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Η υλοποίηση ενός εγχειριδίου 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 ένα εγχειρίδιο εφαρμογής εντελώς 

απαλλαγμένο από σφάλματα. Επομένως, θα είμαστε ευγνώμονες προς τους αναγνώστες του παρόντος εγχειριδίου, εάν βρουν κάποιο 

λάθος να μας το υποδείξουν. Ως εκ τούτου, όλες οι ενδείξεις που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο 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 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 ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου 

κατά την κρίση της. Η έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, με οποιοδήποτε μέσο, υπερισχύει και ακυρώνει την ισχύ των οποιονδήποτε 

προηγούμενων εγχειριδίων που είχαν εκδοθεί με οποιοδήποτε μέσο. Απαγορεύεται ρητώς η δημοσίευση η ανατύπωση ή η διάδοση 

του παρόντος εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Έτοιμος προ-αναμεμειγμένος σοβάς με υψηλή θερμική ικανότητα 

• Το Tektoterm είναι ένα έτοιμο προ-αναμεμειγμένο επίχρισμα για θερμομόνωση και καθολική 

προστασία. 

• Το Tektoterm αποτελείται από συνδετικά συστατικά, πρόσθετα και παρθένους κόκκους 

διογκωμένης πολυστερίνης EPS, που είναι επικαλυμμένοι με ειδικό πρόσθετο και έχουν 

ελεγχόμενη κοκκομετρία. 

• Το Tektoterm είναι ένα επίχρισμα με πολύ χαμηλή υδαταπορρόφηση και με πολύ καλή 

ατμοδιαπερατότητα. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητες, το Tektoterm είναι πλήρως σταθερό και δεν 

αποσυντίθεται στην πάροδο του χρόνου. Το Tektoterm διασφαλίζει σταθερές τεχνικές 

αποδόσεις στην πάροδο του χρόνου. 

 

 

2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ανάμεσα στα διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούντα για να επιτευχθεί θερμομόνωση στις 

κτιριακές κατασκευές, το Tektotem, αποτελεί την πιο πολυδιάστατη μέθοδο με την υψηλότερη 

ποιότητα και απόδοση, καθώς δημιουργεί μια στρώση που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης 

χάρη στις εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και στην εξάλειψη των θερμογεφυρών (όταν 

χρησιμοποιείται εξωτερικά). Το Tektoterm είναι ανταγωνιστικό από πλευράς κόστους και είναι 

εύκολο να εφαρμοστεί με μηχανή. 

 

 

3. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
Χρησιμοποιώντας το Tektoterm για την επικάλυψη των εξωτερικών όψεων της κατασκευής σας, 

μπορείτε να νοιώσετε σύντομα τα αποτελέσματα της θερμομόνωσης. Στην πραγματικότητα, μετά 

από 30 ημέρες από την τοποθέτηση, μπορείτε να νοιώσετε μια σημαντική διαφορά μεταξύ της 

θερμοκρασίας της επιφάνειας της εσωτερικής από την εξωτερική πλευρά του τοίχου. 

Το Tektoterm σας επιτρέπει να κάνετε μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο το χειμώνα 

με την εξοικονόμηση χρημάτων για καύσιμα θέρμανσης (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρικό 

ρεύμα), όσο και το καλοκαίρι με τη χρήση των συστημάτων κλιματισμού. 

Το Tektoterm είναι ένα θερμομονωτικό προϊόν κατάλληλο για την ενεργειακή πιστοποίηση της 

κατασκευής. 
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4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Το Tektoterm παράγεται με τα πιο σύγχρονα αυτοματοποιημένα μηχανήματα ετοίμων 

κονιαμάτων και υπόκειται σε συνεχής δοκιμές ελέγχου ποιότητας που διασφαλίζει τις υψηλές 

επιδόσεις και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. Το Tektoterm παράγεται σύμφωνα με το 

πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Το προϊόν διατίθεται σε σάκους των 60 λίτρων (απόδοση 2 

τετραγωνικών μέτρων σε πάχος εφαρμογής 3 cm), και σε παλέτες των 40 σάκων. Το Tektoterm 

δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε σιλό. Κάθε σάκος Tektoterm πρέπει να χρησιμοποιείται 

ολόκληρος μονομιάς. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο του σάκου σε δύο 

διαφορετικές περιπτώσεις εφαρμογής. 

 

5. ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο TEKTOTERM 
Το Tektoterm είναι κατάλληλο για τη θερμομόνωση κατοικιών (εφαρμογή εξωτερικά ή/& 

εσωτερικά) και σε κτιριακές κατασκευές καθώς και σε βιομηχανικά κτίρια. 

