκευής θερμομονωτικών κονιαμάτων  

Τα προϊόντα Politerm - Poliplus είναι εύκολα στην παρασκευή τους. Για τη διευκόλυνσή σας, 
παραθέτουμε παρακάτω μερικές οδηγίες/λεπτομέρειες ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής των 
προϊόντων. Πέρα από τις λεπτομέρειες, ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες. 

✓ Τηρείστε τις αναλογίες τσιμέντου (για το Politerm), νερού και χρόνου ανάδευσης  
✓ Για την ανάδευση χρησιμοποιήσετε Politerm machine, μηχανή ελαφρομπετόν, μπετονιέρα, 

χειροκίνητο αναδευτήρα, βαρέλα σκυροδέματος με πρέσα.  
✓ Η μηχανή ανάδευσης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από κάθε είδους κατάλοιπα 

των προηγούμενων χρήσεων του μηχανήματος 
 
Σημείωση: Δεν χρειάζεται επιπρόσθετο νερό. Κάθε περίσσευμα νερού αυξάνει αισθητά το χρόνο ξήρανσης, 
μειώνει τις μηχανικές επιδόσεις και μπορεί να ευνοήσει την δημιουργία ρωγμών. Εφόσον χρειαστεί, 
επιτρέπεται προσθήκη αντιψυκτικών προσθέτων ή ινών, χωρίς όμως την αλλαγή του χρόνου ανάμιξης.  

 
 

6.1.1 Παρασκευή σε Politerm machine ή μηχανή ελαφρομπετόν  

• Ρίξτε το απαιτούμενο νερό ανάλογα με τη συνταγή 
και τα σφαιρίδια Politerm Blu ή όλο το 
περιεχόμενο το σάκου Poliplus μονομιάς. 

• Για την παρασκευή του Politerm Blu, αναμίξτε για 
περίπου 1-2 λεπτά και έπειτα ρίξτε το τσιμέντο. Το 
τσιμέντο πρέπει να είναι τύπου Portland κατ’ 
ελάχιστο 32,5 

• Αναδεύστε συνεχόμενα για 5 λεπτά μέχρι να 
δημιουργηθεί μια ομογενής μάζα ομοιόμορφης 
απόχρωσης. Η συνεκτικότητα πρέπει να είναι 
κοκκώδης, μέχρι και ελαιώδης, αλλά όχι ρευστή.  
 

 
 
Σημείωση: Εάν στη συνταγή του Politerm Blu απαιτείται η 
προσθήκη άμμου, τότε προσθέστε την πριν από το τσιμέντο. 
Συνιστάται να μην γεμίζετε το μίξερ ανάδευσης πάνω από το 
80% της ονομαστικής χωρητικότητας του ώστε να επιτύχετε ένα 
ομοιογενές μίγμα. 
Προσοχή: Χρησιμοποιείστε καθαρό πόσιμο νερό για την ανάμιξη 
και τηρείστε τις ακριβείς δοσολογίες τσιμέντου και νερού ανά 
συνταγή. Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.   
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6.1.2  Παρασκευή σε μπετονιέρα ή σε χειροκίνητο αναδευτήρα 
• Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συσκευασία ανάλογα με τη χωρητικότητα της μηχανής 

ανάδευσης. 
• Ρίξτε το απαιτούμενο νερό ανάλογα με τη συνταγή και τα σφαιρίδια Politerm Blu ή όλο το 

περιεχόμενο το σάκου Poliplus μονομιάς 

• Για την παρασκευή του Politerm Blu, αναμίξτε για περίπου 1-2 λεπτά και έπειτα ρίξτε το 
τσιμέντο. Το τσιμέντο πρέπει να είναι τύπου Portland 32,5 κατ’ελάχιστο. 

• Αναδεύστε συνεχόμενα για 5 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί μια ομογενής μάζα 
ομοιόμορφης απόχρωσης. Η συνεκτικότητα πρέπει να είναι κοκκώδης, μέχρι και ελαιώδης, 
αλλά όχι ρευστή  

 

Σημείωση: Εάν στη συνταγή του Politerm Blu απαιτείται η προσθήκη άμμου, τότε προσθέστε την πριν από το 

τσιμέντο. Συνιστάται να μην γεμίζετε το μίξερ ανάδευσης πάνω από το 80% της ονομαστικής χωρητικότητας 

ώστε να επιτύχετε ένα ομοιογενές μίγμα. 

Προσοχή: Χρησιμοποιείστε καθαρό πόσιμο νερό για την ανάμιξη και τηρείστε τις ακριβείς δοσολογίες 

τσιμέντου και νερού ανά συνταγή. Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά 

 

Λεπτομέρειες ανάδευσης με μπετονιέρα 

Πριν από την ανάμιξη του πρώτου σάκου, αν η μπετονιέρα είναι στεγνή, βρέξτε τα 
τοιχώματα της χωρίς να ρίξετε υπερβολικά πολύ νερό. Ο χρόνος ανάμιξης του πρώτου σάκου να 
επεκταθεί κατά 1 με 2 λεπτά. Για να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μίγμα, συνιστάται να μην γεμίζετε 
την μπετονιέρα πάνω από τα 80% της ονομαστικής της χωρητικότητας. Στην περίπτωση ανάδευσης 
με χειροκίνητο αναδευτήρα, η διεργασία είναι όμοια με αυτή της μπετονιέρας, υπό την προϋπόθεση 
να χρησιμοποιήσετε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο, που να έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από το 
περιεχόμενου του σάκου με επιπλέον πλεονάζων χώρο για τις ανάγκες της ανάδευσης. 
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6.1.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Η παρασκευή σε βαρέλα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, ανάλογα με τις τεχνικές συνθήκες: 
 
1ος τρόπος 

• Εισάγετε τα σφαιρίδια Politerm Blu με ένα κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Politerm Blow 
Ready Mix) στη βαρέλα ή με τα χέρια.  

• Προσθέστε μέρος του νερό (περίπου 30%-50%* της συνολικής ποσότητας) και 
ενεργοποιήστε τη βαρέλα στην μέγιστη ταχύτητα για 2-3 λεπτά. 

• Προσθέτετε το τσιμέντο + την άμμο (αν απαιτείται) + συμπλήρωμα νερού και αναδεύστε 
στην μέγιστη ταχύτητα για 5-10 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί μια ομογενής μάζα 
ομοιόμορφης απόχρωσης.  

*  ώστε να παραμένει επαρκές νερό στην βαρέλα για να αποφύγετε την ανάδευση ξηρού μίγματος 
 

 

 

 

 

 

 

 

2ος τρόπος 

• Εισάγετε τα σφαιρίδια Politerm Blu με ένα κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Politerm Blow 
Ready Mix)στη βαρέλα ή με τα χέρια.  

• Προσθέστε τσιμέντο + άμμο αν χρειαστεί + όλο το νερό 

• Αναδεύστε για 5-10 λεπτά  στην μέγιστη ταχύτητα μέχρι να δημιουργηθεί μια ομογενής 
μάζα ομοιόμορφης απόχρωσης.  

Συνιστάται ο 1ος τρόπος παρασκευής, αν και πολυπλοκότερος καθώς το νερό τοποθετείται σε δύο στάδια. 
Προσοχή: Όταν προστίθεται άμμος, να λαμβάνεται υπόψη και την περιεκτικότητα της σε νερό. 

 

 

Λεπτομέρειες ανάδευσης 

✓ Πριν να αδειάσετε το θερμομονωτικό κονίαμα στην αντλία, ενεργοποιήστε την βαρέλα 
στην μέγιστη ταχύτητα ανάμιξης για 5-10 λεπτά. 

✓ Μην ξανά βρέχετε ποτέ το θερμομονωτικό κονίαμα μετά την ανάδευση. 
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6.2 ΆΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ BOUND EPS (BEPS) 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ POLITERM BLU - POLIPLUS 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus αντλούνται με κάθε 
είδους ελικοειδή αντλία και πρέσα. Όλες οι πιθανές συνθέσεις μπορούν να αντληθούν και σε 
μεγάλα μήκη (μέχρι 200m) και σε μεγάλα ύψη (μέχρι 60m) ανεξάρτητα από την σχετική πυκνότητα 
και την κοκκομετρία των επιλεγμένων σφαιριδίων.  
 

Λεπτομέρεια άντλησης 

Κατευθύνετε ένα μίγμα «νερού + τσιμέντου» στον 
σωλήνα πριν να ξεκινήσετε την πρώτη ανάμιξη για να 
το λιπαίνετε και για να ενεργοποιήσετε την αντλία.   
Σε περίπτωση ανάγκης, το μίγμα μπορεί να 
παρασκευαστεί και στο δοχείο ανάδευσης της αντλίας, 
τηρώντας τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν για τη 
βαρέλα σκυροδέματος. 
 

Σημείωση: Για μεγαλύτερη αυτονομία του συνεργείου 
εφαρμογής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Politerm 
Machine. Το Politerm machine είναι μια μηχανή 
παρασκευής και άντλησης στο έργο των θερμομονωτικών κονιαμάτων Politerm Blu + Poliplus. Περιλαμβάνει 
ένα δοχείο νερού, έναν αναδευτήρα (μίξερ) και μια ελικοειδή αντλία (ρότορα- στάτορα). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας. 
 
 

   

6.3 Διάστρωση των BEPS κονιαμάτων Politerm ή Poliplus  

Η διάστρωση του Politerm ή Poliplus πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως οι 
παραδοσιακές τσιμεντοκονίες και χρησιμοποιούνται τα ίδια εργαλεία-μηχανήματα. Σε τσιμεντένιες 
επιφάνειες, ανεξάρτητα από το είδος της εφαρμογής π.χ. γεμίσματα δαπέδων, υπερυψώσεις 
στάθμης, γεμίσματα κοιλοτήτων, στρώσεις μορφώσεων, κεκλιμένες επιφάνειες κ.α.  το πάχος του 
κονιάματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 5cm συμπεριλαμβανομένων των περιοχών επάνω 
από κάθε είδους σωληνώσεις, αγωγούς, αποχετεύσεις, δοκάρια, δοκίδες ή διαδοκίδες. Κατ’  
εξαίρεση για τη πυκνότητα των 800kg/m³ το ελάχιστο πάχος μπορεί να είναι 4cm.  

Σε περιπτώσεις εφαρμογής πλωτών ηχομονωτικών δαπέδων όπου ηχομονωτικά-
αντικραδασμικά φύλλα αποτρέπουν τη σύνδεση μεταξύ του κονιάματος και του δαπέδου, το 
ελάχιστο πάχος είναι όμως 8cm σε συνδυασμό με ελάχιστο βάρος του κονιάματος 60 -70kg/m2. 
Ανεξάρτητα αν εφαρμόζεται με αντλία ή με απλή χύτευση, το κονίαμα Politerm ή Poliplus  δεν είναι 
ρευστό, αλλά συμπαγές, ελαιώδες μέχρι και κοκκώδες. Η δόνηση του κονιάματος απαγορεύεται 
καθώς ενέχεται το ρίσκο της επίπλευσης των σφαιρίδια στην επιφάνεια. 
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- Διαστρώστε το κονίαμα με πήχη που θα γλιστράει πάνω σε οδηγούς Piano Zero  ή άλλους. 
- Σε κάθε περίπτωση, διαστρώστε το κονίαμα σε μια κατεύθυνση, ή σταματώντας στον 

διαχωριστικό αρμό αν χρειαστεί. Οι διαχωριστικοί αρμού πρέπει είναι καθαροί, κάθετοι και 
να καλύπτουν όλο το πάχος της στρώσης. 
 

Η διάστρωση με πήχη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιφάνειας που επιδέχεται επάλληλες 
στρώσεις. Για εφαρμογές με κονίαμα βάρους μέχρι 500kg/m³, αν η επιφάνεια χρειάζεται 
επιμελέστερο φινίρισμα, τότε σπατουλάρετε την επιφάνεια με εξομαλυντική κονία.  
Οι εργασίες διάστρωσης του κονιάματος πρέπει να γίνουν εντός των 20 λεπτών. Εργασίες μετά την 
παρέλευση του χρονικού παραθύρου αυτού επηρεάζουν την συνεκτικότητα του τσιμέντου και 
συνεπώς την αντοχή του κονιάματος. Ο χρόνος πήξης των κονιαμάτων Politerm ή Poliplus είναι κατά 
μέσο όρο λιγότερος από 1 ώρα. 
 

 

 

 

 

 

6.4 Τι να προσέξετε – Γεμίσματα δαπέδων 

➢ Όλα τα δάπεδα μπορούν να δεχθούν ένα ελαφρύ γέμισμα αρκεί να μπορούν να αντέξουν το 
βάρος του.  

➢ Η εφαρμογή είναι παρόμοια με εκείνη των παραδοσιακών τσιμεντοκονιαμάτων. 
➢ Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm επάνω από το ανώτερο σημείο των σωληνώσεων του 

δαπέδου. 
➢ Εάν υπάρχουν στεγανωτικά συνιστάται η τοποθέτηση οικοδομικού πλέγματος κατάλληλα 

αγκυρωμένου και σε απόσταση από την επιφάνεια και το ελάχιστο πάχος του Politerm ή 
Poliplus να είναι 5-8cm. 

➢ Εάν υπάρχουν ηχομονωτικά φύλλα συστήνεται η τοποθέτηση οικοδομικού πλέγματος 
κατάλληλα αγκυρωμένου και σε απόσταση από την επιφάνεια και το ελάχιστο πάχος του 
Politerm ή Poliplus να είναι άνω των 8cm και με ελάχιστο βάρος 60 -70 kg/m2. 

➢ Πρέπει να υπάρχει ένας περιμετρικός αρμός διαστολής στο δωμάτιο και γύρω από κάθε 
δομικό στοιχείο (κολόνες, αγωγούς, μεσοτοιχίες κλπ.) Ακολουθώντας τους κανονισμούς των 
Ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αρμοί στο κατώφλι 
κάθε πόρτας και ανά 25m². Οι αρμοί αυτοί πραγματοποιούνται με την βοήθεια οδηγών, 
διευκολύνοντας παράλληλα και τη δημιουργία ενός επίπεδου γεμίσματος  
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➢ Στην περίπτωση κατασκευής ενός γεμίσματος Politerm ή Poliplus πάνω σε ξύλο ή μπετόν, 
χρησιμοποιήστε ένα ειδικό αστάρι πρόσφυσης (διεισδυτικό). Συστήνεται η χρήση του 
γαλακτώματος Edilstik (συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα). 

➢ Τοποθετήστε κατάλληλα τεμάχια οικοδομικού πλέγματος ενίσχυσης ομοιόμορφα στην 
επιφάνεια έτσι ώστε αυτά να αλληλεπικαλύπτονται. Τοποθετήστε κάτω από το πλέγμα 
αποστάτες και αγκιρώστε στην επιφάνεια (ένα λάθος τοποθετημένο πλέγμα είναι άχρηστο). 

➢ Τοποθετήστε τους οδηγούς. Η επιφάνεια είναι πλέον έτοιμη να δεχτεί το γέμισμα Politerm ή 
Poliplus. 

 

 

6.4.1 Τι να προσέξετε - τοποθέτηση αρμών 
Οι αρμοί πρέπει να τοποθετούνται κάθε 8 γραμμικά μέτρα ή κάθε 25m². Οι αρμοί 

τοποθετούνται σε κάθε σημείο αλλαγής του τύπου του υποστρώματος, στις ενώσεις δαπέδων με 
τοίχους, στις γωνίες, στα κατώφλια θυρών και γενικά περιμετρικά σε οποιαδήποτε ένωση στοιχείου 
με το δάπεδο. Σε διαδρόμους, οι αρμοί τοποθετούνται κάθε 5 γραμμικά μέτρα. Οι αρμοί διαστολής 
τοποθετούνται γενικά κάτω από τα υποστρώματα, εάν δεν τοποθετήθηκαν πριν την εφαρμογή, 
υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν με τρόχισμα 48 ώρες μετά την διάστρωση, όμως αυτή η 
τεχνική πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για μεγάλες επιφάνειες, δημιουργήστε 
αρμούς σε κάναβο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Προστασία του γεμίσματος πριν την τελική επικάλυψη 

Τα αδρανή σφαιρίδια EPS στα κονιάματα Politerm ή Poliplus δεν επηρεάζουν τα 
χαρακτηριστικά πήξης του τσιμέντου, η οποία εξαρτάται κυρίως από την αναλογία του νερού 
ανάμειξης προς το τσιμέντο, από τις κλιματικές και υγρομετρικές συνθήκες του περιβάλλοντος.  
O χρόνος ξήρανσης εξαρτάται από τη συνταγή ανάμειξης, από τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
των επενδύσεων δαπέδου. Κατά την ξήρανση, το κονίαμα πρέπει να παραμένει προστατευμένο από 
ρεύματα αέρα - σε περίπτωση ανάγκης, καλύψτε με πλαστικό κάλυμμα για 48 ώρες. Επίσης πρέπει 
να παραμένει προστατευμένο από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες (πχ καύσωνα) και/ή την 
βροχή κατά την διάρκεια της πήξης. Σε κάθε περίπτωση, η επιφάνεια του γεμίσματος πρέπει να είναι 
πάντα προστατευμένη από πιθανές φθορές, ειδικά όταν πολλά συνεργία έχουν πρόσβαση στο 
εργοτάξιο. Το περπάτημα επάνω στο κονίαμα επιτρέπεται μετά από 24 ώρες. Τα πλακάκια μπορούν 
να τοποθετηθούν απευθείας μετά 96 ώρες και ανάλογα με το βάρος του κονιάματος. 
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6.4.3  Έλεγχοι πριν από την επένδυση του δαπέδου 

✓ Επιπεδότητα: Διαφορετικές πυκνότητες Politerm ή Poliplus αποδίδουν διαφορετική 
επιφανειακή συμπύκνωση. Πριν την εφαρμογή της τελικής επένδυσης, ελέγξετε την 
επιπεδότητα και τις αντοχές του κονιάματος. Επίσης,  ανάλογα με τον τύπο της τελικής 
επένδυσης (π.χ. άκαμπτη ή εύκαμπτη επένδυση) χρησιμοποιήστε κατάλληλο τύπο 
εξομάλυνσης. Εάν απαιτηθεί βελτίωση της επιφανειακής σκληρότητας του κονιάματος, τότε 
εφαρμόστε ισοπεδωτικό κονίαμα μικρού πάχους. Εναλλακτικά, υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
λείανσης με ηλεκτρικό τριβίδι.  

