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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

 

 

 

Ελαφρύ θερμομονωτικό επίχρισμα για παθητική ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ δομικών στοιχείων, 
απλού και προ-εντεταμένου σκυροδέματος, κτηρίων, χάλυβα, μετάλλων και μεταλλικών 
κατασκευών. 
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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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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ο θερμομονωτικός σοβάς PROTHERM LIGHT είναι ένα σύστημα παθητικής πυροπροστασίας 
για την προστασία δομικών στοιχείων όπως χάλυβας, τοιχοποιίες, άοπλο και προ-
εντεταμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ από τη φωτιά. Η ειδική σύνθεση του 
επιχρίσματος και οι ενδογενείς ιδιότητές του, καθιστούν το συγκεκριμένο προϊόν 
πραγματικά καινοτόμο συγκριτικά με άλλες μεθόδους παθητικής πυροπροστασίας που 
υπάρχουν στην αγορά. Η χρήση ειδικών ελαφρών αδρανών (όπως παρθένοι κόκκοι 
διογκωμένης πολυστερίνης, EPS) αντί παραδοσιακών ανόργανων αδρανών (π.χ. περλίτης ή 
βερμικουλίτης) που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή επιχρισμάτων παθητικής 
πυροπροστασίας, δεν αποτελεί απλά μια θαρραλέα και πραγματικά καινοτόμα επιλογή 
στον τομέα των προστατευτικών επιχρισμάτων πυροπροστασίας αλλά όπως φαίνεται και 
από την εκπληκτική του αντίδραση και αντίσταση στη φωτιά αποτελεί μια λύση με 
βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αποδόσεις έναντι των άλλων μεθόδων. 

 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Το PROTHERM LIGHT είναι ένα έτοιμο επίχρισμα που παρασκευάζεται με σύγχρονα 
συστήματα ανάδευσης. Η παραγωγική διαδικασία ελέγχεται συνεχώς ώστε να 
διατηρούνται όλα τα χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις με σκοπό την κάλυψη των 
απαιτήσεων των πελατών. Το PROTHERM LIGHT παράγεται σύμφωνα με πιστοποιημένο 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008. 

To PROTHERM LIGHT διατίθεται σε σάκους των 18Kg (60lt), συσκευασμένων σε παλέτες των 
40σάκων. Εξαιτίας των χαρακτηριστικών του υλικού, το περιεχόμενο κάθε σάκου 
PROTHERM LIGHT πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο. Το περιεχόμενο ενός σάκου δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαφορετικές στιγμές ακόμα και εάν αυτές απέχουν λίγο 
μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί σε σιλό. 

Κάθε σάκος PROTHERM LIGHT αποδίδει περίπου 6m2 εφαρμοζόμενου προϊόντος για 10mm 
πάχους εφαρμογής (2,6-2,7 Kg/m2 για 1 cm πάχους). 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
1. Προετοιμασία της επιφάνειας 

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 προς επίστρωση επιφάνεια χρειάζεται κάποιο βελτιωτικό 
πρόσφυσης και να διενεργεί προκαταρτικές δοκιμές εφαρμογής. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας: συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της ΤΕΚΤΟ. 
Όσων 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, συστήνεται η εφαρμογή υδροβολής 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. Συστήνεται 
να πραγματοποιείτε επιμελές πλύσιμο της επιφάνειας εξαλείφοντας όλα τα ίχνη μη 
συνεκτικών υλικών. 
 
Εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες: 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 συστήνεται 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. 
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2. Εφαρμογή 

Η στρώση παθητικής πυροπροστασίας του PROTHERM LIGHT μπορεί να εφαρμοστεί 
σε μεταλλικές επιφάνειες ή σε μπετόν σε μία ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με 
το συνολικό πάχος εφαρμογής. 
Πιο συγκεκριμένα: 
a. Για πάχη έως 20 mm, μια στρώση επιχρίσματος αρκεί για να επιτύχουμε το 

απαιτούμενο πάχος, φρέσκο στο φρέσκο, μέχρι το ζητούμενο πάχος. 
b. Για πάχη μεγαλύτερα από 20 mm, συστήνεται η εφαρμογή του επιχρίσματος 

φρέσκο στο φρέσκο σε όσες στρώσεις απαιτούνται για την επίτευξη του 
απαιτούμενου πάχους, με την κάθε στρώση να μην ξεπερνά σε πάχος τα 
20 mm. 