Το Tektoterm είναι κατάλληλο τόσο για νέα όσο και υφιστάμενα κτίρια. 

Το Tektoterm εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους της τοιχοποιίας: τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφριά 

τοιχοποιία, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες κλπ.  

Το Tektoterm μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που είναι καλυμμένες με παλαιούς σοβάδες 

(όχι γυψοσοβάδες), αρκεί ο παλαιός σοβάς να είναι πλήρως στέρεος, υγιείς, πλήρως 

απαλλαγμένος από βαφές, άλλες επικαλύψεις ή επιμολύνσεις και έχει τριφτεί ικανοποιητικά ή 

έχει γίνει αμμοβολή και η επιφάνεια έχει εμποτιστεί με βελτιωτικό Latex πρόσφυσης τύπου 

Edilstik (εφαρμογή φρέσκο στο φρέσκο). 

 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

6.1 Καθαρισμός της επιφάνειας 

Ο τέλειος καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής στην οποία θα εφαρμοστεί το Tektoterm 

είναι πολύ σημαντικός. Πιο συγκεκριμένα, πριν την εφαρμογή του Tektoterm απαιτείται 

επιμελής και πολύ προσεκτικός 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. Είναι ευθύνη του εφαρμοστή να βεβαιώσει και να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι 

συνθήκες του υποστρώματος ώστε να δεχθεί το Tektoterm. 
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6.2  Προεργασία 

Πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του Tektoterm πρέπει πρωτίστως να εκτελέσετε μερικές 

προεργασίες στην επιφάνεια και να ακολουθήσετε τους όρους χρήσης που διευκολύνουν και 

βελτιώνουν την εφαρμογή. 

α. Διαβροχή 
 

- 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 

- Ελαφρομπετόν 

- Αεριομπετόν 

- 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 πολύ επιμελής και πολύ προσεκτικός 

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. 

Όλη η επιφάνεια πρέπει να εμποτιστεί με EDILSTIK 

και να γίνει εφαρμογή φρέσκο στο φρέσκο:  

εφαρμόστε το Tektoterm στην νωπή επιφάνεια. 
 

β. Πλέγμα 

Σε περιπτώσεις εφαρμογής πάνω σε ξύλινες ή μεταλλικές δοκούς, εκτεθειμένα ξύλινα πάνελ, 

φελλού, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης και επάνω σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος 

(δοκοί/κολώνες), πριν από την εφαρμογή στο υπόστρωμα πρέπει να τοποθετηθεί σοβάς με 

πλέγμα. Το πλέγμα πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 10 x 10, πάχους 2 mm και μέγιστες 

διαστάσεις 25 x 25, πάχους 3 mm και πρέπει να αγκυρώνεται στον διπλανό τοίχο. Το πλέγμα 

πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένο από ένα ειδικό πεταχτό σοβά υψηλών αντοχών με βάση 

το τσιμέντο. 
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6.3   Προετοιμασία των οδηγών και των γωνιών 
 

α. Με ξύλινους πήχεις 

Αλφαδιάστε χρησιμοποιώντας νήμα με βαρίδιο και ξύλινους πήχεις σε ολόκληρο το πλάτος 

εφαρμογής, στις γωνίες του κτιρίου, στις πόρτες και στα παράθυρα. Για την κατασκευή των 

οδηγών χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το Tektoterm. Εάν υπάρχουν οδηγοί ή γωνίες που 

κατασκευάστηκαν από άλλα υλικά πλην του Tektoterm, αυτά να αφαιρεθούν προσεκτικά. 

Τοποθετήστε τους οδηγούς σύμφωνα με τα επιθυμητά βάρη και πάχη που απαιτούνται από 

τον πελάτη. Τοποθετήστε νήμα και από τη γωνία για να δημιουργήσετε τους οδηγούς κατά 

την εφαρμογή της πρώτης στρώσης Tektoterm. Οι οδηγοί από Tektoterm δεν πρέπει να 

έχουν απόσταση μεγαλύτερη από 2 m μεταξύ τους. 

Σημείωση: οι οδηγοί μπορεί να παρουσιάσουν ρηγματώσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από 

την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης Tektoterm χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα 

αποκολλήσεων ή ρηγματώσεων. 

Με αυτή τη διαδικασία, όταν το Τektoterm ωριμάσει κατάλληλα (βλέπε παράγραφο 8 – 

τρίψιμο), πρέπει να τοποθετηθούν τα γωνιόκρανα μέγιστου πάχους μετάλλου 5mm 

(κατάλληλο για γυψοσανίδες ή πλαστικά PVC με πλέγμα) σε όλες τις γωνίες του κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων των πορτών και των σκοτιών. 