✓ Ρηγματώσεις: Οι μικρό-ρωγμές πλάτους μικρότερου από 0,3mm είναι αποδεκτές. Το ίδιο 
ισχύει και για ρωγμές από 0,3mm ως 1mm, με προϋπόθεση την επισκευή τους. 

✓ Περιεκτικότητα σε υγρασία: Για την περίπτωση της επικόλλησης πλακιδίων, απαιτείται 
τουλάχιστον 96ώρες ξήρανση. Για άλλου τύπου τελικές επιστρώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες 
για την περιεκτικότητα υγρασίας των υποστρωμάτων όπως ορίζονται από τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές των τελικών στρώσεων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, και εκτός από την 
περίπτωση τοποθέτησης πλακιδίων, η ελάχιστη προθεσμία ξήρανσης των 28 ημερών είναι 
υποχρεωτική για τα κονιάματα με πάχος εφαρμογής μικρότερο από 20cm. Για επενδύσεις 
δαπέδου που απαιτούν ένα απόλυτα στεγανό υπόστρωμα (όπως π.χ. τα κολλητά ξύλινα 
δάπεδα), πρέπει να ελέγξετε επίπεδο υγρασίας του κονιάματος με κατάλληλο εξοπλισμό, 
τύπου λάμπας καρβιδίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπενθύμιση: Ανεξάρτητα από τον τύπο του κονιάματος, η χρήση κατάλληλου υγρόμετρου δεν είναι 
αποτελεσματική κατά την μέτρηση υγρασίας σε βάθος (αλλά μόνο κατά τις επιφανειακές μετρήσεις). 
Υπενθύμιση: Η μέθοδος ελέγχου μέσω εφαρμογής ενός υδατοστεγούς υλικού, όπως φύλλο νάιλον ή κομμάτι 
γυαλιού κολλημένο με ταινία στην επιφάνεια της χυτής στρώσης, μπορεί να παρέχει μια ένδειξη παρουσίας 
υγρασίας, αλλά αυτή η μέθοδος συνεπάγεται συστηματική επανάληψη μετρήσεων μέχρι την τελική ξήρανση+ 

 

6.4.4 Προστασία του γεμίσματος από άλλα συνεργεία 

Στο εργοτάξιο,  όταν υπάρχουν άλλα συνεργεία ή/και απαιτείται η συνεχής βατότητα του 
γεμίσματος για την εκτέλεση άλλων εργασιών, τότε επιβάλλεται να προστατέψετε την επιφάνεια, 
δημιουργώντας ένα διάδρομο κυκλοφορίας με σανίδες στην υποκείμενη επιφάνεια. 
Στην περίπτωση που πατάτε περιστασιακά επάνω στην επιφάνεια, ένα απλό σκούπισμα αρκεί για 
να απομακρύνετε οτιδήποτε ανεπιθύμητο. Συνιστούμε το σκούπισμα σε κάθε περίπτωση πριν την 
εφαρμογή της τελικής επένδυσης. 
 

6.4.5 Κονιάματα εξομάλυνσης επί του Politerm ή Poliplus 

Η εφαρμογή κονιάματος εξομάλυνσης εξαρτάται από την τελική επικάλυψη. Διακρίνουμε 
τέσσερις οικογένειες επικαλύψεων: τα πλακάκια, το πλωτό παρκέ, το κολλητό παρκέ και τα 
πλαστικά πατώματα (λινόλαιο, μοκέτα). Όλα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Για την 
επεξεργασία της επιφάνειας, ζητήστε πληροφορίες από το τεχνικό τμήμα της Tekto. Πριν από κάθε 
εφαρμογή εξομαλυντικού επιχρίσματος δαπέδου ή συγκόλλησης, πρέπει να σκουπίσετε την 
επιφάνεια ή να χρησιμοποιήσετε φλόγιστρο για να αφαιρέσετε όλα τα επιφανειακά σφαιρίδια που 
μπορούν να αποχωρίσουν από την χυτή στρώση και να μειώσουν την πρόσφυση. 
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Η εμπειρία που αποκτήσαμε τελευταία 35 χρόνια αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των προϊόντων 
Politerm ή Poliplus μπορούν απευθείας και χωρίς εξομάλυνση να καλυφτούν με κολλημένα 
πλακάκια κατηγορίας Ρ3 τουλάχιστον, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, μετά από 96ώρες. 
 

 
 

Η απευθείας τοποθέτηση πλακιδίων επί των κονιαμάτων Politerm Blu Fein πυκνότητας 
300kg/m³ και πάνω, και στις στρώσεις Poliplus Fein 300kg/m³ και πάνω, εξηγείται από την καλή 
συμπύκνωση της επιφάνειας, η οποία επιτυγχάνεται μετά την επιπέδωση του γεμίσματος, τη 
διάμετρο των αδρανών, τις καλές μηχανικές αντοχές και την συνεκτικότητα του γεμίσματος. 
Συνιστάται η χρήση κόλλας πλακιδίων κατηγορίας C2 τουλάχιστον. Παρόλα αυτά προτιμήστε κόλλα 
πλακιδίων κατηγορίας C2ΤΕS1 (ελαστική). 

✓ εάν απαιτηθεί κονίαμα εξομάλυνσης αυτό εφαρμόζεται 48 ώρες μετά τη διάστρωση. 
✓ εάν δεν γίνει εφαρμογή κονιάματος εξομάλυνσης η κόλλα πλακιδίων εφαρμόζεται 

απευθείας επί του κονιάματος μετά από 96 ώρες. 
 

Προσοχή! Εάν χρησιμοποιηθεί κονίαμα εξομάλυνσης και αστάρι να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ξήρανσης του. 

 

6.4.6 Μεσοτοιχίες και στερεώσεις 

Επί των θερμομονωτικών κονιαμάτων Politerm ή Poliplus μπορεί να χτιστεί μεσοτοιχία, το 
βάρος της οποίας δεν ξεπερνάει τα 150kg/m². Εάν υπερβαίνει τα 200kg/m² συμβουλευτείτε το 
τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας. Για πυκνότητα 800kg/m³ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ίδιο τρόπο 
στερέωσης με εκείνον που εφαρμόζεται στα παραδοσιακά υποστρώματα. Εάν απαιτείται 
ηχομόνωση της μεσοτοιχίας, συστήνουμε εφαρμογή του αντικραδασμικού φύλλου, τύπου DBRED 
ή αντίστοιχού, στην βάση του τοιχίου. 
 

6.4.7 Επιδιορθώσεις και επισκευές φθαρμένων επιφανειών  

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του παρόντος και παρατηρείται κάποια 
ανωμαλία λόγω κακής εφαρμογής (π.χ. υπερβολική ποσότητα νερού ανάμιξης, παράλειψη 
δημιουργίας αρμών διαστολής, παράλειψη εφαρμογής περιμετρικής φάσας και/ή ανεπαρκές πάχος 
εφαρμογής του κονιάματος κ.λπ.), σας συνιστούμε να προχωρήσετε σε καθολική αποξήλωση του 
κονιάματος και να επαναλάβετε την εφαρμογή. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες δοκιμασμένες προτάσεις 
επισκευής για περιοχές μικρότερες από 30m2: 

 
α) Σε περίπτωση ρυγματώσεων του κονιάματος, αν οι ρωγμές εντοπιστήκαν τελείως και δεν είναι 

σημαντικές, οι εξής μέθοδοι επισκευής τους μπορούν να πραγματοποιηθούν (μετά από την 
διεύρυνση τους με μηχανικά μέσα)  

1. Γέμισμα τους με χυτομάζα, μισό νερό και μισό τσιμέντο. 
2. Δημιουργία των αρμών διαστολής που παραλήφθηκαν, πριονίζοντας την χυτή στρώση 

και τοποθετώντας μέσα τους εύκαμπτους αρμούς. 
3. Εφαρμογή δικτύου ενίσχυσης ή επιχρίσματος εξομάλυνσης με ίνες, σε όλη την 

επιφάνεια, με σκοπό να ακολουθήσει η επένδυση του δαπέδου. 
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β) Περίπτωση ρηγματώσεων και/ή εξελκώσεων, ή ακόμα και θραύσης των επενδύσεων 
δαπέδου, που συμβαίνει μόνο για τους εξής λόγους: 

1. Λάθος εκτίμηση του χρόνου ξήρανσης. 
2. Δεν τηρήθηκαν προδιαγραφές του πάχους επιχρίσματος εξομάλυνσης. 
3. Και/ή οι επιλεγμένες επενδύσεις δεν είναι κατάλληλες για τη χρήση του χώρου. 
4. Το υπόστρωμα του δαπέδου έχει ρωγμές (διαγνωστική εξέταση). 

 

Στις πρώτες τρεις περιπτώσεις μπορείτε να επισκευάσετε αυτές τις ατέλειες εφόσον αυτές 
εντοπιστούν και δεν είναι σημαντικές: καθαρίστε την επιφάνεια, στοκάρετε τις ρηγματώσεις  με 
επισκευαστικό κονίαμα και έπειτα εφαρμόστε ένα κονίαμα εξομάλυνσης με ίνες ή υαλόπλεγμα σε 
όλη την επιφάνεια. Στη συνέχεια διαστρώστε στην επιφάνεια το κονίαμα εξομάλυνσης και έπειτα 
εφαρμόστε κατάλληλη κόλλα για την καινούργια επένδυση του δαπέδου. Ειδάλλως οι ρηγματώσεις 
αυτές μπορούν να επιδιορθωθούν με τοπική επισκευή με μια έγχυση ειδικής ρητίνης στις 
ρηγματώσεις.  

Στην τελευταία περίπτωση (β 4°), η διεργασία επισκευής είναι ίδια με τη (α) περίπτωση, 
μετά από την αφαίρεση της τελικής επένδυσης και το καθαρισμό του υποστρώματος. 
Σε περιπτώσεις τυχαίων φθορών, όπως κοιλότητες όπου τα ενέματα κονιάματος δεν αρκούν, 
χρησιμοποιήστε επισκευαστικό κονίαμα και/ή επισκευές με ή χωρίς υαλόπλεγμα.  
 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus εφαρμόζονται σε 

εξωτερικούς ή/και εσωτερικούς χώρους, σε καινούργιες ή υφιστάμενες κατασκευές ή/και σε έργα 
αναπαλαίωσης κτιρίων. Εφαρμόζονται επίσης σε κατασκευές ξενοδοχείων, επαγγελματικών χωρών 
τριτογενούς τομέα και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και οποιασδήποτε άλλης χρήσης κατασκευής. 
Είναι θερμομονωτικά, υπέρ-ελαφρά και μπορούν να τοποθετηθούν σε μια πληθώρα εφαρμογών 
του κατασκευαστικού τομέα.  

Με τη χρήση τους καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ ανά κλιματική 
ζώνη και χάρη στα χαρακτηριστικά τους εξασφαλίζουν ιδιότητες θερμομόνωσης, πυροπροστασίας, 
ηχομόνωσης, αντοχής στον χρόνο, αισθητικής υπεροχής και ελαφρότητας. 
 
Πιο αναλυτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εξής εφαρμογές: 

➢ ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΔΩΜΑΤΑ (Θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων) 
✓ Ταράτσες & δώματα 
✓ Κεκλιμένες στέγες σκυροδέματος 
✓ Επίπεδες ή κεκλιμένες μεταλλικές στέγες 
✓ Κεραμοσκεπές και εγκιβωτισμένες στέγες 
✓ Κεκλιμένες στέγες αμιαντολαμαρίνας (ενθυλάκωση) 
✓ Βεράντες, μπαλκόνια, βατούς ή μη βατούς εξώστες 
✓ Θολωτό δώμα 
✓ Φυτεμένο δώμα 

 

➢ ΔΑΠΕΔΑ (Θερμομόνωση & ελαφρότητα) 
✓ Τελικής στρώσης πλακιδίων 
✓ Υπόστρωμα κάτω από παραδοσιακά κονιάματα (τσιμεντοκονίες, Γαρμπιλόδεμα) 
✓ Laminate και εύκαμπτα δάπεδα 
✓ Δαπέδων βαριάς κυκλοφορίας κάτω από βιομηχανικά δάπεδα ή κάτω από 

ασφαλτόστρωση 
✓ Κάτω από ενδοδαπέδια ή επιδαπέδια ηλεκτρική θέρμανση 
✓ Ελαφριά ηχομονωτικά δάπεδα 
✓ Μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών 
✓ Επί εδάφους κάτω από βιομηχανικά δάπεδα σε κτιστά ψυγεία 
✓ Πλήρωση κοιλοτήτων μεγάλου πάχους   
✓ Γέμισμα πρανών & επιχώσεις θεμελίωσης 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα Politerm Βlu & Poliplus πρέπει να τοποθετούνται επάνω σε 
φέροντα υποστρώματα και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν φέροντα δομικά στοιχεία (π.χ. πλάκα 
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οπλισμένου σκυροδέματος) από την άποψη των μηχανικών αντοχών τους. Προϋποθέτουν την 
περαιτέρω επένδυση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παραμένουν χωρίς ανάλογη 
επικάλυψη σε χώρους που προορίζονται για συχνή χρήση. 
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7.1 ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΔΩΜΑΤΑ 
7.1.1 ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΔΩΜΑΤΑ  
 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS 
(BEPS) Politerm blu & Poliplus εφαρμόζονται σε όλες 
τις κατασκευές, προσφέροντας θερμομόνωση & 
ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων. Το πάχος εφαρμογής 
καθορίζεται από τον τύπου του υλικού, τις απαιτήσεις 
θερμομόνωσης και τις πραγματικές ανάγκες για τη 
δημιουργία κλίσεων. 

 

Σκαριφήματα εφαρμογών ταρατσών & δωμάτων 

1.Θερμοϋγρομόνωση δώματος με ασφαλτικές 
μεμβράνες θερμής ή ψυχρής κόλλησης ή συνθετικών 
μεμβρανών.      

2. Θερμοϋγρομόνωση δώματος πάνω από                                                                                                  
χώρους υψηλής υγρομετρίας 

     
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος. 
(2) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu 
(3) Στρώση διάχυσης υδρατμών.  
(4) Μεμβράνες στεγανοποίησης.  
(5) Εκτονωτής. 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος.  
(2) Φράγμα υδρατμών.  
(3) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm blu. 
(4) Στρώση διάχυσης υδρατμών.  
(5) Μεμβράνες στεγανοποίησης.  
(6) Εκτονωτής. 

 
3. Συμβατική θερμουγρομόνωση σε υφιστάμενο δώμα 

 
4.Συμβατική θερμουγρομόνωση δώματος με τσιμεντοειδή 
επαλείψεις ή υγρών συνθετικών  στεγανωτικών 
μεμβρανών. 

     

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος.  
(2) Υφιστάμενο γέμισμα.  
(3) Υφιστάμενο υπόστρωμα (συνήθως μωσαϊκό).  
(4) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu.  
(5) Στρώσεις στεγάνωσης. 
(5) Εκτονωτής. 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος.  
(2) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm blu.  
(3) Σπατουλαριστή οπλισμένη ενισχυτική στρώση. 
(4)Στεγανωτικές επαλείψεις με τσιμεντοειδή, 
πολυουρεθανικά, ακρυλικά, ασφαλτικά υγρομονωτικά. 
(5) Εκτονωτής (δεν απαιτείτε σε στεγανωτικά διαπνοής). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή. Μετά την 
λείανση του κονιάματος, μπορείτε να εφαρμόσετε κάθε είδους υγρομόνωση όπως ασφαλτικές 
μεμβράνες (θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης) συνθετικές μεμβράνες TPO, PVC, επαλειφόμενα 
στεγανωτικά υγρά συστήματα (συνθετικά -ασφαλτικά).  

1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής. 
2. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.  
3. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu ή Poliplus σε μέσο πάχος 

ανάλογα με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης. 
4. Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του  Politerm Blu ή Poliplus με 

κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής 
απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα 
υποστρώματα δαπέδων.  

5. Αστάρωμα της επιφάνειας 
6. Θερμή κόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.  
7. Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ένας ανά 30 m² περίπου). 
8. Γενικά η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου 
του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της. 

 

Παραδείγματα εφαρμογών 

Crown Hellas Can – Θερμοϋγρομόνωση 5.000m2 

   
 

Κτίρια Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (τούνελ Τεμπών) 

   
       
Διάφορα ιδιωτικά έργα 
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7.1.2 ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm blu & Poliplus εφαρμόζονται σε 
όλες τις κατασκευές, προσφέροντας θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων. Εξαιτίας του 
ιξώδους τους έχουν την ικανότητα εφαρμογής και διάστρωσης σε εξαιρετικά μεγάλες κλίσεις. 
 

Σκαριφήματα εφαρμογών κεκλιμένων στεγών σκυροδέματος  

 

1. Θερμοϋγρομόνωση κεκλιμένης στέγης σκυροδέματος 
με ασφαλτικές μεμβράνες & πλωτά κεραμίδια. 

2. Θερμουγρομόνωση κεκλιμένης στέγης σκυροδέματος 
με τσιμεντοειδή υγρομονωτικά & λασπωτά κεραμίδια. 

  
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu. 
(2) Ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης.  
(3) Προστατευτική στρώση στεγάνωσης με γεωύφασμα.  
(4) Κεραμίδια. 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu.  
(2) επαλειπτικά τσιμεντοειδή  στεγνωτικά. 
(3) Συγκολλητικό κονίαμα (λάσπωμα)  
(4) Κεραμίδια. 

  

  

3. Θερμοϋγρομόνωση κεκλιμένης στέγης σκυροδέματος 
με μεμβράνες κεραμοσκεπών & κεραμίδια. 

4. Θερμοϋγρομόνωση κεκλιμένης στέγης σκυροδέματος  
με επικάλυψη ασφαλτικών μεμβρανών. 

  

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu. 
(2) Τοποθέτηση Τεγίδων.  
(3) Διαπνέουσα στεγανωτική μεμβράνη κεραμοσκεπών. 
(4) Επιτεγίδες. (5) Κεραμίδια. 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu. 
(2) Ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης.  
(3) Εκτονωτής. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  
1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής. 
2. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.  
3. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu ή Poliplus σε μέσο πάχος ανάλογα 

με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης. 
➢ Λασπωτά κεραμίδια: Τοποθετήστε ελαστική στεγανωτική κονία και επικολλήστε τα 

κεραμίδια με ρητινούχο κονίαμα (λάσπωμα) 
➢ Καρφωτά κεραμίδια: Συστήνεται να τοποθετήσετε τις Τεγίδες και τις επιτεγίδες, να 

κάνετε πλήρωση των κενών με το θερμομονωτικό κονίαμα. Τοποθετήστε μεμβράνη 
στεγανοποίησης. Προχωρήστε στην τοποθέτηση των κεραμιδιών. 

➢ Ασφαλτικά κεραμίδια: Ασταρώστε την επιφάνεια του θερμομονωτικού κονιάματος και 
εφαρμόστε τα ασφαλτικά κεραμίδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής. 

➢ Ασφαλτικές μεμβράνες: Ασταρώστε την επιφάνεια του θερμομονωτικού κονιάματος και 
εφαρμόστε τις μεμβράνες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. 
 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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7.1.3 ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm blu & Poliplus εφαρμόζονται σε 
όλες τις κατασκευές, προσφέροντας θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων. Εξαιτίας του 
ιξώδους τους έχουν την ικανότητα εφαρμογής και διάστρωσης σε εξαιρετικά μεγάλες κλίσεις. 

 

Σκαριφήματα εφαρμογών επίπεδων ή κεκλιμένων μεταλλικών στεγών  

1. Θερμοϋγρομόνωση κεκλιμένης μεταλλικής στέγης. 2. Θερμοϋγρομόνωση μεταλλικής επίπεδης στέγης. 

  
Περιγραφή στρώσεων 
1),(2),(3)&(8)  Μεταλλική κατασκευή στέγης. 
(4) Τραπεζοειδής λαμαρίνα  
(5) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu. 
(6) Ασφαλτικές η συνθετικές μεμβράνες. 
(7) Εκτονωτής 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Μεταλλική οροφή.  
(2) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu. 
(3) Ασφαλτικές ή συνθετικές μεμβράνες.   
(4) Εκτονωτής. 
(5) Μεταλλική γωνία. 
(6) Μεταλλική υδρορροή. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  
1. Επιμελής καθαρισμός, υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.  
2. Διαμόρφωση περιμετρικού τελειώματος με στερέωση μεταλλικής μετώπης. 
3. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu ή Poliplus.  
4. Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του Politerm Blu ή Poliplus.  
5. Αστάρωμα της επιφάνειας και θερμή κόλληση ασφαλτικής μεμβράνης.  
6. Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών. 
7. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των βυσμάτων στερέωσης ανά m2 θα πρέπει να προκύπτει από 

τη μελέτη αντοχής σε υπό πίεση από άνεμο.  
8. Τοποθέτηση με θερμή κόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης στεγανοποίησης με 

ψηφίδα, καλύπτοντας όλα τα σημεία μηχανικής στερέωσης και τη μεταλλική μετώπη των 
απολήξεων.  

9. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν μεμβράνες στεγανοποίησης τύπου: PVC, TPO κ.α. 

 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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7.1.4 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus εφαρμόζονται σε 
όλες τις κατασκευές, προσφέροντας θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων. Εξαιτίας του 
ιξώδους τους έχουν την ικανότητα εφαρμογής και διάστρωσης σε εξαιρετικά μεγάλες κλίσεις. 
 

Σκαριφήματα επίπεδης & κεκλιμένης ξύλινης στέγης 

1. Θερμοϋγρομόνωση κεκλιμένης ξύλινης στέγης. 2. Θερμοϋγρομόνωση εγκιβωτισμένης στέγης. 
  

   

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Φράγμα υδρατμών.  
(2) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu 
(3) Διαπνέουσα στεγανωτική μεμβράνη κεραμοσκεπών.  
(4) Κεραμίδια. 

 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος.  
(2) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm blu. 
(3), (4)  & (5) Ξύλινοι δοκοί, τεγίδες και πέτσωμα.  
(6) Διαπνέουσα στεγανωτική μεμβράνη κεραμοσκεπών. 
(7) Επιτεγίδες (8) Κεραμίδια. 
(9) Ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές 
πριν & κατά την εφαρμογή.  

1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας 
εφαρμογής. 

2. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση 
οδηγών γεμίσματος.  

3. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος 
Politerm Blu ή Poliplus σε μέσο πάχος ανάλογα 
με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης. 
 

Παραδείγματα εφαρμογών 

  
 



 

64 
 

7.1.5 ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ) 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus εφαρμόζονται σε 
όλες τις κατασκευές, προσφέροντας θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων. Εξαιτίας του 
ιξώδους τους έχουν την ικανότητα εφαρμογής και διάστρωσης σε εξαιρετικά μεγάλες κλίσεις. 
 

Σκαριφήματα ενθυλάκωσης αμιαντολαμαρίνας 

 

 
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Αμιαντολαμαρίνα  
(2) Οικοδομικό πλέγμα 
(3) Θερμομόνωση με 
Poliplus ή Politerm Blu  
(4) Στεγάνωση 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή. Προσοχή! 
Να τηρείτε όλους τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας για εργασία με αμίαντο, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  

1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής. 
2. Αδρανοποιήστε προσωρινά τις ίνες αμιάντου με τη χρήση του Edilstik FCA. 
3. Διάστρωση οικοδομικού πλέγματος. 
4. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.  
5. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu ή Poliplus σε μέσο πάχος 

ανάλογα με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης. 
6. Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του  Politerm Blu ή Poliplus με 

κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής 
απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα 
υποστρώματα δαπέδων.  

7. Επιλέξτε το είδος της στεγάνωσης που επιθυμείτε π.χ. ασφαλτικές μεμβράνες, PVC, TPO κ.α. 
Παράδειγμα για στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες 

8. Αστάρωμα της επιφάνειας και θερμή κόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.  
9. Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ένας ανά 30 m² περίπου). 
10. Γενικά η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου 
του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της. 

 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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7.1.6 ΒΕΡΑΝΤΕΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΑΤΟΙ Η ΜΗ ΒΑΤΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus εφαρμόζονται σε 
όλες τις κατασκευές, προσφέροντας θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων. Το πάχος 
εφαρμογής καθορίζεται από τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, τον τύπο του υλικού και τη δημιουργία 
κλίσεων. 
 

1. Βατή συμβατική θερμουγρομόνωση με ελαστικό 
τσιμεντοειδές υγρομονωτικό σε εξώστη. 

2. Βατή συμβατική θερμουγρομόνωση με 
ασφαλτική μεμβράνη σε εξώστη. 

           

Περιγραφή στρώσεων 

(1) Πλάκα σκυροδέματος.  
(2) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu.  
(3) Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό.  
(4) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων.  
(5)&(7) Ελαστική σφράγιση αρμών.  
(6) Κορδόνι διογκωμένου πολυαιθυλενίου. 

Περιγραφή στρώσεων 

(1) Πλάκα σκυροδέματος. (2) Φράγμα υδρατμών.  
(3) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu. 
(4) Στρώση διάχυσης υδρατμών. (5) Στεγανοποίηση.  
(6) Φύλλο πολυαιθυλενίου. (7) Τσιμεντοκονία.  
(8) Πλακίδια (9) Ελαστική σφράγιση. (10) Κορδόνι.  
(11) Ελαστική σφράγιση αρμού. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή. Μετά την 
λείανση του κονιάματος, μπορείτε να εφαρμόσετε κάθε είδους υγρομόνωση όπως ασφαλτικές 
μεμβράνες (θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης) συνθετικές μεμβράνες TPO, PVC, επαλειφόμενα 
στεγανωτικά (συνθετικά-ασφαλτικά).  

1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής. 
2. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.  
3. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu ή Poliplus σε μέσο πάχος 

ανάλογα με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης. 
4. Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του  Politerm Blu ή Poliplus με 

κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής 
απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα 
υποστρώματα δαπέδων.  

Η στεγανοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα προϊόντα (επαλειφόμενα, 
ασφαλτικά, μεμβράνες PVC, TPO κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Προσοχή στη χρήση 
μαστίχης για την ελαστική σφράγιση των αρμών των πλακιδίων σύμφωνα με τα σκαριφήματα. 
 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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7.1.7 ΘΟΛΩΤΟ ΔΩΜΑ 

Στα θολωτά δώματα, εξαιτίας της ελαφρότητας τους, τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) 
κονιάματα Politerm blu & Poliplus μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο ως θερμομόνωση αλλά 
και για την επιπέδωσή τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή. Μετά την 

λείανση του κονιάματος, μπορείτε να εφαρμόσετε κάθε είδους υγρομόνωση όπως ασφαλτικές 
μεμβράνες (θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης) συνθετικές μεμβράνες TPO, PVC, επαλειφόμενα 
στεγανωτικά υγρά συστήματα (συνθετικά-ασφαλτικά).  

1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής. 
2. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.  
3. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu ή Poliplus σε μέσο πάχος 

ανάλογα με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης. 
4. Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του  Politerm Blu ή Poliplus με 

κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής 
απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα 
υποστρώματα δαπέδων.  

Η στεγανοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα προϊόντα (επαλειφόμενα, 
ασφαλτικά, μεμβράνες PVC, TPO κλπ) και πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος της και τις οδηγίες 
του παραγωγού.  

 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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7.1.8 ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε φυτεμένα δώματα. Εξαιτίας της ελαφρότητάς τους και της ικανότητας στη 
μόρφωση κλίσεων, συνεισφέρουν σημαντικά στη θερμομόνωση και στην ελάττωση των νεκρών 
φορτίων της κατασκευής. 

 

Σκαρίφημα φυτεμένου δώματος 

 

Περιγραφή στρώσεων 

(1) Πλάκα σκυροδέματος. (2) Φράγμα υδρατμών.  
(3) Θερμομόνωση με Poliplus ή Politerm Blu.   
(4) Αντιριζική μεμβράνη στεγανοποίησης  
(5) Αποστραγγιστική μεμβράνη.  
(6) Φυσικό φίλτρο από χαλίκι.  
(7) Γεωύφασμα στραγγιστηρίων. 
(8) Χώμα φύτευσης 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  Μετά την 
λείανση του κονιάματος, μπορείτε να εφαρμόσετε κάθε είδους υγρομόνωση όπως ασφαλτικές 
μεμβράνες (θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης) συνθετικές μεμβράνες TPO, PVC, επαλειφόμενα 
στεγανωτικά (συνθετικά - ασφαλτικά) 

1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής. 
2. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.  
3. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Politerm Blu ή Poliplus σε μέσο πάχος 

ανάλογα με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης. 
4. Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του  Politerm Blu ή Poliplus με 

κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής 
απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα 
υποστρώματα δαπέδων.  

Η στεγανοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα προϊόντα (επαλειφόμενα, 
ασφαλτικά, μεμβράνες PVC, TPO κλπ) και πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος της και τις 
οδηγίες του παραγωγού. 
  

Παραδείγματα εφαρμογών  

Τράπεζα της Ελλάδoς, Θεσσαλονίκη – Συνολικά 2.000m3 
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7.2 ΔΑΠΕΔΑ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus επιτρέπουν την 
κατασκευή χυτών στρώσεων και υποστρωμάτων δαπέδων με τις ίδιες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και διάστρωση των παραδοσιακών κονιαμάτων, αλλά 
προσφέροντας και τα εξής πλεονεκτήματα. 

➢ Ελαφρύνουν τις κατασκευές ως 90% του βάρους σε σύγκριση με το παραδοσιακό 
σκυρόδεμα 

➢ Δημιουργούν κεκλιμένες επιφάνειες και γεμίσματα 
➢ Προσδίδουν θερμική μόνωση (εξάλειψη των γεφυρών θερμότητας) 
➢ Έχουν συμβατότητα με τα θερμαινόμενα δάπεδα (μονωτικά υποστρώματα) 
➢ Εξοικονόμηση χρόνου (επιπέδωση, μόνωση και διάστρωση με μια διεργασία) 
➢ Έχουν αντλησιμότητα ανεξάρτητα της πυκνότητας του υλικού 
➢ Έχουν σταθερότητα διαστάσεων 
➢ Δεν έχουν γήρανση 
➢ Αποτελούν βάση που μπορεί να στηρίξει στριφώνια και βίδες (ανάλογα με την συνταγή) 
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7.2.1 ΥΠΕΡ-ΕΛΑΦΡΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ  

H κατασκευή θερμομονωτικών δαπέδων τελικής στρώσης Politerm Blu & Poliplus δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και γίνονται σύμφωνα με τις συνήθεις κατασκευαστικές 
πρακτικές.  
 

Σκαρίφημα θερμομονωτικό δαπέδου τελικής στρώσης  

 

 

 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος.  
(2) Θερμομονωτικό υπόστρωμα 
Poliplus ή Politerm blu.  
(3) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα 
πλακιδίων.  
 

  
Καθορισμός πάχους εφαρμογής 

  
Έλεγχος της επιπεδότητας. 

Τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος 
Piano Zero 

 
Εφαρμογή του θερμομονωτικού 

κονιάματος Poliplus Fein 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  
1. Τοποθετήστε περιμετρική φάσα στην τοιχοποιία, σε ύψος μεγαλύτερο από το συνολικό 

ύψος του δαπέδου μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.  
2. Υπολογίστε το πάχος εφαρμογής και τοποθετήστε τους οδηγούς “Piano Zero”  
3. Διαστρώστε το θερμομονωτικό κονίαμα Politerm Blu Fein ή Poliplus Fein (ελάχιστο πάχος 

εφαρμογής 5cm)  
4. Λειάνετε την τελική επιφάνεια, μετά την σκλήρυνση με κατάλληλη μηχανή και 

απομακρύνετε τη σκόνη με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύστε την 
επιφάνεια την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.  

5. Τοποθετήστε τα κεραμικά πλακίδια με κατάλληλη κόλλα.  
6. Κόψτε την περιμετρικά φάσα ακριβώς "πρόσωπο" με τα πλακίδια.  
7. Τοποθετήστε τα σοβατεπί με κόλλα επί του τοίχου, χωρίς να υπάρχει επαφή με τα πλακίδια 

του δαπέδου ή χρησιμοποιείστε ελαστικό αρμό για να αποφύγετε τις ηχογέφυρες. 
8. Στοκάρετε τους λοιπούς αρμούς μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο. 
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Λεπτομέρεια εφαρμογής - Οδηγοί Piano Zero 

Οδηγοί από PVC,  2m μήκος έκαστος. Ύψος: 5cm. 
Η ειδική τους σχεδίαση εξασφαλίζει ότι:  
Ενσωματώνονται τέλεια μέσα στο υπόστρωμα.  

• Είναι μη-παραμορφώσιμοι  

• Διατηρούν την ευθυγράμμιση τους.  
• Δεν δημιουργούν θερμογέφυρες. 

 

Λεπτομέρειες εφαρμογής - Τοποθέτηση πλακιδίων 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα δαπέδων Politerm Blu Fein, Poliplus Fein, 
Poliplus XXLight, Poliplus XX και Poliplus Max επιδέχονται την εφαρμογή κάθε είδους επένδυσης 
δαπέδου που μπορεί να εφαρμοστεί και επί μιας συνηθισμένης στρώσης τσιμεντοκονίας. Παρόλα 
αυτά συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις των κατασκευαστών της κόλλας, των 
πλακιδίων, και των λοιπών τελικών επενδύσεων.  

Βάση της πολύχρονης εμπειρίας μας, τα υποστρώματα με τα θερμομονωτικά Bound EPS 
(BEPS) κονιάματα Politerm Blu Fein, Poliplus Fein, Poliplus XXLight, Poliplus XX και Poliplus Max 
επιδέχονται την απευθείας και χωρίς εξομάλυνση επικόλληση πλακιδίων κατηγορίας Ρ3 
τουλάχιστον, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, μετά από 48 ώρες. 
Υπενθύμιση: Τα πλακάκια επιλέγονται ανάλογα με το προορισμό του χώρου: 

✓ Ρ2-Ρ3 για χώρους χαμηλής καταπόνησης 
✓ Ρ4 για χώρους μεσαίας καταπόνησης 
✓ Ρ4S για χώρους μεγάλης καταπόνησης 

 

Συνιστάται η χρήση κόλλας πλακιδίων κατηγορίας C2 τουλάχιστον. Προτιμήστε ελαστική κόλλα 
κατηγορίας C2TES1. Η κόλλα εφαρμόζεται με χτένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν 
την εφαρμογή της κόλλας σκουπίστε την επιφάνεια ή χρησιμοποιήσετε ειδικό λειαντήρα για να 
αφαιρέσετε όλα τα επιφανειακά σφαιρίδια.  
 
 
 

Παραδείγματα εφαρμογών – Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη 
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7.2.2. Υπέρ-υψηλό θερμομονωτικό γέμισμα κάτω από 

παραδοσιακά κονιάματα  

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η υψηλότερη θερμομόνωση, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα Poliplus Εco, Poliplus Blu ή Politerm 180 με διάστρωση 
τσιμεντοκονίας επί αυτών, πριν την επικόλληση των πλακιδίων. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο 
πάχος εφαρμογής των κονιαμάτων Poliplus 5cm, υπολογισμένο από το ανώτερο σημείο των 
υδραυλικών εγκαταστάσεων. 
 