 

β. Με μεταλλικά γωνιόκρανα 

Αλφαδιάστε χρησιμοποιώντας νήμα με βαρίδιο και μεταλλικά γωνιόκρανα σε ολόκληρο το 

πλάτος εφαρμογής, στις γωνίες και στους οδηγούς. Για την κατασκευή των οδηγών 

χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το Tektoterm. Εάν υπάρχουν οδηγοί ή γωνίες που 

κατασκευάστηκαν από άλλα υλικά πλην του Tektoterm, αυτά να αφαιρεθούν προσεκτικά. 

Ορθογωνίστε επιμελώς κάθε τοίχο του κτιρίου που σοβατίζεται με Tektoterm 

χρησιμοποιώντας νήμα. Τοποθετήστε τα γωνιόκρανα στις γωνίες και στερεώστε τα σημειακά 

με θερμομονωτικό κονίαμα (εικόνα 1) ή αγκυρώνοντάς τα (εικόνα 2). Στη συνέχεια, 

εφαρμόστε με την ίδια μέθοδο τους ενδιάμεσους οδηγούς (με κονίαμα και πηχάκια) οι οποίοι 

δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 2m ο ένας από τον άλλον. Μετά το δεύτερο χέρι 

Tektoterm αφαιρέστε τα πηχάκια και το κονίαμα. Τα κενά θα γεμίσουν με Tektoterm.  

                      

             - Εικόνα 1-              -Εικόνα 2- 

Για πάχη εφαρμογής μεγαλύτερα από 6cm είναι πιο εύχρηστο να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

με τους ξύλινους πήχεις. Για πάχη μέχρι 6 cm είναι πιο εύχρηστη η μέθοδος με τα γωνιόκρανα 

τοποθετημένα με θερμομονωτικό κονίαμα ή με τη χρήση αγκυρώσεων. 
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6.4 Στάδια Εφαρμογής 

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. 

 

- Για πάχος εφαρμογής 

από 2-4 cm 

2 στρώσεις, από τις οποίες: 1
η
 στρώση 1 cm 

2
η
 στρώση φινίρισμα 

- Για πάχος εφαρμογής 

από 4-6 cm 

3 στρώσεις, από τις οποίες: 1
η
 στρώση 1 cm 

2
η
 στρώση 2 cm 

3
η
 στρώση φινίρισμα 

- Για πάχος εφαρμογής 

από 6-8 cm 

3 στρώσεις, από τις οποίες: 1
η
 στρώση 2 cm 

2
η
 στρώση 3 cm 

3
η
 στρώση φινίρισμα 

 

Με το θερμομονωτικό επίχρισμα Tektoterm είναι δυνατό να πετύχουμε πάχη εφαρμογής 

μεγαλύτερα από 8 cm, εφαρμόζοντας επιπλέον στρώσεις με πάχος εφαρμογής 2 cm ανά 

στρώση. 
 

Σημείωση: Κατά την αλλαγή κάθε παλέτας του θερμομονωτικού σοβά, να διενεργείτε 

έλεγχο στην ποσότητα του νερού ανάμιξης, καθώς τα χαρακτηριστικά των συνδετικών 

μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον προμηθευτή. 

 

6.5 Μέθοδος εφαρμογής 
 

α. Υγρή τοιχοποιία (κλιματική περίοδος με θερμοκρασίες από +15
ο
C έως +30

ο
C) 

Διαβρέξτε την επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 6.2 «Προεργασία» και 

ακολούθως ψεκάστε το θερμομονωτικό κονίαμα στην επιφάνεια κρατώντας το ακροφύσιο 

της μηχανής κάθετα σε απόσταση περίπου 20cm από τον τοίχο. 

Η πρώτη στρώση πρέπει να καλύψει ομοιόμορφα την τοιχοποιία με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλισθεί η άριστη πρόσφυση του Tektoterm στην επιφάνεια και να παρέχει μια σταθερή 

βάση για την επόμενη στρώση. 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της πρώτης στρώσης Tektoterm πρέπει να κατασκευάσετε 

τους ενδιάμεσους οδηγούς σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2 m μεταξύ τους (βλέπε 

παράγραφο 6.3α) και να γεμίσετε τα κενά και τα σημεία αγκύρωσης κατά τη διάρκεια της 

φάσης των προετοιμασιών (βλέπε παράγραφο 6.3β). 

Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση, η οποία θα είναι μια 

τελική στρώση στην περίπτωση 6.4α, ή μια στρώση γεμίσματος στις περιπτώσεις 6.4β και 

6.4γ. 

 

β. Ξηρή τοιχοποιία (κλιματική περίοδος με θερμοκρασίες από +5
ο
C έως +15

ο
C) 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και σε πολύ ψυχρές περιόδους, δεν συστήνεται η διαβροχή 

ή η ύγρανση της επιφάνειας τοποθέτησης του Tektoterm εξαιτίας του κινδύνου του παγετού 

και ως εκ τούτου η μέθοδος εφαρμογής είναι διαφορετική. 
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Ψεκάστε το προϊόν από απόσταση 20 cm από την τοιχοποιία 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 το Tektoterm (για συνολικό πάχος μέχρι 4 cm) είναι μία 

πρώτη στρώση 2.0-2.5cm με την κατασκευή των οδηγών και στη συνέχεια αφήνεται το 

Tektoterm να ωριμάσει για τουλάχιστον 8 ώρες και 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 έχει στεγνώσει η 

επιφάνεια πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. 

 

6.6 Επεξεργασία 

Η πρώτη στρώση του Tektoterm πρέπει να παραμείνει άγρια ή ενδεχομένως να ισιωθεί με 

σπάτουλα. Η στρώση φινιρίσματος εφαρμόζεται βαθμιαία για να ληφθεί μια τέλεια επίπεδη 

επιφάνεια με τη βοήθεια ενός πήχη ή ενός πήχη τύπου “h” ο οποίος σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να έχει μια επιφάνεια επαφής με μια λεπτή στρώση Tektoterm όχι μεγαλύτερη από 

3mm. 

Οποιαδήποτε ατέλεια στην επιπεδότητα μπορεί να διορθωθεί, όσο το υλικό είναι ακόμα 

φρέσκο, με χρήση του Tektoterm και μιας σπάτουλα. 

 

6.7 Τρίψιμο 
 

Τρίψτε την επιφάνεια με κάποιο τριβίδι, μυστρί ή σπάτουλα για να εξαλείψετε οποιεσδήποτε 

ατέλειες που μένουν στην επιφάνεια του Tektoterm μετά την τελική στρώση. Το τρίψιμο έχει 

και ως σκοπό να εξαλείψει τους κόκκους πολυστερίνης από την επιφάνεια που δεν είναι 

πλήρως επικαλυμμένοι με το υδραυλικό συνδετικό. Στην πραγματικότητα, τα σφαιρίδια αυτά 

μπορούν να προκύψουν στην επιφάνεια κατά τη φάση της επιπέδωσης (μέγιστο πάχος 

κόκκων 5 mm) προκαλώντας ατέλειες στην εμφάνιση της τελικής στρώσης. 

Το τρίψιμο πρέπει να πραγματοποιείται: 

α) θερμή περίοδος: 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης 

β) ψυχρή περίοδος: 72-96 ώρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης 

 

6.8 Τελικός σοβάς φινιρίσματος 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην τελική επίστρωση προστασίας του Tektoterm. Τα πιο ιδανικά 

προϊόντα για τον σκοπό αυτό είναι τα κονιάματα εξομάλυνσης-φινιρίσματος διαπνοής. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα κονιάματα με βάση το τσιμέντο, υπό την 
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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 υποχρεωτικά μεταξύ 4 

και 5 mm. Το πάχος καθορίζεται από την απαίτηση να μην αυξηθεί, με πολύ βάρος. το 

επιφανειακό φορτίο στην επιφάνεια του Tektoterm, με κίνδυνο αποκόλλησης του σοβά 

φινιρίσματος από την επιφάνεια. 

Το Tektoterm μπορεί να παραμείνει χωρίς στρώση φινιρίσματος και εκτεθειμένο στο 

περιβάλλον, παρόλα αυτά συστήνεται η εφαρμογή τελικού σοβά φινιρίσματος ως μηχανική 

προστασία ενάντια στις κρούσεις και ως υπόστρωμα για αισθητικό φινίρισμα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

Για να βελτιώσετε περαιτέρω τις μηχανικές αντοχές της επιφάνειας ή σε περίπτωση 

εφαρμογής ανομοιογενών υλικών, συστήνεται επιτακτικά η τοποθέτηση υαλοπλέγματος 

σοβά (κατ’ ελάχιστο 140 gr/m
2
) (-εικόνα 3-) εγκιβωτισμένο μέσα στον τελικό σοβά 

φινιρίσματος. 