Σκαρίφημα υψηλά θερμομονωτικού γεμίσματος με επάλληλη στρώση τσιμεντοκονίας 

 

 
 
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος. 
(2) Θερμομονωτικό υπόστρωμα Poliplus ή Politerm. 
(3) Αντικραδασμική ηχομονωτική μεμβράνη. 
(4) Τσιμεντοκονία ή Γαρμπιλόδεμα. 
(5) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων.  
(6) Ελαστική σφράγιση. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  
1. Τοποθετήστε περιμετρική φάσα στην τοιχοποιία, σε ύψος μεγαλύτερο από το συνολικό 

ύψος του δαπέδου μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.  
2. Υπολογίστε το πάχος εφαρμογής και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος.  
3. Διαστρώστε το θερμομονωτικό κονίαμα με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm.  
4. Λειάνετε την τελική επιφάνεια μετά την σκλήρυνση με κατάλληλη μηχανή και 

απομακρύνετε τη σκόνη με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύστε την 
επιφάνεια την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.  

5. Διαστρώστε την τσιμεντοκονία. 
6. Τοποθετήστε τα κεραμικά πλακίδια με κατάλληλη κόλλα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

παραγωγού. 
 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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7.2.3 Laminate & εύκαμπτα δάπεδα 

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η τοποθέτηση laminate ή άλλες εύκαμπτες τελικές 
επικαλύψεις που απαιτούν υψηλή επιπεδότητα επιφάνειας (π.χ. linoleum, μοκέτες, PVC, κολλητά 
ξύλινα δάπεδα κλπ), έπειτα από τη διάστρωση των θερμομονωτικών κονιαμάτων Politerm & 
Poliplus συνιστάται η εφαρμογή αυτό-επιπεδούμενης ισοπεδωτικής κονίας. 

 

Σκαρίφημα θερμομονωτικού γεμίσματος με επάλληλη στρώση ισοπεδωτικής κονίας 

 

 

 
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος.  
(2) Θερμομονωτικό κονίαμα Poliplus XXL 350 ή XX 500 
ή MAX 800 ή Politerm Blu Fein σε αντίστοιχες 
πυκνότητες 
(3) Αυτοεπιπεδούμενη ισοπεδωτική κονία.  
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  
1. Τοποθετήστε περιμετρική φάσα στην τοιχοποιία, σε ύψος μεγαλύτερο από το συνολικό 

ύψος του δαπέδου μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.  
2. Υπολογίστε το πάχος εφαρμογής και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος.  
3. Διαστρώστε το θερμομονωτικό κονίαμα με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm.  
4. Λειάνετε την τελική επιφάνεια μετά την σκλήρυνση με κατάλληλη μηχανή και 

απομακρύνετε τη σκόνη με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύστε την 
επιφάνεια την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.  

5. Διαστρώστε την ισοπεδωτική κονία. 
6. Τοποθέτηση των τελικών επικαλύψεων σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ (Λεπτομέρειες εφαρμογής - Εξομάλυνση και χρόνοι ξήρανσης) 

➢ Οι ενδεδειγμένες τιμές είναι οι απαραίτητες ελάχιστες τιμές. 
➢ Η κονία εξομάλυνσης εφαρμόζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση του Politerm/Poliplus. 
➢ Η "απευθείας τοποθέτηση" σημαίνει εφαρμογή χωρίς κονίαμα εξομάλυνσης. 
➢ Να λαμβάνεται πάντα υπόψη ο χρόνος ξήρανσης του κονιάματος εξομάλυνσης και του 

ασταριού αν χρησιμοποιηθούν. 
 

Δοσολογίες με βάση το Politerm Blu Fein ή σειρά Poliplus στις αντίστοιχες πυκνότητες 

Πυκνότητες P200 P300 P500 P800 

Πλωτό παρκέ 
- 

Ξήρανση 
Απευθείας 
5 ημέρες 

Απευθείας 
5 ημέρες 

Απευθείας 
5 ημέρες 

Απευθείας 
5 ημέρες 

Μοκέτες 
Εξομάλυνση 

Ξήρανση 
10mm 

28 ημέρες 
6mm 

28 ημέρες 
3mm 

28 ημέρες 
3mm 

28 ημέρες 

Άλλα εύκαμπτα δάπεδα 
Εξομάλυνση 

Ξήρανση 
10mm 

28 ημέρες 
6mm 

28 ημέρες 
3mm 

28 ημέρες 
3mm 

28 ημέρες 

Συγκολλημένο παρκέτο 
Εξομάλυνση 

Ξήρανση 
1 mm 

28 ημέρες 
6mm 

28 ημέρες 
4mm 

28 ημέρες 
3mm 

28 ημέρες 
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Ανάλογα με την υγρασία και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η θεωρητικά ενδεδειγμένη 
διάρκεια ξήρανσης των 28 ημερών πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, διότι η ένδειξη αυτή ισχύει για 
χυτές στρώσεις πάχους μέχρι 20cm. Σε στρώσεις μεγαλύτερου πάχους πρέπει να πραγματοποιηθεί 
μέτρηση ώστε να εξασφαλιστεί η ικανότητα αντοχής της στρώσης στην επιλεγμένη επένδυση 
δαπέδου. Για την τοποθέτηση εύκαμπτων δαπέδων και παρκέ πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει 
μια δειγματοληψία ελέγχου υγρασίας του υποστρώματος, η τιμή της οποίας δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το 3%. Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται με μέθοδο καρβιδίου και/ή με αντίστοιχου 
τύπου μέθοδο. 

Η ενδεδειγμένη διάρκεια της ξήρανσης των 28 ημερών είναι η ελάχιστη τιμή που επιβάλλεται 
βάση την εμπειρία μας. Αν ο έλεγχος αποδεικνύει την απαιτούμενη τιμή υγρασίας του 
υποστρώματος σε λιγότερο από 28 μέρες τότε η τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδου είναι εφικτή. Τα 
θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm & Poliplus δεν περιέχουν πολύ νερό και για 
το λόγο αυτό στεγνώνουν θεωρητικά πιο γρήγορα από τα παραδοσιακά κονιάματα. 
 

Παραδείγματα εφαρμογών  

  

 

 

7.2.4 ΔΑΠΕΔΑ ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΔΑΠΕΔΑ Η ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
 

 

 

 
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος. 
(2) Θερμομονωτικό υπόστρωμα Poliplus 
ή Politerm blu. 
(3) Διαχωριστική στρώση-φράγμα 
υδρατμών. 
(4) Βιομηχανικό δάπεδο με πλέγμα. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή. Το ελάχιστο 
πάχος εφαρμογής των θερμομονωτικών Bound EPS κονιαμάτων Politerm & Poliplus στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 10cm. 

1. Υπολογίστε το πάχος εφαρμογής και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος.  
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2. Διαστρώστε το θερμομονωτικό Bound EPS (BEPS) κονίαμα που παρασκευάζεται με Politerm 
blu ή Poliplus (ελάχιστο πάχος εφαρμογής 10 cm)  

3. Λειάνετε την τελική επιφάνεια μετά την σκλήρυνση με κατάλληλη μηχανή και 
απομακρύνετε τη σκόνη με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύστε την 
επιφάνεια την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων 

4. Διαστρώστε φράγμα υδρατμών. 
5. Τοποθετήστε το βιομηχανικό δάπεδο με οικοδομικό πλέγμα. 

Παραδείγματα εφαρμογών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm & Poliplus ενδείκνυνται ως 
υποστρώματα σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας ή επιδαπέδιας ηλεκτρικής θέρμανσης. Εξαιτίας της 
θερμομόνωσης  που αυτά προσφέρουν, ελαττώνουν σημαντικά τις θερμικές απώλειες του 
συστήματος, προς τα κάτω. 
 

Σκαρίφημα θερμομονωτικού γεμίσματος με επάλληλη στρώση ισοπεδωτικής κονίας 

 

 

 

 

 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα σκυροδέματος. 
(2) Θερμομονωτικό κονίαμα Poliplus ή Politerm blu. 
(3) Αντικραδασμική θερμοηχομονωτική μεμβράνη. 
(4) Οικοδομικό πλέγμα.  
(5) Σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 
(6) Γαρμπιλόδεμα. 
(7) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων.  
(8) Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή. Το ελάχιστο 
πάχος εφαρμογής είναι 5cm. Το πάχος εφαρμογής καθορίζει και το επίπεδο θερμομόνωσης. 

1. Υπολογίστε το πάχος εφαρμογής και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος.  
2. Διαστρώστε το θερμομονωτικό Bound EPS (BEPS) κονίαμα Politerm blu ή Poliplus 

(ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5 cm). 
3. Τοποθετήστε το σύστημα θέρμανσης και τις επάλληλες στρώσεις και την τελική επικάλυψη 

σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγωγών. 
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Παραδείγματα εφαρμογών 

 

 

 

 

7.2.6 ΕΛΑΦΡΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ  

Τα θερμομονωτικά Bound EPS κονιάματα Politerm Blu & Poliplus ενδείκνυνται για 
εφαρμογές ηχομονωτικών δαπέδων, τόσο ως υποστρώματα όσο και ως δάπεδα τελικής στρώσης. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5cm. Το πάχος εφαρμογής καθορίζει και το επίπεδο θερμομόνωσης. 
 

Σκαριφήματα 

1. Πλωτό ηχομονωτικό δάπεδο 2. Ηχομονωτικό δάπεδο τελικής στρώσης 

  
 Περιγραφή στρώσεων 

(1) Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών 
γεμίσματος.  

(2) Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος 
Politerm Blu ή Poliplus (ελάχιστο πάχος εφαρμογής 
5 cm)  

(3) Τοποθέτηση θέρμο-ηχομονωτικής μεμβράνης 
(4) Διάστρωση τσιμεντοκονίας και επικόλληση 

πλακιδίων 
 

Περιγραφή στρώσεων 

(1) Τοποθέτηση ηχομονωτικού υποστρώματος 
(2) Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών 

γεμίσματος.  
(3) Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος 

Politerm Blu ή Poliplus.  
Προσοχή! Συστήνεται το βάρος του Politerm Blu ή 
Poliplus ανά τετραγωνικό μέτρο να υπερβαίνει τα 
65Kg/m2. 

(4) Επικόλληση πλακιδίων  

Παραδείγματα εφαρμογών Poliplus πάνω σε ηχομονωτικό φύλλο 
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7.2.7 ΔΑΠΕΔΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Σκαρίφημα υπέρ ελαφρού θερμομονωτικού γεμίσματος σε μεταλλική κατασκευή 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή στρώσεων 

(1) Μεταλλική δοκός. 
(2) Ψαλίδια. 
(3) Τραπεζοειδής λαμαρίνα.  
(4) Θερμομονωτικό κονίαμα Poliplus ή Politerm blu. 
(5) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων. 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  Ελάχιστο 
πάχος εφαρμογής 5cm. Το πάχος εφαρμογής καθορίζει και το επίπεδο θερμομόνωσης. 

1. Υπολογίστε το πάχος εφαρμογής και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος.  
2. Διαστρώστε το θερμομονωτικό Bound EPS κονίαμα Politerm Blu Fein ή Poliplus XXL 350 ή 

ΧΧ 500 ή MAX 800 (ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5 cm)  
3. Τοποθετήστε θέρμο-ηχομονωτικής μεμβράνης, εάν απαιτείται. 
4. Τοποθετήστε τις επάλληλες στρώσεις και την τελική επικάλυψη σύμφωνα με τις οδηγίες των 

παραγωγών 
 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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7.2.8 ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

Σκαρίφημα θερμομονωτικού γεμίσματος κάτω από βιομηχανικά δάπεδα 

 

 

 

 

Περιγραφή στρώσεων 

(1) Πλάκα σκυροδέματος. 
(2) Θερμομονωτικό υπόστρωμα Poliplus ή 
Politerm blu. 
(3) Διαχωριστική στρώση-φράγμα υδρατμών. 
(4) Βιομηχανικό δάπεδο με πλέγμα. 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά, να τηρείτε τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές πριν & κατά την εφαρμογή.  Το ελάχιστο 
πάχος εφαρμογής των θερμομονωτικών Bound EPS (BEPS) κονιαμάτων Politerm / Poliplus στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 10cm 

1. Υπολογίστε το πάχος εφαρμογής και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος.  
2. Διαστρώστε το θερμομονωτικό Bound EPS (BEPS) κονίαμα Politerm Blu ή Poliplus 

(ελάχιστο πάχος εφαρμογής 10 cm)  
3. Λειάνετε την τελική επιφάνεια μετά την σκλήρυνση με κατάλληλη μηχανή και 

απομακρύνετε τη σκόνη με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύστε την 
επιφάνεια την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.  

4. Διαστρώστε φράγμα υδρατμών. 
5. Τοποθετήστε βιομηχανικό δάπεδο με οικοδομικό πλέγμα 

 

Παραδείγματα εφαρμογής  επί εδάφους σε ψυγεία αποθηκών LIDL στη Θεσσαλονίκη 
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7.2.9 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ   

Τα θερμομονωτικά Bound EPS (BEPS) κονιάματα Politerm Blu & Poliplus ενδείκνυνται για 
την πλήρωση κοιλοτήτων μεγάλου πάχους. Εξαιτίας της ελαφρότητάς τους δεν επιβαρύνουν 
σημαντικά την κατασκευή, σε αντίθεση με άλλες λύσεις κονιαμάτων πλήρωσης. 
 

Παραδείγματα εφαρμογών μεγάλου πάχους 

   
 

7.2.10 ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Τα θερμομονωτικά Bound EPS κονιάματα Politerm Blu & Poliplus εξαιτίας των ιδιοτήτων 
και των χαρακτηριστικών τους ενδείκνυνται για γεμίσματα πρανών & επιχώσεις θεμελίωσης. 
 

Παραδείγματα εφαρμογών Εγνατίας οδού 
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ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ BEPS 
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8. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

POLITERM MACHINE 1000 ECO 

Εξοπλισμός για την παρασκευή  & άντληση 
θερμομονωτικών κονιαμάτων 

 

Εξοπλισμός από ανοξείδωτο χάλυβα για την προετοιμασία 
(ανάμιξη) & άντληση θερμομονωτικού κονιάματος 
παρασκευαζόμενο από ελαφριά αδρανή (λεπτόκοκκα υλικά) 
όπως σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης ή και 
ανακυκλωμένης διογκωμένης πολυστερίνης, περλίτη, 
βερμικουλίτη και φελλό, επιδέχεται και ανάμιξη για 
παραγωγή αφρομπετόν που παράγεται από ειδικού 
εξοπλισμού αφρογενήτρια. Μεγίστη άντληση σε μήκος είναι 
100m και μέγιστο ύψος 30m 
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 400 V-50 HZ. 
Διατίθεται επίσης με καύσιμο ντίζελ: Οξειδωμένο κινητήρα 
ντίζελ σε AC- με τη ρύθμιση της ηχορύπανσης. 
 
Διατίθεται με δεξαμενή: Από 1m3 

 :Διατίθεται επίσης στην ακόλουθη έκδοση٭

POLITERM MACHINE 1000 H20 
Εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα δοσολογίας νερού. 

 
 

 

POLITERM MACHINE ΚΟΧΛΙΑΣ 

Κοχλίας φόρτωσης τσιμέντου 

 

Εξοπλισμός για την προσθήκη  του τσιμέντου στο  κάδο 
ανάμιξης του Politerm machine 
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 400V 
Προσαρμοσμένα εξαρτήματα διατίθενται κατόπιν αιτήματος 
 

 

 

 

POLIPLUS MACHINE  400V H2O 

Εξοπλισμός για την προετοιμασία/άντληση ελαφροκονιαμάτων 
 

Εξοπλισμός από ανοξείδωτο χάλυβα για την προετοιμασία 
(ανάμιξη)και η άντληση κονιαμάτων και ελαφροκονιαμάτων 
(ειδικότερα) τα έτοιμα προς χρήση από την σειρά(Poliplus) 
που αποτελείται από λεπτόκοκκα υλικά όπως τα σφαιρίδια 
παρθένας διογκωμένης  πολυστερίνης, από ανακυκλωμένα 
σφαιρίδια διογκωμένου πολυστυρενίου, περλίτη, 
βερμικουλίτη, φελλό και αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα (με 
βάση τσιμέντο ή ανυδρίτη). 
 

Βάρος: 320kg 
Δεξαμενή χωρητικότητας: 220Lit 
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 2,2KW - 400V 
Μέγιστο μήκος σωλήνα για τη μεταφορά του κονιάματος 30 
m μέγιστο ύψος 15m.  
Εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα δοσολογίας νερού 
** Είναι επίσης διαθέσιμο στην ακόλουθη έκδοση: 
POLIPLUS MACHINE 230 V H2O 

Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο. 
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GUM GUM MACHINE 

Σύστημα ανάμιξης και άντλησης για την εφαρμογή 
ηχομονωτικού μονωτικού μίγμα καουτσούκ. 
 

Συμπαγής, σπονδυλωτός και εύκολα μεταφερόμενος 
αναδευτήρας για εύκολο χειρισμό  και εφαρμογή στην 
τοποθεσία εργασίας. Ειδικό σύστημα άντλησης και 
ψεκασμού αποκλειστικού καουτσούκ για την ακουστική 
μόνωση πεζοδρομίων, σκαλοπατιών και σκαλοπατιών 
τοίχους. Κατάλληλο για ψεκασμό ελαφρών σοβάδων 
(tektoterm150 & tektoterm 230) και αυτοεπιπεδούμενα 
κονιάματα (ως Autoliv SP) 

 

 
 

POLITERM WHEEL PUMP  

με χοάνη 

 

Μηχανή ανάμειξης με σύστημα άντλησης για ελαφρές επιφάνειες 
που αποτελείται από εικονικά συσσωματώματα όπως παρθένο 
διογκωμένο πολυστυρένιο, σφαιρίδια ανακυκλωμένου 
διογκωμένου πολυστυρενίου, περλίτη, βερμικουλίτη και φελλό, 
ακόμη και όταν αναμιγνύονται με κυτταρικό αφρό.  
Αντλία χωρητικότητας έως και 100m μήκος και έως 30m ύψος. 
 
Διατίθεται στους ακόλουθους τύπους: 

• Ηλεκτρική τροφοδοσία 400 V. 

• Με τον υδραυλικό κινητήρα που παρέχεται από εξωτερική 
τροφοδοσία π.χ. φορτηγά). 