 

-εικόνα 3- 

 

Ο τελικός σοβάς φινιρίσματος πρέπει να εφαρμοστεί μόνο μετά από την πλήρη ωρίμανση του 

Tektoterm 

α) θερμή περίοδος: μετά από τουλάχιστον 6 ημέρες 

β) ψυχρή περίοδος: μετά από τουλάχιστον 10 ημέρες 

Ο χρόνος ωρίμανσης είναι απαραίτητος ώστε να επιτραπεί η εξάτμιση του 90% της 

περίσσειας του νερού στο μίγμα του Tektoterm και να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρόσφυση 

μεταξύ των διαφόρων στρώσεων του Tektoterm. 

Εάν ο τελικός σοβάς φινιρίσματος εφαρμοστεί προτού παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος 

ωρίμανσης, η περιεκτικότητα σε υγρασία του Tektoterm, σε συνδυασμό με την πίεση που 

ασκείται με τη χειρωνακτική εργασία της επιπέδωσης του τελικού σοβά φινιρίσματος, μπορεί 

να δημιουργήσει ρηγματώσεις αραχνοειδούς μορφής στον τελικό σοβά φινιρίσματος και να 

προκληθούν αποκολλήσεις από το υπόστρωμα του Tektoterm. 

 

 

6.9 Προϊόντα φινιρίσματος 

Η τελική στρώση φινιρίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ακόλουθα υλικά: 

• Έτοιμα ξηρά επιχρίσματα   

• Έγχρωμοι παστώδεις σοβάδες  
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• Έγχρωμοι σοβάδες  

• Πυριτικοί σοβάδες που εφαρμόζονται με σπάτουλα  

• Χρώματα που εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό ωστόσο, με προϊόντα που έχουν καλή 

διαπνοή. 

Η προς βαφή τελική στρώση κονιάματος επιτυγχάνεται μόνο όταν γίνεται πρόβλεψη για 

εφαρμογή με ρολό, πινέλο. Για άλλους τύπους βαφής για τις οποίες απαιτείται ρουστίκ 

επιφάνεια, δεν απαιτείται η τελική στρώση. 

6.10 Βαριές επενδύσεις με μέγιστο φορτίο 50 Kg/m2 

Για κάθε επένδυση τοίχου, όπως πλακάκια, πέτρα, μάρμαρο, τερακότα ή οποιοδήποτε άλλο 

υλικό, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω στο Tektoterm αρκεί να τηρούνται οι 

ακόλουθες προειδοποιήσεις: 

1. Μέγιστο ύψος επένδυσης 3 μέτρα. Για ύψη επένδυσης μεγαλύτερα από 3 μέτρα 

επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα. 

2. Μέγιστες διαστάσεις τεμαχίων επένδυσης τοιχοποιίας 300mm x 300mm x πάχος 8mm 

(δημιουργήστε αρμούς διαστολής κάθε 16m
2
). Για διαστάσεις και πάχος μεγαλύτερα από 

300mm x 300mm x πάχος 8mm, πέρα από τη χρήση κατάλληλης κόλλας χρησιμοποιείστε 

και κατάλληλα μεταλλικά αγκύρια (αγκύρια, μεταλλικές δομές κλπ) 

3. Εφαρμόστε τη στρώση κόλλας απευθείας επάνω στο Tektoterm χωρίς να επιπεδώσετε 

την επιφάνεια σύμφωνα με το κεφάλαιο 8. 

 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ 
Για την εφαρμογή του Tektoterm μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές ετοίμων σοβάδων 

(τύπος PFT G4-G5 και παρόμοιοι) με ελικοειδή αναδευτήρα με λάμες πλήρους έλικας ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι το Tektoterm μεταφέρεται στον κάδο ανάμιξης χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος 

διαχωρισμού μεταξύ του αδρανούς πολυστυρενίου και των συνδετικών κατά τη φάση της 

ξηρής μεταφοράς. 

Οι μηχανές ετοίμου σοβά πρέπει να έχουν κάποια εξαρτήματα που συνήθως παρέχονται από 

τους κατασκευαστές για τη χρήση θερμομονωτικών κονιαμάτων. Ειδικότερα είναι απαραίτητα 

τα εξής: 

α) Ελικοειδής αναμίκτης για θερμομονωτικά κονιάματα με συμπαγή έλικα – (-εικόνα 4-) 

β) Στάτορας για θερμομονωτικά επιχρίσματα με ελάχιστη δυναμικότητα 30lt –  

(-εικόνα 5-) 

γ) Ρότορας τύπου D8/1.5 με αραιό σπείρωμα – (-εικόνα 6- ) 