 
Προσαρμοσμένα εξαρτήματα διατίθενται κατόπιν ζήτησης.  
Διατίθεται και χωρίς χοάνη. 

 
 
 
 
 

 

 

POLITERM BLOW READY MIX 

Φυσητήρας για το Politerm 

 

Φυσητήρας για τη φόρτωση του Politerm σε βαρέλες.  
Εξοπλισμός για την ανύψωση και εκφόρτωση των 
σφαιριδίων Politerm στο μίξερ φορτηγών ετοίμου 
σκυροδέματος. 
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 400V 
Χωρητικότητα χοάνης: 760Lit 
 
Προσαρμοσμένα εξαρτήματα διατίθενται κατόπιν ζήτησης. 
Διατίθεται και χωρίς χοάνη. 
 

 
 
 

 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ POLITERM PLM-C 

Συγκρότημα για την ανάμιξη  &  άντληση του politerm 
 

Κινητή μονάδα για την ανάμιξη και άντληση 
ελαφροσκυροδεμάτων και ελαφρά κονιάματα με βάση  τα 
ελαφριά αδρανή όπως το Politerm για τη θερμομόνωση 
δαπέδων, τοίχων και οροφών. 
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FOAM MAKER 1000 

Εξοπλισμός για την παραγωγή αφρού (αφρογενήτρια) 

 
Εξοπλισμός για την παραγωγή αφρού για την παρασκευή  
αφρομπετόν. Κατασκευασμένο για χρήση σε συνδυασμό με 
μηχανή POLITERM. 
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 400V. 
Προσαρμοσμένα εξαρτήματα διατίθενται κατόπιν ζήτησης. 

 

 

HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΟΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  

Ενιαίος περιστρεφόμενος δίσκος για δάπεδα και υποστρώματα 
δαπέδων. 
 

Εξοπλισμός για την εξομάλυνση των επιφανειών με βάση  
τα ελαφρά θερμομονωτικά κονιάματα και υποστρώματα  
δαπέδων. 
 
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230V 
Διαθέσιμοι τύποι: μόνο δίσκο. 
Ιδανική για την επιφανειακή εξομάλυνση του ελαφρών και 
θερμομονωτικών επιφανειών και επιφανειών δαπέδου 
μονής στρώσης  (PIANO ZERO SYSTEM). 

 
 
 
 
 
 
 

EDILSTIK BLOW MACHINE 

Εξοπλισμός για ψεκασμό λατέξ 

 
Εξοπλισμός για τον ψεκασμό του λατέξ όπως EDILSTIK F.C.A. 
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 V -50 Hz. 
 
 
 

 

POLITAINER 

Logistic System 

 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για την παράδοση και 
την αποθήκευση των σάκων Politerm Blu προς πώληση το 
Politainer προσφέρετε με ετήσια σύμβαση μίσθωσης. 
 

 
 
 

 

POLITERM WALL BLOW 

Πιστόλα εκτόξευσης 

Πυροβόλο όπλο κατάλληλο για την εμφύσηση των χαντρών 
τοίχου Politerm απευθείας από το σάκο σε τοίχους 
κοιλότητας ή περιορισμένους χώρους. Εξοπλισμένος με 
σωλήνα αναρρόφησης και αποστράγγισης 
 

POLITERM WALL BLOW FIX 

Εξοπλισμός για έγχυση και εμφύσηση ειδικού σταθεροποιητικού 
latex 

Εξοπλισμός κατάλληλος για την άμεση εμφύσηση και τον 
ψεκασμό του latex σταθεροποίησης σε τοίχους κοιλότητας ή 
περιορισμένους χώρους. Αναρρόφηση και σωλήνες 
αποστράγγισης για σύνδεση μεταξύ του συμπιεστή και της 
δεξαμενή. 
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DRYSTOP MACHINE 

Εξοπλισμός για την έγχυση χημικών φραγμών. 

 

Το μηχάνημα DRYSTOP είναι μια πνευματική αντλία με διπλό 
διακόπτη κομμάτι (μεμβράνη) για το χύσιμο, έγχυση πίεσης 
(με κιτ εγχυτήρων) όλων των προϊόντων, υγρό ή με κανονική 
πυκνότητα.  
Η άμεση αναρρόφηση από το πρωτότυπο περιέχει 
o Η συσκευή παρέχει σταθερή τροφοδοσία του 

προϊόντος. 
Μέγιστη χωρητικότητα: 24Lit/λεπτό 

 

 

MΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

Οι σωλήνες μετάλλων για την άντληση των ελαφριών 
κονιαμάτων με τη μηχανή Politerm Machine. Βελτιώνουν τη 
ροή κονιάματος μειώνουν τους κινδύνους του σωλήνα που 
σπάζει κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
Κατάλληλο για άντληση σε ύψη πάνω από 10m  
 

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Επίσης διαθέσιμα σε 45° και 90° 

 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

Σωλήνες για την άντληση των 
ελαφριών κονιαμάτων με τη 
μηχανή Politerm Machine. 
10m μήκος ο καθένας πλήρης 
με τη φλάντζα 

 
 
 

 
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΩΛΗΝΑΣ 

Σωλήνες σπειροειδείς, για 
την άντληση των ελαφριών 
κονιαμάτων με τη μηχανή 
Politerm Machine. 
10m μήκος ο καθένας 
πλήρης με τη φλάντζα 

 
 

 
 
 

 
Γυαλόχαρτα διπλής όψεως με μέγεθος κόκκου 16- D430 
Γυαλόχαρτα διπλής όψεως με μέγεθος κόκκου 36-D430 
Γυαλόχαρτα διπλής όψεως με μέγεθος κόκκου 60-D430 
 
 

 
 

 
 
 

Φτυάρι διάστρωσης 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Στάτορας 
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PIANO ZERO 

Εξηλασμένοι οδηγοί PVC για την κατασκευή 
επίπεδων επιφανειών για την εφαρμογή των 
κονιαμάτων για τα ελαφριά θερμομονωτικά 
υποστρώματα μίας στρώσης σε συνδυασμό με το 
σύστημα  Piano Zero. Το ειδικό τριγωνικό σχέδιο 
διατομής με τα οριζόντια πτερύγια εξασφαλίζουν: 
τέλεια ενσωμάτωση στη διάστρωση, ακαμπτότητα, 
διατήρηση της ευθυγράμμισης και αποτροπή του 
σχηματισμό θερμογεφυρών. 
 

Συσκευασία/απόδοση 
• Οδηγοί  μήκους 2m 
• Κατανάλωση: 1m-1,5m για κάθε m2 κάλυψης 

(ανάλογα με τον τύπο του δωματίου). 

 
 
 
 
 

 

EDILSTIK 

Συνθετικό γαλάκτωμα για την βελτίωση των 
ιδιοτήτων των τσιμεντοκονιαμάτων. 
Χρησιμοποιείται με τα συστήματα Piano ZERO ως 
πρόσθετο κατά την προετοιμασία του κονιάματος 
εξομάλυνσης μικρού πάχους για την προστασία της 
επιφάνειας (1 -2 mm). 
Συσκευασία: 
Δοχεία του 1 kg – 5 kg – 20 kg – δεξαμενή 1000 kg 
 

 
 

EDILSTIK F.C.A. 

Χρωματισμένο συνθετικό γαλάκτωμα (χρώμα 
πορτοκαλί) για προσωρινή αδρανοποίηση των 
φύλλων ινών τσιμέντου/αμιάντων (Ελενίτ), 
πιστοποιητικό "τύπος D". εφαρμόζεται πριν 
εκτελεστούν οι εργασίες ενθυλάκωσης της 
αμιαντολαμαρίνας με τα ελαφριά θερμομονωτικά 

κονιάματα Politerm Blu ή Poliplus  
Συσκευασία/απόδοση 

• Δοχεία των 5 kg - 20 kg - Δεξαμενή 1000kg 

• Κατανάλωση: περίπου 130 g/m2 
 

 

 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΤΩΠΗ 

Πολυμερή μετώπη "οριζόντια" προφίλ-Τ που 
επιτρέπει: Την συγκράτηση της διάστρωσης σε 
μαρκίζες στεγών, στις αρχές και τα τελειώματα 
διαφόρων επιπέδων, την δημιουργία μαρκίζας 
εξαιρετικής ευθυγράμμισης, κατάλληλη τελική 
μαρκίζα για την συγκόλληση της στεγανοποιητικής 
μεμβράνης.  
Χρησιμοποιούνται για τις εργασίες ενθυλάκωσης 
της αμιαντολαμαρίνας με τα ελαφριά 
θερμομονωτικά κονιάματα που προετοιμάζονται με 

Politerm Blu ή Politerm Blu Fein ή Politerm Blu 
ready mix 
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9 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  

9.1 Τι είναι ο Tektoterm 

Ο Tektoterm είναι ένας έτοιμος θερμομονωτικός σοβάς, αποτελούμενος από υψηλής 
ποιότητας σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (N) κοκκομετρικής διαβάθμισης 2mm 
προ-αναμεμιγμένα με ειδικά πρόσθετα και υδραυλικά συνδετικά. Με την εφαρμογή του καλύπτει 
πλήρως τις απαιτήσεις θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους σύμφωνα με τον κανονισμό 
ενεργειακής απόδοσης [ΚΕΝΑΚ].  

Παράγεται σε τρεις τύπους   

➢ TEKTOTERM LIGHT 110 λD=0,043 W/mK – Υπέρ - υψηλά θερμομονωτικός σοβάς   

➢ TEKTOTERM 150 λD=0,056 W/mK – Υπέρ - υψηλά θερμομονωτικός σοβάς  

➢ TEKTOTERM PREMIX 230 λD=0,069 W/mK – Υψηλά θερμομονωτικός & αφυγραντικός 

Οι έτοιμοι θερμομονωτικοί σοβάδες Tektoterm προορίζονται για την εξωτερική ή/και 
εσωτερική θερμοπρόσοψη των κατασκευών συνδυάζοντας επίχριση & ταυτόχρονη θερμομόνωση 
σε ένα και μόνο προϊόν! Εφαρμόζονται σε κατασκευές από σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν, 
ελαφροσκυροδέματα, μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές κ.α. Είναι ιδανικοί για τη θερμoμόνωση 
νέων και παλαιών κτιρίων, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, σε οροφές, στέγες, πιλοτές, σε 
μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, σε σπίτια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, σε προ-
κατασκευασμένα κτίρια, σε εμπορικά κέντρα, σε βιομηχανικούς/βιοτεχνικούς χώρους και αγροτικές 
κατασκευές. Επίσης είναι ιδανικοί για την αποκατάσταση προβλημάτων ανιούσας υγρασίας  σε 
κτίρια με ταυτόχρονη  θερμομόνωση & αφύγρανση, σε ανακαίνιση ή και επισκευή σύγχρονων και 
ιστορικών  κτιρίων. 
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9.2 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ  ΣΟΒΑΣ  TEKTOTERM®  

9.2.1 TEKTOTERM® LIGHT 110                                

Έτοιμος προς χρήση σοβάς εξαιρετικά υψηλής 
θερμομονωτικής απόδοσης με βάση επιλεγμένα 
υδραυλικά συνδετικά και υψηλής ποιότητας τέλεια 
σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης EPS (N) 
προ-αναμεμιγμένα με ειδικά πρόσθετα. 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Με το χέρι ή/και με μηχανή 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρμόζεται εξωτερικά και/ή εσωτερικά για: 
1) Θερμομόνωση οροφών 
2) Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας 
3) Εξάλειψη θερμογεφυρών (κολώνες, δοκοί, δοκοί στήριξης για 

σοφίτες) 
4) Εξάλειψη της επιφανειακής και εσωτερικής  συμπύκνωσης 

υδρατμών 
5) Εσωτερική θερμομόνωση   
6) Προστασία τοίχων από την βροχή (προσόψεις, δοκοί, κολώνες,) 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο θερμομονωτικός σοβάς Tektoterm Light 110 είναι κατάλληλος για τη θερμομόνωση 
κατοικιών (εφαρμογή εξωτερικά ή/& εσωτερικά) καθώς και βιομηχανικών κτιρίων. Είναι 
κατάλληλος τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κατασκευές που χρίζουν ενεργειακής 
αναβάθμισης. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους τοιχοποιίας: τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφριά 
τοιχοποιία, ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που 
είναι καλυμμένες με παλαιούς σοβάδες (όχι γυψοσοβάδες), αρκεί ο παλαιός σοβάς να είναι 
πλήρως στέρεος, υγιής, απαλλαγμένος από βαφές, άλλες επικαλύψεις ή ρύπους. Σε περίπτωση 
που η επιφάνεια είναι πολύ παλιά και σαθρή πρέπει να έχει τριφτεί ικανοποιητικά ή να έχει γίνει 
υδροβολή και να εμποτιστεί με βελτιωτικό Latex πρόσφυσης τύπου Edilstik (εφαρμογή του 
θερμοσοβά φρέσκο στο φρέσκο πάνω στο αστάρι). 
 
 
 
 

   

λ= 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Ιδανικό για κτίρια χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
➢ Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις - Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ 
➢ Ο θερμικός συντελεστής δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου 
➢ Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες  
➢ Απεριόριστες αρχιτεκτονικές σχεδιαστικές επιλογές. 
➢ Κατάλληλο για κατασκευές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 
➢ Κατάλληλο για εσωτερική ή/και εξωτερική χρήση  
➢ Μεγάλη θερμική μάζα - Μεγάλη θερμική αδράνεια  
➢ Παθητικός αερισμός - Ρύθμιση μικροκλίματος  
➢ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα - Βελτιωμένη ποιότητα ζωής  
➢ Υψηλή διάχυση υδρατμών  (μ= 4)  
➢ Αντοχή στην υγρασία, άφθαρτο στο χρόνο 
➢ Ταχύτητα , ευκολία εφαρμογής & οικονομία. 
➢ Υγεία και ασφάλεια - δεν περιέχει βλαβερούς χημικούς παράγοντες.  
➢ Εφαρμόζεται σε ανομοιογενή υποστρώματα και σε ανώμαλες επιφάνειες  
➢ Εφαρμόζεται με το χέρι ή / και μηχανικά 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,043W/mK 
Ξηρή πυκνότητα: 110Kg/m3 

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ=4  

Αντοχή στην υγρασία: Άφθαρτο 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σάκος 60lt /40 σακιά/παλέτα 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

12 μήνες σε ξηρό περιβάλλον και σε άθικτη 
συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής 
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9.2.2  ΤEKTOTERM® 150 

Έτοιμος προς χρήση σοβάς εξαιρετικά υψηλής 
θερμομονωτικής απόδοσης με βάση επιλεγμένα 
υδραυλικά συνδετικά και υψηλής ποιότητας τέλεια 
σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης EPS 
(N) προ-αναμεμιγμένα με ειδικά πρόσθετα. 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Με το χέρι ή/και με μηχανή 

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρμόζεται εξωτερικά και/ή εσωτερικά για: 
1) Θερμομόνωση οροφών 
2) Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας 
3) Εξάλειψη θερμογεφυρών (κολώνες, δοκοί, δοκοί στήριξης για 

σοφίτες, κλπ) 
4) Εξάλειψη της επιφανειακής και εσωτερικής  συμπύκνωσης 

υδρατμών 
5) Εσωτερική θερμομόνωση   
6) Προστασία τοίχων από την βροχή (προσόψεις, δοκοί, κολώνες, 

κλπ) 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο θερμομονωτικός σοβάς Tektoterm 150 είναι κατάλληλος για τη θερμομόνωση 
κατοικιών (εφαρμογή εξωτερικά ή/& εσωτερικά) καθώς και βιομηχανικών κτιρίων. Είναι 
κατάλληλος τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κατασκευές που χρίζουν ενεργειακής 
αναβάθμισης. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους τοιχοποιίας: τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφριά 
τοιχοποιία, ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που 
είναι καλυμμένες με παλαιούς σοβάδες (όχι γυψοσοβάδες), αρκεί ο παλαιός σοβάς να είναι 
πλήρως στέρεος, υγιής, απαλλαγμένος από βαφές, άλλες επικαλύψεις ή ρύπους. Σε περίπτωση 
που η επιφάνεια είναι πολύ παλιά και σαθρή πρέπει να έχει τριφτεί ικανοποιητικά ή να έχει γίνει 
υδροβολή και να εμποτιστεί με βελτιωτικό Latex πρόσφυσης τύπου Edilstik (εφαρμογή του 
θερμοσοβά φρέσκο στο φρέσκο πάνω στο αστάρι). 
 

   

 

 

λ= 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Ιδανικό για κτίρια χαμηλής & μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης & βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. 

➢ Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ - Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις.  
➢ Ο θερμικός συντελεστής δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου 
➢ Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες  
➢ Απεριόριστες αρχιτεκτονικές σχεδιαστικές επιλογές. 
➢ Κατάλληλο για εσωτερική ή/και εξωτερική χρήση  
➢ Ανθεκτικότητα της τοιχοποιίας σε κρούσεις και καταπονήσεις  
➢ Άκαυστη θερμομόνωση Α2-s1-d0 
➢ Μεγάλη θερμική μάζα - Μεγάλη θερμική αδράνεια  
➢ Παθητικός αερισμός - Ρύθμιση μικροκλίματος  
➢ Υψηλή διάχυση υδρατμών (μ=4) - Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα - Βελτιωμένη ποιότητα ζωής  
➢ Αντοχή στην υγρασία, άφθαρτο στο χρόνο. 
➢ Ταχύτητα , ευκολία εφαρμογής & οικονομία. Εφαρμόζεται με το χέρι ή / και μηχανικά. 
➢ Υγεία και ασφάλεια - δεν περιέχει βλαβερούς χημικούς παράγοντες.  
➢ Εφαρμόζεται σε ανομοιογενή υποστρώματα και σε ανώμαλες επιφάνειες. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,056W/mk 
Ξηρή πυκνότητα: 150Kg/m3 

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ=4  

Αντοχή στην υγρασία: Άφθαρτο 
Αντοχή στην φωτιά: Άκαυστο (A2-s1-d0) 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σάκος 60lt /40 σακιά/παλέτα 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

12 μήνες σε ξηρό περιβάλλον και σε άθικτη 
συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής 
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9.2.3 TEKTOTERM® PREMIX 230  

Έτοιμος προς χρήση αφυγραντικός σοβάς 
υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης με βάση 
επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά και υψηλής 
ποιότητας τέλεια σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης 
πολυστερίνης EPS (N) προ-αναμεμιγμένα με ειδικά 
πρόσθετα. 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Με το χέρι ή/και με μηχανή 

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρμόζεται εξωτερικά και/ή εσωτερικά για: 
1) Θερμομόνωση οροφών 
2) Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας 
3) Εξάλειψη θερμογεφυρών (κολώνες, δοκοί, δοκοί στήριξης για 

σοφίτες) 
4) Εξάλειψη της επιφανειακής και εσωτερικής  συμπύκνωσης 

υδρατμών 
5) Εσωτερική θερμομόνωση   
6) Προστασία τοίχων από την βροχή (προσόψεις, δοκοί, κολώνες, κλπ) 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο θερμομονωτικός & αφυγραντικός σοβάς Tektoterm Premix 230 προορίζεται για 
αφύγρανση & ταυτόχρονη θερμομόνωση σε τοίχους που υποφέρουν από ανιούσα υγρασία. Η 
ικανότητα του να θερμομονώνει και ταυτόχρονα να δημιουργεί αφύγρανση τον κατατάσσει ως ένα 
από τα μοναδικά προϊόντα της αγοράς! Ο θερμομονωτικός & αφυγραντικός σοβάς Tektoterm 
premix 230 είναι κατάλληλος για τη θερμομόνωση κατοικιών (εφαρμογή εξωτερικά ή/& 
εσωτερικά) καθώς και βιομηχανικών κτιρίων. Είναι κατάλληλος τόσο για νέες όσο και για 
υφιστάμενες κατασκευές που χρίζουν ενεργειακής αναβάθμισης. Εφαρμόζεται σε όλους τους 
τύπους τοιχοποιίας: τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφριά τοιχοποιία, ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. 
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που είναι καλυμμένες με παλαιούς σοβάδες (όχι 
γυψοσοβάδες), αρκεί ο παλαιός σοβάς να είναι πλήρως στέρεος, υγιής, απαλλαγμένος από βαφές, 
άλλες επικαλύψεις ή ρύπους. Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι πολύ παλιά και σαθρή πρέπει 
να έχει τριφτεί ικανοποιητικά ή έχει γίνει υδροβολή να εμποτιστεί με βελτιωτικό Latex πρόσφυσης 
τύπου Edilstik (εφαρμογή του θερμοσοβά φρέσκο στο φρέσκο πάνω στο αστάρι). Ο Tektoterm 
premix 230 είναι ένα επίχρισμα με πολύ χαμηλή υδαταπορρόφηση και με εξαιρετική 
ατμοδιαπερατότητα. Χάρη σ’ αυτές τις ιδιότητες του, είναι πλήρως σταθερός και δεν 
αποσυντίθεται στην πάροδο των χρόνων διασφαλίζοντας σταθερές τεχνικές και ενεργειακές 
αποδόσεις μια για πάντα. 

 

 

 

 

λ= 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Ιδανικό για κτίρια χαμηλής & μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης & βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. 

➢ Ειδικό για εφαρμογές αποκατάστασης ανιούσας υγρασίας 
➢ Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ-Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις λ=0,068 

W/mK 
➢ Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες. 
➢ Απεριόριστες αρχιτεκτονικές σχεδιαστικές επιλογές. Επιδέχεται οποιοδήποτε φινίρισμα. 
➢ Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
➢ Ανθεκτικότητα της τοιχοποιίας σε κρούσεις κα καταπονήσεις  
➢ Άκαυστη θερμομόνωση Α2-s1-d0 
➢ Ειδικό για χρήση σε ανακαίνιση και επισκευή ιστορικών κτιρίων 
➢ Ταχύτητα , ευκολία εφαρμογής & οικονομία 
➢ Μεγάλη θερμική μάζα μεγάλη θερμική αδράνεια  
➢ Παθητικός αερισμός - ρύθμιση μικροκλίματος  
➢ Υψηλή διάχυση υδρατμών (μ=4) - Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα - βελτιωμένη ποιότητα ζωής  
➢ Αντοχή στην υγρασία, άφθαρτο στο χρόνο 
➢ Έχει καλή ηχομονωτική ικανότητα 
➢ Υγεία και ασφάλεια - δεν περιέχει βλαβερούς χημικούς παράγοντες.  
➢ Εφαρμόζεται με το χέρι ή / και με μηχανή σε ανομοιογενή υποστρώματα και σε ανώμαλες 

επιφάνειες 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Θερμική αγωγιμότητα λD=0,068W/mK 
Ξηρή πυκνότητα: 230Kg/m3 

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ=4  

Αντοχή στην υγρασία: Άφθαρτο 
Αντοχή στην φωτιά: Άκαυστο (A2-s1-d0) 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σάκος 60lt /40 σακιά/παλέτα 
 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

12 μήνες σε ξηρό περιβάλλον και σε άθικτη 
συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής 
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9.3 Γιατί εξωτερική θερμοπρόσοψη με Tektoterm 

Γιατί η χρήση του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm προσφέρει σημαντικά τεχνικά και 
ενεργειακά πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλες μεθόδους εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Οι 
πολυάριθμες σχεδιαστικές ελευθερίες που προσφέρει σε συνδυασμό με την κατασκευαστική του 
απλότητα, το καθιστούν ως την ιδανική λύση στην εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας. Παρακάτω 
παρατίθενται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της θερμομόνωσης τοιχοποιίας με το 
θερμομονωτικό σοβά Tektoterm. 

 

9.3.1 Αναρίθμητες αρχιτεκτονικές επιλογές  

Ο θερμομονωτικός σοβάς Tektoterm προσφέρει στους σχεδιαστές μηχανικούς και 
αρχιτέκτονες ένα μεγάλο πλήθος αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών επιλογών (τοπικά παραδοσιακά 
επιχρίσματα, εσοχές, καμπύλα τμήματα, αετώματα, διακοσμητικά όψεων κλπ). Η εξωτερική 
θερμομόνωση με Tektoterm σε νέα ή παλαιά κτήρια προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα, υψηλή 
αισθητική, και θερμομόνωση μια για πάντα. Ιδανικό για εργασίες  αναπαλαίωσης ιστορικών 
κτιρίων. Ως τελικά επιχρίσματα χρησιμοποιούνται ανόργανα επιχρίσματα, χρώματα, λεία ή αδρά 
επιχρίσματα, διακοσμητικές επενδύσεις, επιχρίσματα σε μορφή πάστας και σοβάδες 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
 

 

Σχεδιαστική  διαμόρφωση  κάθε αρχιτεκτονικής μορφής με παραδοσιακή η μοντέρνα  αξία.  

   
Εξάλειψη θερμογεφυρών. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονικά διακοσμητικά 
σχήματα όπως κορνίζες, γείσα, καλούπια, σοβατεπί, κλπ. 

 

9.3.2 εφαρμογή σε δύσκολα & καμπύλα τμήματα κατασκευών 

Σε δύσκολα και καμπύλα τμήματα των κατασκευών η θερμομόνωση με τον θερμομονωτικό 
σοβά Tektoterm αποτελεί την καλύτερη και ευκολότερη λύση. Η θερμομόνωση στρώση είναι ενιαία 
και καθώς είναι χυτή ακολουθεί την καμπυλότητα των επιφανειών, όπως ένας παραδοσιακός 
σοβάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Tektoterm είναι ένα από τα αγαπημένα υλικά θερμομόνωσης των 
αρχιτεκτόνων λόγω της εξαιρετικής ευκολίας που παρουσιάζει σε κυκλικές τοιχοποιίες, κυκλικές 
γωνίες και ακανόνιστες επιφάνειες με εσοχές.   
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Ο Tektoterm ακολουθεί την καμπυλότητα των επιφανειών όπως ένας παραδοσιακός σοβάς  

 

9.3.3 Εμφανείς επενδύσεις όψεων (π.χ. πέτρα, μάρμαρο, κλπ) 

Μετά την εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm μπορεί να ακολουθήσει κάθε 
είδους διακοσμητική επένδυση όπως πέτρα, μάρμαρο, πλακάκια, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Η 
επένδυση μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω στον Tektoterm αρκεί να τηρούνται τα κάτωθι:  
Μέγιστο ύψος επένδυσης 3m. Για μεγαλύτερα ύψη επένδυσης επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα 
της εταιρείας. Μέγιστες διαστάσεις τεμαχίων επένδυσης τοιχοποιίας 300mm x 300mm x 8mm πάχος 
(δημιουργήστε αρμούς διαστολής κάθε 16m2). Για διαστάσεις και πάχος μεγαλύτερο από τα 
προαναφερόμενα, πέραν από την χρήση κατάλληλης κόλλας, χρησιμοποιείστε μεταλλικά αγκύρια, 
μεταλλικούς δοκούς στήριξης κλπ. Εφαρμόστε την κόλλα απευθείας επάνω στο Tektoterm χωρίς να 
επιπεδώσετε την επιφάνεια.   
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Η διακοσμητική επένδυση μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω στον Tektoterm 

 

9.3.4 Εφαρμόζεται εξωτερικά ή/και εσωτερικά  

Ο θερμομονωτικός σοβάς Tektoterm εφαρμόζεται εξωτερικά ή/και εσωτερικά ανάλογα με 
την χρήση της κατασκευής. Η δυνατότητα να χρησιμοποιείται ένα σύστημα θερμομόνωσης σε 
συνδυασμό μέσα-έξω βοηθά να λυθούν οι όποιες τεχνικές δυσκολίες προκύψουν, π.χ. όρια 
οικόπεδου, οικοδομικές γραμμές, εξωτερικές αρχιτεκτονικές επενδύσεις όπου είναι αδύνατη η 
εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης, σε οροφές κάτω από μπαλκόνια, σε στέγες-οροφές-
πυλωτές.   
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Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση (όταν εφαρμοστεί και «ωριμάσει» δεν παρουσιάζει κανένα 
πρόβλημα σε περίπτωση βροχής, υγρασίας ακόμη και σε χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες). Εφαρμόζεται σε 
ανομοιογενή υποστρώματα και ανώμαλες επιφάνειες. Επιδέχεται κάθε είδους φινίρισμα. 

9.3.5 Θερμική αδράνεια τοιχοποιίας 

Με την εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm στο κέλυφος των κατασκευών 
επιτυγχάνονται θερμομονωτικές επιδόσεις μεγάλης διάρκειας καθώς παρέχει εξαιρετικά μεγάλη 
θερμική αδράνεια λόγω της μεγάλης πυκνότητάς του. Πιο αναλυτικά, θερμική αδράνεια είναι η 
χρονική υστέρηση που παρουσιάζει η τοιχοποιία στην εξισορρόπηση της θερμοκρασίας της με το 
εξωτερικό περιβάλλον λόγω της αποθήκευσης θερμότητας στην θερμική του μάζα. Η θερμική 
αδράνεια της τοιχοποιίας με χρήση του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm έχει δύο αποτελέσματα. 
Το θερμικό κύμα μετατίθεται χρονικά (παρουσιάζει χρονική υστέρηση) και προκαλείται απόσβεση 
της διακύμανσης της θερμοκρασίας κατά ένα παράγοντα D. Η χρονική υστέρηση και ο παράγοντας 
απόσβεσης αυξάνονται όσο αυξάνεται η ειδική θερμοχωρητικότητα, το πάχος και η πυκνότητα της 
τοιχοποιίας.  
 

9.3.6 Αέναη βιοκλιματική θερμομόνωση  

Οι έτοιμοι θερμομονωτικοί σοβάδες Tektoterm είναι επιχρίσματα τα οποία εξασφαλίζουν 
την πλήρη θερμομόνωση του κελύφους των κατασκευών. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 998-1 
κατατάσσονται στην κατηγορία Τ1.    

 
➢ TEKTOTERM LIGHT 110 kg/m3 
➢ TEKTOTERM 150 kg/m3 
➢ TEKTOTERM PREMIX 230 kg/m3 

λD = 0,043 W/mk 
λD = 0,056 W/mk 
λD = 0,069 W/mk 

Υψηλά θερμομονωτικό επίχρισμα 
Υψηλά θερμομονωτικό επίχρισμα 
Αφυγραντικό & θερμομονωτικό επίχρισμα 

 
Το πάχος εφαρμογής μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα (από 2cm έως 20cm) ώστε να 

επιτευχθεί ο επιθυμητός συντελεστής θερμικής αντίστασης R και θερμοπερατότητας U της 
τοιχοποιίας καλύπτοντας έτσι πλήρως τις απαιτήσεις ανά κλιματική ζώνη σύμφωνα με τον 
κανονισμό ενεργειακής απόδοσης [ΚΕΝΑΚ]. 
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9.3.7 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ  

Η ανιούσα υγρασία είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε τοιχοποιίες τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά. Αναζητώντας η ανιούσα υγρασία να βρει διεξόδους από την τοιχοποιία 
φουσκώνει τα χρώματα με αποτέλεσμα αυτά να αποκολλώνται από την επιφάνεια. Επίσης, κατά 
την εξάτμιση της υγρασίας στο περιβάλλον στην επιφάνεια παρουσιάζονται εξανθήματα αλάτων. 
Με την εφαρμογή του θερμομονωτικού & αφυγραντικού σοβά Tektoterm Premix εξασφαλίζεται η 
συνεχή απαγωγή των υδρατμών. Εξαιτίας της υψηλής αφυγραντικής του ικανότητας (μ=4) επιτρέπει 
στην ανιούσα υγρασία του εδάφους να εξέλθει μέσα από το υλικό εξασφαλίζοντας την 
καταπολέμηση της υγρασίας και της εμφάνισης των εξανθημάτων αλάτων. Επίσης, εξασφαλίζεται 
και η σταθερή ενεργειακή απόδοση της τοιχοποιίας σε όλη την διάρκεια της ζωής του κτιρίου. Ο 
σοβάς εξομάλυνσης (φινίρισμα) καθώς και το χρώμα (βαφή ή παστώδης σοβάς) πρέπει να είναι 
υψηλής διαπνοής (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Tekto.) 
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Αφύγρανση & θερμομόνωση για την καταπολέμηση φαινομένων ανοδικής υγρασίας 

 
Αποξήλωση παλαιού σοβά 

 
Επισκευή με Tektoterm Premix  

  
Τελική όψη πριν την βαφή 

  
Τελική όψη πριν την βαφή 

 
Τελική όψη πριν την βαφή 

 
Τελική όψη πριν την βαφή 
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Το πρόβλημα και η λύση του – Βήματα εφαρμογής αποκατάστασης 

 

 
Το πρόβλημα: Εμφάνιση εξανθημάτων αλάτων & 
αποκολλήσεις σοβά, χαμηλά στην τοιχοποιία εξαιτίας 
της ανοδικής υγρασίας. 

 
Βήμα 1ο: Απομάκρυνση του σοβά της τοιχοποιίας σε 
ύψος λίγο μεγαλύτερο από το πρόβλημα. 

 
 
 

 
Βήμα 2ο: Ψεκασμός ειδικού υγρού αντί-αλάτων 
Tecosel στην επιφάνεια. 

 
Βήμα 3ο: Θερμομόνωση & αφύγρανση με Tektoterm 
Premix  

 
 
 

 
Βήμα 4ο: Τελικός σοβάς φινιρίσματος διαπνοής με το 
ειδικό πρόσθετο Drymur της Tekto. 

 
Βήμα 5ο: Τελική βαμμένη επιφάνεια με διαπνέον  
χρώμα της αρεσκείας σας. 
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9.4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΔΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η ανάμιξη & η εκτόξευση των θερμομονωτικών σοβάδων Tektoterm γίνεται με μηχανές 
ετοίμων κονιαμάτων τύπου PFT G54. Οι μηχανές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ρότορα και 
στάτορα D8 1,5 twister -ειδικός για θερμομονωτικούς σοβάδες-, μίξερ δεύτερης ανάμιξης 
rotomix, ελικοειδή αναμίκτη με πλήρη έλικα, ακροφύσιο 14mm, ροοστάτη και δοσομετρητή 
νερού από 0 έως 315lt/min, και προέκταση κάδου για μεγαλύτερη τροφοδοσία (βλέπε 
φωτογραφίες). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Μηχανή ετοίμων κονιαμάτων 

 

 
Μηχανή με προέκταση κάδου  
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Πιστόλι εκτόξευσης 

 
 
 
 
 

 
Ακροφύσιο 14mm 

             

 
 
 

 
 

Ρότοτρας-Στάτορας D8 1,5 

 
 

Ελικοειδής αναμίκτης  με πλήρη έλικα 

 

 
 

Rotomix 

 
 
 

Προέκταση για κάδο μηχανής 
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9.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ TEKTOTERM 

9.5.1 Καθαρισμός της επιφάνειας 

Πριν την εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm απαιτείται επιμελής καθαρισμός 
της επιφάνειας. Η προς εφαρμογή επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από σκόνη, έλαια, λίπη, 
ρυπαντές, ψαθυρά ή/και μη συνεκτικά υλικά, από παλαιούς σοβάδες που δεν είναι υγιείς και 
πλήρως προσκολλημένοι στην επιφάνεια, από απλές ή και υδαταπωθητικές βαφές και από 
οποιαδήποτε φερτά υλικά ή επιστρώσεις. Γενικά η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένη 
από οτιδήποτε ενδέχεται να μην επιτρέψει την εξαιρετική και απευθείας επικόλληση του Tektoterm 
στην επιφάνεια εφαρμογής. Είναι ευθύνη του εφαρμοστή να βεβαιώσει και να διασφαλίσει ότι 
πληρούνται οι συνθήκες του υποστρώματος ώστε να δεχθεί το Tektoterm. 
 

 
Σε νέες κατασκευές,  η εφαρμογή γίνεται 
απευθείας επάνω σε καθαρές επιφάνειες 

 
Σε υφιστάμενες κατασκευές οι παλαιοί σοβάδες 
που δεν είναι πλήρως προσκολλημένοι 
αφαιρούνται από την επιφάνεια. 