δ) Πώμα/ακροφύσιο διαμέτρου 14 mm – (-εικόνα 7-) 

 

Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε κάποιους βασικούς κανόνες για να έχετε μια πιο γραμμικό 

και ομοιόμορφο ψεκασμό του κονιάματος με τη συνεπακόλουθη ελάττωση των περιθωρίων 

λάθους στην εφαρμογή του Tektoterm από τον εφαρμοστή: 
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1. Για την πλήρη αποδοτικότητα της μηχανής και για να αποφύγουμε τη διακεκομμένη 

λειτουργία πρέπει να βεβαιώνονται τα παρακάτω:  

α) Να ελέγχεται τακτικά ότι τα φίλτρα νερού είναι καθαρά 

β) Να καθαρίζεται τον κάδο ανάμιξης κάθε βράδυ 

γ) Να καθαρίζεται το λάστιχα και τον κάδο ανάμιξης μετά από κάθε διάλλειμα μεγαλύτερο 

των 30 λεπτών 

δ) Εφαρμογή του σφαιρικού πώματος στο ακροφύσιο. Το πώμα, κατά την εφαρμογή του 

σοβά, πρέπει να είναι κλειστό μετά το κλείσιμο της παροχής αέρα (Βλέπε Εικόνα 8) 

ε) Εφαρμογή turbo ή mini-turbo με κατάλληλο ρότορα με βήμα. Τέτοια συσκευή αποτρέπει τη 

δημιουργία θυλάκων αέρα στον σωλήνα μεταφοράς με την επακόλουθη ανομοιογένεια 

του υλικού κατά τον ψεκασμό. 

στ) Ρυθμίστε την παροχή του νερού ανάμιξης σε τιμές μεταξύ 150 -250 lt/hr, για να επιτύχετε 

τη βέλτιστη συνεκτικότητα του προϊόντος. Κατά την εκκίνηση του ψεκασμού η παροχή 

πρέπει να ρυθμιστεί στις 350lt/hr και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ρύθμιση για να 

επιτύχουμε τις παραπάνω τιμές. 

2. Χρησιμοποιείστε το προστατευτικό κάλυμμα της χοάνης τροφοδοσίας της μηχανής για: 

έτσι θα αποφευχθεί η είσοδος μόνο πολυστυρενίου στον κάδο ανάμιξης κατά το άδειασμα 

του σάκου στη χοάνη. 

3. Συστήνεται η χρήση της μετώπης ώστε να επιτραπεί η φόρτωση περισσότερης ποσότητας 

Tektoterm στη χοάνη και να μειωθεί ο κίνδυνος να αδειάσει η μηχανή με αποτέλεσμα τον 

ψεκασμό ανομοιογενούς, μη συνεκτικού κονιάματος. 

4. Το λάστιχο του αέρα πρέπει να είναι τοποθετημένο εντός του ψεκαστήρα ώστε το στόμιο 

να βρίσκεται 1cm μακριά από το ακροφύσιο για να αποτρέπεται το “μπούκωμα” εξαιτίας 

του διαχωρισμού των κόκκων παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης, EPS από τα συνδετικά 

συστατικά. 

5. Να διατηρείτε πάντα ένα άδειο δοχείο κοντά στο ακροφύσιο ψεκασμού για να συλλέξετε 

το υλικό που ρέει από το πώμα όταν σταματήσει η παροχή αέρα. Το υλικό αυτό δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί στον τοίχο άμεσα, όπως οι προ-αναμεμιγμένοι σοβάδες με βάση το 

τσιμέντο: μετά τη συλλογή του υλικού, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στον τοίχο μόνον ως 

δεύτερη στρώση. 

6. Μετά από κάθε διάλειμμα, να μην αφήνεται το ακροφύσιο εντός του δοχείου με τα 

λάστιχα γεμάτα χωρίς αέρα. Αυτή η προφύλαξη συστήνεται για να αποτραπεί η εισροή του 

αναμεμιγμένου υλικού στο λάστιχο του αέρα. 

7. Η χρήση λάστιχων με διαφορετικά τμήματα (διαμέτρους) μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα στη ροή και την ομοιογένεια του υλικού. Συστήνεται τα λάστιχα να είναι 

ενιαία (εάν αυτό είναι δυνατόν). Η οποιαδήποτε ένωση πρέπει να έχει την ίδια εσωτερική 

διάμετρο. 
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8. ΨΕΥΔΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

Με εμπειρία πάνω από τριάντα χρόνια στην παραγωγή και την εφαρμογή  θερμομονωτικών 

σοβάδων, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το Tektoterm, όταν χρησιμοποιείται ανάλογα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του παραγωγού και για τις ενδεικνυόμενες χρήσεις, δεν παρουσιάζει 

κανένα είδος ατέλειας ή προβλήματος. 