9.5.2 Προετοιμασία της επιφάνειας 

Πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm πρέπει 
πρωτίστως να εκτελέσετε μερικές προεργασίες στην επιφάνεια και να ακολουθήσετε τους όρους 
χρήσης που διευκολύνουν και βελτιώνουν την εφαρμογή. 

 

Α) Διαβροχή της επιφάνειας με νερό. 

Τούβλα 
Τσιμεντόλιθοι 

Διαβρέξτε με νερό από το προηγούμενο βράδυ πριν από την εφαρμογή 
του Tektoterm 

Συμπαγή τούβλα 
Πέτρα 
Σκυρόδεμα 

Διαβρέξτε την επιφάνεια χωρίς να αφήνετε στάσιμα νερά πριν από την 
εφαρμογή του Tektoterm 

Πορομπετόν 
Σκυρόδεμα με βάση την  ιπτάμενη 
τέφρα 

Εφαρμόστε μια στρώση πρόσφυσης αποτελούμενη από άμμο, τσιμέντο 
και πρόσθετο Edilstik ή κονίαμα με ειδικές προδιαγραφές απόδοσης για 
στρώση πρόσφυσης 

 
 
 
 
Επιφάνειες από γύψο 

Απαιτείται επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας. Η προς επίστρωση 
επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από σκόνη, έλαια, λίπη, ρυπαντές, 
ψαθυρά ή/& μη συνεκτικά υλικά, από παλαιούς σοβάδες που δεν είναι 
πλήρως υγιείς και πλήρως προσκολλημένοι στην επιφάνεια, από απλές 
ή και υδαταπωθητικές βαφές και από οποιαδήποτε άλλα φερτά υλικά ή 
επιστρώσεις. Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένη από 
οτιδήποτε ενδέχεται να μην επιτρέψει την εξαιρετική και απευθείας 
επικόλληση του Tektoterm στην επιφάνεια εφαρμογής. 
Η επιφάνεια πρέπει να εμποτιστεί με Edilstik και να γίνει εφαρμογή 
φρέσκο στο φρέσκο:  εφαρμόστε το Tektoterm στην νωπή επιφάνεια. 
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Β)  Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σε αρμούς και ενώσεις 

Τοποθετήστε υαλόπλεγμα ενίσχυσης σε ενώσεις τοιχοποιίας ώστε να γεφυρώσετε της 
συνδέσεις του σκυροδέματος με τουβλοδομές και ενώσεις διαφορετικών υλικών. Σε ρωγμές και 
κενά της τοιχοποιίας, σε συνδέσεις με δοκάρια, κολώνες και σφηνώματα τοίχων όπου 
χρησιμοποιήθηκε αφρός πολυουρεθάνης πάνω από ηλεκτρικά κανάλια δικτύων, το υαλόπλεγμα 
πρέπει να είναι πλήρως αγκυρωμένο στις δυο πλευρές από ένα ειδικό πεταχτό κονίαμα υψηλής 
αντοχής. Το πλέγμα πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 10 x 10, πάχους 2mm και μέγιστες 
διαστάσεις 25 x 25, πάχους 3mm.  

 

 
Αγκιρώστε  πλέγμα στο στοιχείο σκυροδέματος με 

τούβλα  πριν την εφαρμογή του Tektoterm. 

 
Στους αρμούς  απαιτείται η χρήση πλέγματος με 
ειδικό πεταχτό ρητινούχο σοβά υψηλης αντοχης 

 

9.5.3 Αλφάδιασμα οδηγών & γωνιών 

Αλφαδιάστε κατακόρυφα και σχηματίστε οδηγούς με νήμα στάθμης και πετονιά. 
Χρησιμοποιείστε τάκους από πολυστερίνη ή άλλο σημειακό κονίαμα π.χ. Tektoterm. Τοποθετήστε 
τους πήχεις στα επιθυμητά πάχη θερμομόνωσης. Το άνοιγμα των οδηγών να μην είναι μεγαλύτερο 
από 2m. Τοποθετήστε μεταλλικά γαλβανισμένα γωνιόκρανα στις γωνίες και σε παράθυρα-πόρτες. 
Εάν οι οδηγοί γίνουν με διαφορετικά υλικά από τον θερμοσοβά φροντίστε μετά να αφαιρεθούν 
προσεκτικά οι οδηγοί και τα κενά να συμπληρωθούν με θερμομονωτικό σοβά Tektoterm.  
 

 
Υπολογισμός πάχους εφαρμογής με νήμα 

 
Χρήση βλήτρου και νήματος για τον υπολογισμό του 

πάχους εφαρμογής 
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Ενδεικτική εφαρμογή με τάκους για οδηγούς    

 
 

          
Ενδεικτική εφαρμογή με οδηγούς από θερμοσοβά Tektoterm 
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9.6 Εφαρμογή του Tektoterm 

Διαβρέξετε την επιφάνεια με νερό και εφαρμόστε τον θερμομονωτικό σοβά Tektoterm με 
μηχανή έτοιμου σοβά κρατώντας το ακροφύσιο κάθετα στον τοίχο και σε απόσταση περίπου 20cm. 
Εξαιτίας του απαιτούμενου πάχους εφαρμογής ενδέχεται να απαιτηθούν περισσότερες στρώσεις 
εφαρμογής από τις 2 στρώσεις που είναι οι ελάχιστες δυνατές για την εφαρμογή του Tektoterm. 

 
 
Πάχος εφαρμογής από 2-4cm 

 
3 στρώσεις, από τις 
οποίες: 
 

1η στρώση 1cm 
2η στρώση 2-3cm 
3η στρώση σοβάς φινιρίσματος 

 
Πάχος εφαρμογής από 4-6cm 

 
3 στρώσεις, από τις 
οποίες: 

1η στρώση 1-2cm 
2η στρώση 3-4cm 
3η στρώση σοβάς φινιρίσματος 

 
Πάχος εφαρμογής από 6-8cm 

 
3 στρώσεις, από τις 
οποίες: 

1η στρώση 1-3cm 
2η στρώση 3-5cm 
3η στρώση σοβάς φινιρίσματος 

 
Πάχος εφαρμογής από 8-12cm 

 
4 στρώσεις, από τις 
οποίες: 

1η στρώση 1-3cm 
2η στρώση 3-5cm 
3η στρώση 3-5cm 
4η στρώση σοβάς φινιρίσματος 

 
 
Πάχος εφαρμογής από 12-
18cm 

 
 
5 στρώσεις, από τις 
οποίες: 

1η στρώση 1-3cm 
2η στρώση 3-5cm 
3η στρώση 3-5cm 
4η στρώση 3-5cm 
5η στρώση σοβάς φινιρίσματος 

   

   
 

 
Με τον θερμομονωτικό σοβά Tektoterm είναι δυνατό να επιτευχθούν  μεγάλα πάχη εφαρμογής.  

Για μεγαλύτερα πάχη επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Tekto. 
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9.7 Μέθοδος εφαρμογής 

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες εφαρμογής 

Διαβρέξτε την επιφάνεια και ακολούθως ψεκάστε τον θερμομονωτικό σοβά στην επιφάνεια 
κρατώντας το ακροφύσιο της μηχανής κάθετα στην τοιχοποιία και σε απόσταση περίπου 20cm. Η 
πρώτη στρώση πρέπει να καλύψει ομοιόμορφα την τοιχοποιία με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλισθεί η άριστη πρόσφυση του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm στην επιφάνεια και να 
παρέχει μια σταθερή βάση για την επόμενη στρώση. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της πρώτης 
στρώσης Tektoterm πρέπει να κατασκευάσετε τους ενδιάμεσους οδηγούς σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη από 2m μεταξύ τους. Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη 
στρώση, η οποία θα είναι μια τελική στρώση στην περίπτωση πάχους εφαρμογής 2-4cm ή μια 
στρώση γεμίσματος στις περιπτώσεις πάχους εφαρμογής 4-8cm ή και παραπάνω. 
 

 
 

Χειμερινές θερμοκρασίες εφαρμογής 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και σε πολύ ψυχρές περιόδους, δεν συνιστάται η διαβροχή 
ή η ύγρανση της επιφάνειας τοποθέτησης του Tektoterm εξαιτίας του κινδύνου του παγετού και ως 
εκ τούτου η μέθοδος εφαρμογής είναι διαφορετική. Ψεκάστε το προϊόν κάθετα στην τοιχοποιία και 
σε από απόσταση 20cm με την πρώτη στρώση εφαρμογής να είναι πιο παχιά. Αυτό είναι απαραίτητο 
για να επιτευχθεί μια βελτιωμένη πρόσφυση και που επιτρέπει στη δεύτερη στρώση να εφαρμοστεί 
σε μικρότερη ποσότητα και να στηριχθεί καλύτερα. Συνεπώς το πάχος της τελικής στρώσης θα είναι 
μικρότερο και θα έχει λιγότερο νερό που θα πρέπει να εξατμιστεί. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο 
κίνδυνος πιθανού νυχτερινού παγετού (που δημιουργεί εξανθήματα και αποκολλήσεις). Τα 
συνιστώμενα πάχη εφαρμογής για τον θερμομονωτικό σοβά Tektoterm (για συνολικό πάχος μέχρι 
4cm) είναι μία πρώτη στρώση 2.0-2.5cm με την κατασκευή των οδηγών και στη συνέχεια αφήνεται 
τον θερμομονωτικό σοβά Tektoterm να ωριμάσει για τουλάχιστον 8 ώρες όπου μετά ακολουθεί η 
δεύτερη στρώση πάχους 1.0-1.5cm για το γέμισμα των οδηγών και την εξομάλυνση της επιφάνειας. 
Σε περίπτωση που η δεύτερη στρώση πρόκειται να εφαρμοστεί κάποιες ημέρες μετά από την 
εφαρμογή της πρώτης στρώσης, πλύνετε με νερό την επιφάνεια της πρώτης στρώσης τουλάχιστον 
24 ώρες πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Αυτό γίνεται για να απομακρυνθεί η σκόνη 
που έχει εναποτεθεί στην επιφάνεια και να στεγνώσει η επιφάνεια πριν από την εφαρμογή της 
δεύτερης στρώσης. 
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9.8 Τρίψιμο του Tektoterm 
Μετά την σκλήρυνση του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm (6-10 ημέρες) λειάνετε την 

επιφάνεια με τριβίδι, μυστρί ή σπάτουλα για να εξαλείψετε οποιεσδήποτε ατέλειες που μένουν 
στην επιφάνεια μετά την τελική στρώση του υλικού. Η λείανση έχει και ως σκοπό να εξαλείψει από 
την επιφάνεια τα σφαιρίδια πολυστερίνης δεν είναι πλήρως επικαλυμμένα με το υδραυλικό 
συνδετικό (τσιμέντο). Στην πραγματικότητα, τα σφαιρίδια αυτά μπορούν να προκύψουν στην 
επιφάνεια κατά τη φάση της επιπέδωσης προκαλώντας ατέλειες στην εμφάνιση της τελικής 
στρώσης.  
 
Το τρίψιμο του θερμοσοβά πρέπει να πραγματοποιείται: 

α) Θερμή περίοδος: 6-8ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης 
β) Ψυχρή περίοδος: 8-10 ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης 
 

 
Λείανση του θερμομονωτικού σοβά Tektoterm 

 
Tektoterm πριν από την εφαρμογή του 

σοβά φινιρίσματος 

 

9.9 Τελικός σοβάς φινιρίσματος 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά την τελική στρώση φινιρίσματος επί του θερμομονωτικού σοβά 
Tektoterm. Τα ιδανικότερα προϊόντα για τον σκοπό αυτό είναι τα έτοιμα κονιάματα εξομάλυνσης-
φινιρίσματος διαπνοής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα κονιάματα με βάση το τσιμέντο, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που αναφέρονται 
παραπάνω. Για εσωτερικούς χώρους μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και κονιάματα με βάση 
τον γύψο. Σε κάθε περίπτωση δεν συνιστώνται προϊόντα που δεν έχουν διαπνοή. Το πάχος του 
τελικού σοβά εξομάλυνσης-φινιρίσματος πρέπει να είναι μεταξύ 4-5mm. Ο θερμομονωτικός σοβάς 
Tektoterm μπορεί να παραμείνει χωρίς στρώση φινιρίσματος και εκτεθειμένος στο περιβάλλον, 
παρόλα αυτά συστήνεται η εφαρμογή τελικού σοβά φινιρίσματος ως μηχανική προστασία ενάντια 
στις κρούσεις και ως υπόστρωμα και για αισθητικό φινίρισμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
πελάτη. Για να βελτιώσετε περαιτέρω τις μηχανικές αντοχές της επιφάνειας ή σε περίπτωση 
εφαρμογής ανομοιογενών υλικών, συνιστάται επιτακτικά η τοποθέτηση πιστοποιημένου 
υαλοπλέγματος (κατ’ ελάχιστο 160gr/m2) εγκιβωτισμένο μέσα στον τελικό σοβά φινιρίσματος. Ο 
τελικός σοβάς φινιρίσματος πρέπει να εφαρμοστεί μόνο μετά από την πλήρη ωρίμανση του 
Tektoterm (μετά από 6-10ημέρες) 
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α) Θερμή περίοδος: μετά από τουλάχιστον 6-8 ημέρες 
β) Ψυχρή περίοδος: μετά από τουλάχιστον 8-10 ημέρες 
Ο χρόνος ωρίμανσης είναι απαραίτητος ώστε να επιτραπεί η εξάτμιση του 90% της 

περίσσειας νερού από το μίγμα του Tektoterm και να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρόσφυση μεταξύ 
των διαφόρων στρώσεων του.  

 

 
Τελική όψη επιφάνειας πριν από τη βαφή. 

 

 
Λεπτομέρεια τελικού σοβά φινιρίσματος με 

υαλόπλεγμα, επάνω από τον Tektoterm. 

 
Όψη επιφάνειας πριν από το σοβά φινιρίσματος 

 
Όψη επιφάνειας πριν από το σοβά φινιρίσματος 

 

 
Τελική όψη σοβά φινιρίσματος με ενδιάμεση 

στρώση υαλοπλέγματος 

 
Τελική όψη σοβά φινιρίσματος με ενδιάμεση 

στρώση υαλοπλέγματος 
 

 
Κατασκευαστική λεπτομέρεια γωνιών  

 
Τελική όψη σοβά φινιρίσματος 
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9.10 ΤΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ TEKTOTERM 

 
Πεταχτή & βασική στρώση με θερμοσοβά Tektoterm, σοβάς φινιρίσματος ενισχυμένος  

με υαλόπλεγμα & έγχρωμος παστώδης σοβάς 
 

 
Πεταχτό κονίαμα πρόσφυσης, θερμοσοβάς Tektoterm & έγχρωμος παστώδης σοβάς    
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Πεταχτό κονίαμα πρόσφυσης, θερμοσοβάς Tektoterm & έγχρωμος παστώδης σοβάς 

 

 
Πεταχτό κονίαμα πρόσφυσης, θερμοσοβάς Tektoterm & έγχρωμος παστώδης σοβάς 
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9.11 Σκαριφήματα θερμομόνωσης τοιχοποιίας με Tektoterm 

1. Λεπτομέρεια θερμομόνωσης σε συμβολή με κεκλιμένη 
στέγη                               

2. Εξωτερική θερμομόνωση σε συμβολή με δώμα σε 
κεκλιμένη στέγη 

  
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Οπλισμένο σκυρόδεμα 
(2) Οπτόπλινθοι (3) Tektoterm 
(4) Κοινός σοβάς (5) Επίχρισμα φινιρίσματος 
(6) Υαλόπλεγμα ενίσχυσης (7) Κεραμίδια 
 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος  
(2) Κεκλιμένη πλάκα κεραμοσκεπής  
(3) Οπτόπλινθοι (4) Tektoterm  
(5) Κοινός σοβάς (6) Επίχρισμα φινιρίσματος 
(7) Poliplus ή Politerm blu (8) Κεραμίδια 

 
 
 

3. Εξωτερική θερμομόνωση με ενίσχυση πάχους μόνωσης 
στα δοκάρια                                                

4. Λεπτομέρεια θερμομόνωσης σε συμβολή με δώμα και 
εγκιβωτισμένη στέγη 

 
 

 
 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Δοκός οπλισμένου σκυροδέματος (2) Οπτόπλινθοι 
(3)  Tektoterm (4) Υαλόπλεγμα ενίσχυσης 
(5) Κοινός σοβάς (6) Επίχρισμα φινιρίσματος.  
(7) Θερμομονωτικό κονίαμα Poliplus ή Politerm blu 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. 
(2) Οπτόπλινθοι (3) Tektoterm  
(4) Επίχρισμα φινιρίσματος (5) Κοινός σοβάς. 
(6) Υαλόπλεγμα ενίσχυσης (7) Υδρορροή  
(8) Poliplus ή Politerm blu (9) Κεραμίδια 
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5. Εξωτερική θερμομόνωση οπτοπλινθοδομής    
 

6. Εξωτερική & εσωτερική θερμομόνωση τοιχίων 
σκυροδέματος 

  
 
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Οπλισμένο σκυρόδεμα (2) Οπτόπλινθοι 
(3) & (4) Tektoterm (5) Επίχρισμα φινιρίσματος  
(6) Υαλόπλεγμα ενίσχυσης 

 
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Οπλισμένο σκυρόδεμα. (2) Οπτόπλινθοι  
(3) & (4) Tektoterm 
(5) Επίχρισμα φινιρίσματος.  
(6) Υαλόπλεγμα ενίσχυσης 

    
 

7. Εξωτερική θερμομόνωση διπλής δρομικής 
οπτοπλινθοδομής με ινώδες μονωτικό στον πυρήνα και 
αφρώδες μονωτικό στα στοιχεία σκυροδέματος 

8. Εξωτερική θερμομόνωση οπτοπλινθοδομής και 
πιλοτής   

  
Περιγραφή στρώσεων 
(1) Οπλισμένο σκυρόδεμα (2) Οπτόπλινθοι  
(3) Ινώδες μονωτικό (4) Αφρώδες μονωτικό 
(5) Tektoterm (6) Κοινός σοβάς. (7) Υαλόπλεγμα 
ενίσχυσης 
(8) Επίχρισμα φινιρίσματος. 