Κατά τη διάρκεια των ετών, η ΤΕΚΤΟ ήρθε αντιμέτωπη με τις πιο ασυνήθιστες καταστάσεις και τα 

πιο ασυνήθιστα προβλήματα, αποκτώντας έτσι την εις βάθος γνώση για το προϊόν αλλά και τη 

σιγουριά ότι η ποιότητα και ο επαγγελματισμός της εφαρμογής είναι κύριοι παράγοντες για την 

επιτυχία κάθε εφαρμογής. 

 

8.1  Ψευδοπροβλήματα 

• Ρηγμάτωση της πρώτης στρώσης Tektoterm 

Αυτό συμβαίνει κυρίως τον χειμώνα σε τοιχοποιία η οποία δεν έχει διαβρεχτεί. Τις 

καλοκαιρινές περιόδους αυτό μπορεί να συμβεί σε πρώτες στρώσεις αυξημένου πάχους ή 

όταν δεν έχει διαβραχεί προληπτικά η τοιχοποιία. 

Και στις δύο περιπτώσεις το πρόβλημα θα εξαφανιστεί κατά την εφαρμογή των επόμενων 

στρώσεων και δεν θα έχει επιπτώσεις στο καλό τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής. 

•    Ρηγμάτωση των ενδιάμεσων οδηγών 

Αυτό συμβαίνει στους οδηγούς που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της 

πρώτης στρώσης Tektoterm και προκαλείται από την πολύ γρήγορη απώλεια του νερού 

ανάμιξης. 

Και στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα αυτό θα εξαφανιστεί κατά την εφαρμογή των 

επόμενων στρώσεων και δεν θα έχει επιπτώσεις στο καλό τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής. 
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8.2  Προβλήματα 

Τα προβλήματα μπορούν να προκύψουν από διάφορες μη κανονικές συνθήκες: 

• Όταν η πρώτη στρώση (δηλαδή αυτή που εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση του 

Tektoterm στην επιφάνεια δεν αφήνεται να “ωριμάσει” στην επιφάνεια για τουλάχιστον 

4 ώρες πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αποκόλληση του Tektoterm από την επιφάνεια. 

• Όταν χρησιμοποιείται πολύ νερό στο μίγμα (στην περίπτωση του ψεκασμού με μηχανή 

ετοίμου σοβά, η παροχή του νερού πρέπει να είναι πλήρως αποτελεσματική και 

ρυθμισμένη περίπου στα 200lt/hr), αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πάρα πολύ γρήγορη 

αποκόλληση του Tektoterm από την επιφάνεια. 

• Όταν χρησιμοποιείται πολύ λίγο νερό, αυτό έχει ως συνέπεια την άμεση αποκόλληση του 

Tektoterm από το υπόστρωμα. Όταν γίνεται εφαρμογή με ακροφύσιο μηχανής ενδέχεται 

να σχηματιστούν παρεμβύσματα υλικού τα οποία εμποδίζουν την εκτόξευση του υλικού. 

• Η υπερβολική επεξεργασία της τελικής στρώσης του Tektoterm (υπερβολική επιπέδωση-

συμπύκνωση της επιφάνειας) έχει ως αποτέλεσμα τα επακόλουθα προβλήματα 

προσκόλλησης μεταξύ των διάφορων στρώσεων του Tektoterm. 

• Ρηγματώσεις εμφανίζονται στους οδηγούς εξαιτίας φουρκετών και μορέλων που δεν 

έχουν αφαιρεθεί από το τσιμέντο, από οδηγούς κατασκευασμένους από άλλα κονιάματα 

από το Tektoterm ή μεταλλικά τμήματα που έμειναν στους οδηγούς. 

• Η κατανάλωση πλεονάζοντος υλικού: το υλικό που έχει πέσει στο έδαφος κατά τη 

διάρκεια των διαφόρων φάσεων εργασίας (γεγονός που σε κάθε περίπτωση δεν θα 

προκύψει εάν το υλικό χρησιμοποιείται σωστά) δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιείται. 

Αντίθετα θα πρέπει να: 

- Να διατηρείτε το χώρο εφαρμογής καθαρό 

- Περισυλλέξτε το υλικό που σταδιακά πέφτει στο δάπεδο 

- Τοποθετήστε το υλικό που έχει περισυλλεγεί (εντός 30 λεπτών από την εφαρμογή στην 

επιφάνεια) σε ένα άδειο και καθαρό δοχείο και εάν το υλικό παρουσιάζεται μη 

συνεκτικό προσθέστε λίγο τσιμέντο και λίγο νερό για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο, και 

συνεκτικό μίγμα 

- Εφαρμόστε το προϊόν με μυστρί σε επιφάνειες που έχουν δεχθεί ήδη την πρώτη στρώση 

του Tektoterm. 

• Εάν ο τελικός σοβάς φινιρίσματος έχει πάχος μεγαλύτερο από 5mm, υπάρχει ο κίνδυνος 

αποκόλλησης και σημαντικών ρηγματώσεων τόσο στον τελικό σοβά όσο και στο 

Tektoterm. 

• Υπερβολική επεξεργασία της επιφάνειας του τελικού σοβά μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία 

αφυδάτωση με επακόλουθη απώλεια πρόσφυσης και εμφάνιση ρηγματώσεων. 

• Εάν υπάρχουν περιοχές όπου το Tektoterm είναι υπερβολικά εύθρυπτο και με λίγο 

συνδετικό υλικό, αυτό ενδεχομένως να προκαλείτε από μηχανή σοβά η οποία είναι 

σχεδόν άδεια ή από μηχανή έτοιμου σοβά η οποία δεν είναι τελείως κατάλληλη. Είναι 

πολύ σημαντικό η μηχανή του έτοιμου σοβά να είναι ικανή να μεταφέρει το Tektoterm 
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στον θάλαμο ανάμιξης χωρίς αυτό να διαχωρίζεται. Είναι επίσης σημαντικό, η μηχανή να 

είναι πάντα πλήρως γεμάτη με υλικό και να μην μένει τελείως άδεια πριν προστεθεί ο 

επόμενος σάκος Tektoterm.  

• Για την αποτροπή εμφάνισης εύθρυπτων και αδύνατων περιοχών, πρέπει να 

εξασφαλίσετε ότι έχετε ένα άδειο και καθαρό δοχείο δίπλα από το ακροφύσιο στο 

ξεκίνημα κάθε φάσης εφαρμογής, ώστε να ελέγχετε το υλικό έως ότου αυτό φτάσει στη 

βέλτιστη δοσολογία νερού και στην απαιτούμενη συνεκτικότητα. Το υλικό που 

περισυλλέγεται στο δοχείο δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή, καθώς πρέπει να 

εμπλουτιστεί με τσιμέντο  μέχρι να φτάσει στην κατάλληλη συνεκτικότητα και να 

εφαρμοστεί μόνον ως δεύτερη στρώση. Για το λόγο αυτό συστήνεται να ξεκινάτε την 

εκτόξευση σε ένα δοχείο κρατώντας το ακροφύσιο κοντά για να συλλέξετε το υλικό για 

έλεγχο. Σημαντικό: το υλικό που συλλέγεται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι κατάλληλο για 

εφαρμογή. Πρέπει να εμπλουτιστεί με τσιμέντο μέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη 

συνεκτικότητα και να εφαρμοστεί μηχανικά, μόνον αυτή η στρώση, επάνω στην πρώτη. 

 

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Με την εφαρμογή του TEKTOTERM σε κατάλληλο πάχος μπορούμε να επιτύγχουμε 

oποιονδήποτε συντελεστή θερμοπερατότητας επιθυμούμε 

Το παρόν εγχειρίδιο εφαρμογής δίνει ορισμένες πληροφορίες πώς να ελέγξετε το πάχος 

εφαρμογής του επιχρίσματος και συγκεκριμένα προτείνει μια απλή μέθοδο μέτρησης μετά την 

εφαρμογή. 

Αφού επιλεχθούν περιοχές ή σημεία δοκιμών στο σκληρυμένο εφαρμοσμένο υλικό γίνεται σε 

αυτά μέτρηση πάχους με ειδικό παχύμετρο (-εικόνες 9, 10, 11-), το οποίο διεισδύει στο 

επίχρισμα και με μια διαβαθμισμένη κλίμακα εμφανίζει το πάχος. Εάν αυτό το ειδικό εργαλείο 

δεν είναι διαθέσιμο ένα πιο κοινό παχύμετρο ίσως να είναι χρήσιμο. 

                             -

εικόνα 9-                 - εικόνα 10 -                                    -εικόνα 11 – 
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Σημαντικό: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο 

είναι 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. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στη 

διάθεση σας ώστε να σας παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς διευκρινήσεις 

που μπορεί να απαιτηθούν. 

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η’ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ TEKTOTERM, ΣΑΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΤΕΚΤΟ. 

 