Περιγραφή στρώσεων 
(1) Δοκός σκυροδέματος (2) Πλάκα σκυροδέματος 
(3) Τούβλα ορθότρυπα (4) Tektoterm 
(5) Επίχρισμα φινιρίσματος 
(6) Θερμομονωτικά κονιάματα Poliplus ή Politerm blu 
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10.ΣΟΒΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTHERM 
LIGHT 
 

Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας με 
θερμομονωτικές ιδιότητες με βάση τα σφαιρίδια 
παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης (Ν) και 
υδραυλικά συνδετικά πρόσθετα. Κατάλληλο για 
πυροπροστασία μεταλλικών δομικών στοιχείων, 
οπτοπλινθοδομής, σκυροδέματος και σύμμεικτων 
κατασκευών. 

  

 

 

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εξωτερικά και/ή εσωτερικά 
1) Είναι ειδικά σχεδιασμένος για την παθητική πυροπροστασία 

φερόντων δομικών στοιχείων από χάλυβα, τούβλα, κανονικό 
και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα  

2) Είναι κατάλληλος τόσο για κατοικίες όσο και για βιομηχανικά 
κτίρια και μπορεί να εφαρμοστεί εσωτερικά και εξωτερικά 

 
 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Πριν την εφαρμογή του Protherm Light απαιτείται επιμελής και πολύ προσεκτικός 
καθαρισμός της επιφάνειας. Η προς επίστρωση, με το επίχρισμα, επιφάνεια πρέπει να είναι 
ελεύθερη από ρυπαντές ή άλλα στοιχεία που δεν επιτρέπουν την άμεση επαφή του επιχρίσματος 
με την επιφάνεια ή που αποτρέπουν την πρόσφυση/επικόλληση ανάμεσα στο προϊόν και την 
επιφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, η επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από σκόνες, υπολείμματα 
λαδιών, ελαίων, ψαθυρά ή/& μη συνεκτικά υλικά, παλαιά επιχρίσματα που δεν είναι τέλεια 
προσκολλημένα ή/& μη συνεκτικές ή υδαταπωθητικές βαφές. Καθ ’όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της επιφάνειας, πριν την εφαρμογή της επίστρωσης παθητικής πυροπροστασίας με 
Protherm Light, ο εφαρμοστής πρέπει να ελέγχει εάν η επιφάνεια χρειάζεται κάποιο βελτιωτικό 
πρόσφυσης και να διενεργεί προκαταρτικές δοκιμές εφαρμογής. Σε περίπτωση αμφιβολίας: 
συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της ΤΕΚΤΟ. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες, ο 
εφαρμοστής πρέπει να ελέγχει και να εγγυάται ότι η προς εφαρμογή επιφάνεια είναι κατάλληλη για 
την εφαρμογή παθητικής πυροπροστασίας με Protherm Light. 
 

Εφαρμογή σε μπετόν, άοπλο και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιίες. 

Καθαρίστε την προς εφαρμογή επιφάνεια. Σε περίπτωση επιφανειών με παλαιά 
επιχρίσματα, συνιστάται η υδροβολή νερού υψηλής πίεσης ή ο καθαρισμός με μηχανικό τριβίδι με 
επακόλουθο άριστο καθαρισμό της επιφάνειας, ώστε να εξαλειφθούν πλήρως όλες οι στρώσεις μη 
συνεκτικών υλικών. Συνιστάται να πραγματοποιείται επιμελές πλύσιμο της επιφάνειας 
εξαλείφοντας όλα τα ίχνη μη συνεκτικών υλικών. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Το Protherm Light προσκολλάται τέλεια στο χάλυβα και γενικά σε όλες τις μεταλλικές 
επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών θερμού γαλβανισμού ή που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με βαφές βάσεως ψευδαργύρου. Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να 
προστατεύεται με αντιδιαβρωτική βαφή ώστε να προφυλάσσεται από ατμοσφαιρικούς παράγοντες 
καθώς και από χημικές και φυσικές αλληλεπιδράσεις. Δεν υπάρχουν ειδικές αντενδείξεις για τη 
συμβατότητα μεταξύ του επιχρίσματος και της βαφής. Καθαρίστε επιμελώς την προς επίστρωση 
επιφάνεια. Σε περίπτωση επιφανειών με παλαιά επιχρίσματα συνιστάται η εφαρμογή υδροβολής 
υψηλής πίεσης ή ο καθαρισμός με τριβίδι λείανσης ακολουθούμενο από αρίστης ποιότητας 
καθαρισμό ώστε να μην υπάρχει καμία στρώση μη συνεκτικών υλικών. Έπειτα από την αμμοβολή ή 
την άριστη λείανση με τριβίδι συστήνεται η χρήση αντιδιαβρωτικής στρώσης, η επιλογή της οποία 
δεν υφίσταται σε τεχνικούς-ποιοτικούς περιορισμούς. 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Έπειτα από την προετοιμασία της επιφάνειας, όπως ορίζεται παραπάνω, εφαρμόστε την 
πρώτη στρώση μέχρι πάχους 2cm. Εάν απαιτείται επάλληλη στρώση, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί 
φρέσκο στο φρέσκο εντός 24 ωρών αφήνοντας κάποιο χρονικό περιθώριο ανάμεσα στις στρώσεις, 
με πάχος 2cm ανά στρώση. Το Protherm Light είναι αδιάβροχο και μπορεί να μείνει ως τελική 
στρώση ή να τοποθετηθεί σοβάς φινιρίσματος για αισθητικούς λόγους  και για αύξηση τις 
επιφανειακής αντοχής. 
 
Σημαντικό! Κατά την εφαρμογή του Protherm Light ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις ακμές (βλ. δοκοί 

“T” ή “H”) καθώς και σε δομικά στοιχεία που έχουν μικρά σχήματα ή επιφάνειες, για τις οποίες απαιτείται 
αυξημένο πάχος εξαιτίας του παράγοντα S/V.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PROTHERM LIGHT 

Όταν ο σοβάς PROTHERM LIGHT® εκτεθεί στη φωτιά, η θερμότητα απορροφάται από το 
προϊόν και οι κόκκοι πολυστερίνης εξαχνώνονται χωρίς δημιουργία φλόγας ή σταγονιδίων και χωρίς 
παραγωγή καπνού. Αυτό δημιουργεί μια δομή αποτελούμενη από το υδραυλικό συνδετικό και τις 
κενές κυψελίδες που απομένουν από την εξάχνωση των κόκκων πολυστερίνης. Επομένως, ο σοβάς 
αλλάζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του και γίνεται μια στρώση προϊόντος με υψηλή θερμική 
αντίσταση. Το πλεονέκτημα αυτό λειτουργεί προσθετικά με την απώλεια του κρυσταλλικού νερού 
και το πάχος του υλικού. Οι φωτογραφίες δείχνουν τον σοβά πριν και μετά από την έκθεση στη 
φωτιά και στη θερμότητα, όπου είναι εμφανές πως οι κόκκοι έχουν αντικατασταθεί από κενές 
κυψελίδες. 

 
Protherm Light: πριν και μετά από έκθεση σε φωτιά 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο σοβάς PROTHERM LIGHT είναι πιστοποιημένος με CE σύμφωνα με την ΕΤΑ 18/111 με 
ημερομηνία 29/01/2019. Η δήλωση επιδόσεων και οι δείκτες πυραντίστασης διατίθενται για τους 
σχεδιαστές μηχανικούς από το τεχνικό μας τμήμα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι σοβάς PROTHERM LIGHT 
ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των κριτηρίων του Π.Δ. 41/2018, όπως αναλύεται παρακάτω. 
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 

Ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας PROTHERM LIGHT είναι πλήρως άκαυστος.  Πιο 
συγκεκριμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 είναι κατηγορίας A1. Η κατηγοριοποίηση 
αυτή σημαίνει πως ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας PROTHERM LIGHT είναι πρακτικά 
άκαυστος, δεν  συμβάλλει στην ανάφλεξη και στην καύση, δεν συμβάλει στην παραγωγή καπνού 
και δεν παράγει φλεγόμενα σωματίδια ή σταγόνες. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας δομικών στοιχείων έχει επιδόσεις πυραντίστασης 
κατηγορίας REI. Δηλαδή, πληρούνται οι απαιτήσεις της Ευστάθειας ή φέρουσας ικανότητας (load 
bearing capacity) που συμβολίζεται με R,  οι απαιτήσεις της Ακεραιότητας (Integrity) που 
συμβολίζεται με E και η απαίτηση της Θερμομονωτικής ικανότητας (thermal insulation) που 
συμβολίζεται με I. Ο σοβάς παθητικής πυροπροστασίας PROTHERM LIGHT είναι πιστοποιημένος για 
τη συνεισφορά του στην πυραντίσταση των φερόντων δομικών στοιχείων σύμφωνα με το EN 13381, 
τόσο για χάλυβα, όσο και για σκυρόδεμα αλλά και για σύμμεικτη κατασκευή από τραπεζοειδή 
λαμαρίνα & σκυρόδεμα. Οι αξιολογήσεις αυτές είναι διαθέσιμες για τους σχεδιαστές μηχανικούς. 
 

    

Παθητική πυροπροστασία μεταλλικού κτιρίου με Protherm Light στο αεροδρόμιο του Μπάρι 
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11. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  

11.1 TECOSEL: υγρό εξάλειψης αλάτων  

Αναστολέας εξανθημάτων αλάτων. Διεισδύει 
αρκετά χιλιοστά μέσα στην τοιχοποιία διαλύοντας τα 
υγροσκοπικά άλατα τα οποία εξατμίζονται προς τα 
έξω και που κρυσταλλώνονται στην επιφάνεια. Με το 
Tecosel δημιουργείται μια ουδέτερη ζώνη που δεν 
επηρεάζει της ιδιότητες διαπνοής και τις μηχανικές 
ιδιότητες του υποστρώματος. Επίσης, η ελαφρώς 
όξινη σύσταση του Tecosel εξαλείφει την ανάπτυξη 
βακτηρίων που εμφανίζονται στα κτίρια, 
αναστέλλοντας έτσι τη δημιουργία μούχλας. 

                  
ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Εξάλειψη και αποτροπή των εξανθημάτων 
αλάτων που προέρχονται από την ανοδική 
υγρασία, ειδικά σε πορώδη υποστρώματα 
όπως τούβλα, ψαθυρούς τοίχους ιπτάμενη 
τέφρα, αμμόπετρα κλπ. 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                               

Μεταλλικά δοχεία των 4Kg       
         

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εξωτερική εμφάνιση:    Άχρωμο υγρό 
Περιγραφή:                     Οξύ διάλυμα  
Ειδικό βάρος:                  0,80Κg/l (20°C) 
Εύφλεκτο:                        Ναι  
Οσμή:                               Πολύ ελαφρώς πικρή 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Δοχείο 4 kg - Παλέτα n ° 80 δοχεία = 320kg   
Αποθηκεύεται 12  μήνες σε ξηρό μέρος                  
 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

150 έως 250gr/m2 ανά στρώση, 300 έως 500gr/m2 για 2 στρώσεις.  Η κατανάλωση εξαρτάται από 
είδος της τοιχοποιίας, την απορροφητικότητά της και την ποσότητα αλάτων. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Μην αραιώνετε με άλλο προϊόν.  Φορέστε προστατευτικά γάντια. Αποφύγετε την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια. Σε εσωτερικές εφαρμογές, συνιστάται επαρκής εξαερισμός. 
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119 
 

 11.2 DRYMUR®- ΠΟΡΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  

Ελευθέρια επιλογής του σοβά από τον τεχνίτη  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πορογενές πρόσθετο για την παρασκευή μακροπορόδων 
αφυγραντικών κονιαμάτων υψηλής διαπνοής για αποκατάσταση 
σοβάδων σε ζώνες υγρασίας  για υγροσκοπικούς  κύκλους. 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

• Αφύγρανση τοίχων με φαινόμενα ανοδικής υγρασίας. 
• Εξάλειψη συμπυκνωμάτων υδρατμών, μούχλας και αλάτων. 
• Δημιουργία υψηλά ατμοδιαπερατών σοβάδων 
• Αποκατάσταση σοβάδων 

 

ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

▪ Χρήση σε κουβά ή σκάφη  για το χαρμάνι 
▪ Χειρωνακτικά ή μηχανικά με μπετονιέρα 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

▪ Δοχείο 1kg - Κιβώτιο 10 δοχείων 
▪ Παλέτα 40 κιβωτίων = 400kg      

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

➢ Είναι μη τοξικό και μη διαβρωτικό 
➢ Αυξάνει το ρυθμό εξάτμισης της τοιχοποιίας εξαιτίας της δημιουργίας του αφυγραντικού σοβά.  
➢ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε είδος κονιάματος (τσιμέντο, άμμο, ασβέστη) 

 

Προτάσεις εφαρμογής 

o Προετοιμασία του κονιάματος: βλ. παρακάτω 
o Το σοβάτισμα με Drymur είναι σύμφωνα με τις συνήθεις τεχνικές εφαρμογής, σε δύο ή 

περισσότερα στρώματα, για μεγάλα πάχη (πεταχτό σοβάς, βασικής στρώσης και φινίρισμα) 
o Σε περίπτωση υφιστάμενης υγρασίας είναι απαραίτητη η αφαίρεση  του παλαιού σοβά 

πρέπει ο τοίχος να καθαρίζεται σχολαστικά και να πλένεται. 
o Σε περίπτωση παρουσίας αλάτων στον τοίχο είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στον τοίχο, 

πριν από την εφαρμογή του πορογενούς  κονιάματος το προϊόν αντί αλάτων Tecosel 
o Η πορώδης δομή του κονιάματος επιτρέπει την επίτευξη ομαλής ομοιογένειας στην 

επιφάνεια  του και που μπορεί να βαφτεί σε 15 - 20 ημέρες με χρώμα διαπνοής  
o Προσθέστε έτσι το Drymur και στο ψιλό κονίαμα που χρησιμοποιείται για το τελευταία στρώση 
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Μέθοδος παρασκευής αφυγραντικών σοβάδων με DRYMUR 

1. Αναμίξτε το 1/2Kg (μισό κιλό) Drymur σε ένα δοχείο με 10-15lit καθαρού 
νερού (προδιάλυση). Η ποσότητα του νερού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με 
το ποσοστό υγρασίας της άμμου.  

2. Τοποθετήστε το διάλυμα (νερού + Drymur) σε μία άδεια μπετονιέρα.  

 

3. Ενώ η μπετονιέρα αναδεύει το μίγμα, προσθέστε περίπου 60lt η 70lt 
πλυμένης άμμου και συνεχίστε την ανάδευση. 

 

4. Προσθέστε στην μπετονιέρα 25Kg ανόργανα συνδετικά. Προτεινόμενη 
δοσολογία: 25Kg τσιμέντο + 25Kg ασβέστης.  

Σημαντικό: Το Drymur μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σοβάδες που 
παρασκευάζονται μόνο με τσιμέντο ή και με ασβέστη. 

  

5. Συνεχίστε την ανάδευση για τουλάχιστον 10 λεπτά.  

Σημαντικό: H τήρηση των χρόνων ανάδευσης είναι σημαντική για τη 
δημιουργία αποτελεσματικών αφυγραντικών σοβάδων.  

6. Εφαρμόστε το σοβά σε καθαρό τοίχο.  

Σημαντικό: Να τηρείτε πάντα τα απαιτούμενα πάχη εφαρμογής για 
υγροσκοπικούς κύκλους.  

Παράδειγμα: Ελάχιστο πάχος 2cm σε τοίχο πάχους έως 25cm, ελάχιστο 
πάχος 3,5cm σε τοίχο πάχους έως 40cm.  

  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

DRYMUR 

Το σοβάτισμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές σοβατίσματος σε δύο 
ή περισσότερες στρώσεις για μεγαλύτερα πάχη. Σε υφιστάμενο σοβά, απαιτείται η καθολική 
αφαίρεση αυτού και ο επιμελής καθαρισμός και το πλύσιμο της επιφάνειας. Σε περίπτωση που στην 
επιφάνεια υπάρχουν εξανθήματα αλάτων απαιτείται η εφαρμογή TECOSEL πριν από το σοβάτισμα. 
Εξαιτίας της πορώδους δομής του επιχρίσματος, η τελική του επιφάνεια είναι ομοιόμορφη, λεία,  
χωρίς ατέλειες και μπορεί να βαφεί εντός 15-20 ημερών με βαφές ή ανόργανα επιχρίσματα 
κατάλληλα για υγροσκοπικούς  κύκλους. Προσθέστε DRYMUR και στον τελικό σοβά φινιρίσματος. 
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Πεταχτό κονίαμα πρόσφυσης, θερμοσοβάς Tektoterm & έγχρωμος παστώδης σοβάς 

 
 
 

 
Πεταχτή & βασική στρώση με θερμοσοβά Tektoterm, σοβάς φινιρίσματος ενισχυμένος  

με υαλόπλεγμα & έγχρωμος παστώδης σοβάς 
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12. ΓΕΝΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 
 

• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ BEPS  
• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

• ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
• ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 
• ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΣΟΒΑΔΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙΑ  ΚΛΠ 

• ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  
• ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ 

• ΒΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 
• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ  
• ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ LAMINATE  
• ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  
• ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

• ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ / ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GRAFFITI 
• ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ SMARTBLOOK 

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ FLEX HOUSE SYSTEM 
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ 

 
 
 
 

 
 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗ Σ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΒΕΕ  “TE KTO  HELLAS S.A” 

Παραγωγή –  Εμ πορία –  Εφαρμογές δομικών μ ονωτικών υλικών   
 

 
Κεντρικά γραφεία 
Ζάκκα 10 Νεάπολη,  
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  
Τηλ: +302310511871 
email: tekto@tekto.gr 

 
Υποκατάστημα 
Ζάκκα 1-3 Νεάπολη, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  
Τηλ: +302310511871  
email: tekto@tekto.gr 

 
Εργοστάσιο 
10Km Θεσσαλονίκης-
Νεοχωρούδας, Ελλάδα  
Τηλ: +302310782007 
email: tekto@tekto.gr 

 

 