Εφαρμόστε το PROTHERM LIGHT έπειτα από τον καθαρισμό και την προετοιμασία 
της επιφάνειας σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο 1, ελέγχοντας πάντα η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος να βρίσκεται μεταξύ +5 οC έως +35οC. Η πρώτη στρώση 
PROTHERM LIGHT πρέπει να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια ώστε να διασφαλιστεί 
η τέλεια προσκόλληση στην επιφάνεια και η ομοιογενής στρώση για τις 
επακόλουθες στρώσεις. Η επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμοστεί εντός 24 ωρών, 
αφήνοντας λίγες ώρες κενό ανάμεσα στις στρώσεις. 

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. 

3. Μέθοδος Εφαρμογής 
Για την εφαρμογή του PROTHERM LIGHT μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές 
ετοίμων κονιαμάτων με ελικοειδή αναμίκτη με λάμες πλήρους έλικας τύπου PFT 
(G4-G5) – εικόνα 1 -, Putzmeister (MP25) – εικόνα 2 - , Turbosol (monomix) – εικόνα 
3 – και IMER (Koine 3 – 220 V) – εικόνα 4 – με ελικοειδή αναμίκτη, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος οι κόκκοι διογκωμένης πολυστερίνης 
EPS να διαχωριστούν από το συνδετικό υλικό κατά τη φάση της ξηρής ανάδευσης. 
 

 
             -Εικόνα 1-                 -Εικόνα 2-            -Εικόνα 3-              -Εικόνα 4- 
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Η μηχανή έτοιμου σοβά πρέπει να είναι εξοπλισμένη από τους παραγωγούς της με 
συγκεκριμένα εξαρτήματα για θερμομονωτικά επιχρίσματα. Πιο συγκεκριμένα 
απαιτούνται τα παρακάτω εξαρτήματα:  
a. Ελικοειδής αναμίκτης για θερμομονωτικά επιχρίσματα (-εικόνα 5-). 
b. Στάτορας για θερμομονωτικά επιχρίσματα (ελάχιστη δυναμικότητα 30lt 

–εικόνα 6-) 
c. Ρότορας (τύπος D8/1.5 -εικόνα 6-) 
d. Ακροφύσιο διαμέτρου 14mm (-εικόνα 7-) 
e. Μια βάνα στον ψεκαστήρα (-εικόνα 8-). Η βάνα πρέπει να κλείνει αμέσως με τη 

διακοπή της παροχής αέρα ώστε να κρατάει τα λάστιχα υπό πίεση και να 
αποτρέπει το “μπούκωμα” του ψεκαστήρα όταν η εργασία ξεκινάει ξανά. 

f. Maxi Turbo (προαιρετικό): χρησιμοποιώντας turbo, αποτρέπονται οι θύλακες 
αέρα κατά τη φάση του ψεκασμού και η εφαρμογή γίνεται γρηγορότερα και 
ευκολότερα (-εικόνα 9-). 

                              

-Εικόνα 5-      -Εικόνα 6-           -Εικόνα 7-               -Εικόνα 8-                            -Εικόνα 9- 

 

Κατά την εφαρμογή, κάποιες προφυλάξεις πρέπει να υιοθετηθούν, για την ομαλότερη 
χρήση της μηχανής σοβατίσματος ελαττώνοντας έτσι το περιθώριο λάθος του εφαρμοστή 
κατά την εφαρμογή του επιχρίσματος PROTHERM LIGHT. 

Οι κυριότερες προφυλάξεις καταγράφονται παρακάτω: 

1. Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης αποδοτικότητα του εξοπλισμού: μετά από κάθε διάλειμμα (που διαρκεί 
περισσότερο από 30 λεπτά) καθαρίστε τα φίλτρα νερού και ξεπλύνετε το λάστιχο 
και τον κάδο ανάμιξης. Έπειτα από κάθε αλλαγή βάρδιας ξεπλύνετε τον κάδο 
ανάμιξης. 

2. Συστήνεται η ανύψωση των αιχμών της χοάνης γεμίσματος για καλύτερο γέμισμα 
στη χοάνη και να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο να αδειάσει τελείως ο κάδος (το οποίο 
θα οδηγήσει σε σοβά χωρίς ομοιογένεια) 

3. Το λάστιχο του αέρα πρέπει να είναι τοποθετημένο εντός του ψεκαστήρα ώστε το 
στόμιο να βρίσκεται 1cm μακριά από το άκρο του ψεκαστήρα για να αποτρέπεται 
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το “μπούκωμα” εξαιτίας του διαχωρισμού των κόκκων παρθένας διογκωμένης 
πολυστερίνης, EPS, από τα συνδετικά συστατικά. 

4. Πάντα να έχετε ένα δοχείο κοντά σας ώστε να συλλέγεται το υλικό που βγαίνει από 
τη μηχανή μετά το σταμάτημα του αέρα. Μετά από κάθε διάλειμμα, να μην 
αφήνεται τον ψεκαστήρα 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. 

5. Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε “turbo” με κατάλληλο αναμίκτη και pin. 
6. Συστήνουμε τη χρήση πίεσης 4-5 ατμοσφαιρών για την παροχή αέρα. 
7. Η παροχή του νερού πρέπει να ρυθμίζεται για παροχές μεταξύ 159-200 lt/hr (που 

αντιστοιχεί σε περίπου 10 lt νερού για κάθε σάκο). 
8. 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. 

Το υλικό πρέπει να εφαρμοστεί κρατώντας τον ψεκαστήρα κάθετα στην επιφάνεια και με 
μία απόσταση περίπου 30/40cm από την επιφάνεια (-εικόνες 10 & 11-). 

                                              

            -Εικόνα 10-                   -Εικόνα 11- 

4. Φινίρισμα 

Το PROTHERM LIGHT είναι αδιάβροχο. Οι στρώσεις φινιρίσματος συστήνονται ώστε να 
βελτιώσουν τις μηχανικές ιδιότητες του σοβά ή για να δημιουργήσουν ειδικές αισθητικές 
επιφάνειες σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη. Σε αντίθεση με τα συμβατικά 
επιχρίσματα παθητικής πυροπροστασίας, το PROTHERM LIGHT μπορεί πολύ εύκολα να 
εξομαλυνθεί και να βαφεί. 

Η στρώση φινιρίσματος του PROTHERM LIGHT μπορεί να πραγματοποιηθεί με: 

 Σοβά ψιλής στρώσης τύπου Isolteco Rasatura Monocap (κοκκομετρική διαβάθμιση 
0,6 ή 1,0mm) 

 Έγχρωμα ανόργανα επιχρίσματα σε σκόνη, τύπου Ecap MC. 
 Σοβάς φινιρίσματος σε πάστα, πυριτικής βάσης, τύπου Ecap STC. 
 Σοβάς φινιρίσματος σε μορφή πάστας, σιλοξανικής βάσης, τύπου Ecap SC. 
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Η στρώση φινιρίσματος μπορεί να εφαρμοστεί μόνον όταν έχει ολοκληρωθεί η σκλήρυνση 
του PROTHERM LIGHT ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

- Προχωρήστε στη διαδικασία της επιφανειακής απόξεσης, 24-96 ώρες μετά την 
εφαρμογή του PROTHERM LIGHT (σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το 
πάχος), τριβίδι, σπάτουλα ή μυστρί. 

- Μετά από όχι λιγότερο από 10 ημέρες από την εφαρμογή του PROTHERM LIGHT, 
εφαρμόστε τη στρώση εξομάλυνσης με ISOLTECO RASATURA ή ISOLTECO 
RASATURA MONOCAP. Εάν ο κύριος του έργου επιθυμεί να βελτιώσει την αντοχή, 
τότε μπορεί να εφαρμόσει υαλόπλεγμα εντός της στρώσης φινιρίσματος. Το 
μέγιστο πάχος της εξομαλυντικής στρώσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά 4-5mm 
(-εικόνα 12-). Για το χρόνο ωρίμανσης, είναι αναγκαίο να επιτραπεί τουλάχιστον το 
90 % του πλεονάζοντος νερού στο μίγμα του PROTHERM LIGHT να εξατμιστεί και να 
εξασφαλισθεί η αποτελεσματική σύνδεση των διαφόρων στρώσεων του PROTHERM 
LIGHT. Εάν η εξομάλυνση πραγματοποιηθεί πριν παρέλθει ο χρόνος ωρίμανσης, η 
περιεκτικότητα σε υγρασία του PROTHERM LIGHT , σε συνδυασμό με τις τάσεις που 
αναπτύσσονται εξαιτίας των εργασιών εξομάλυνσης , θα μπορούσε να προκαλέσει 
ρωγμές στο υπόστρωμα και μια ελαττωμένη σύνδεση μεταξύ του υποστρώματος 
και της υποκείμενης στρώσης του PROTHERM LIGHT . 

 
    -Εικόνα 12- 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ 
 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του PROTHERM LIGHT μερικά προβλήματα ενδέχεται να 
προκύψουν σε διάφορες καταστάσεις μη συμμορφώσεων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα 
κύρια προβλήματα και τις σχετικές τεχνικές λύσεις . 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ 

Μικρορηγματώσεις της πρώτης στρώσης 
(αυτό συμβαίνει κυρίως όταν το πάχος της 
πρώτης στρώσης είναι υπερβολικό) 

Το πρόβλημα επιλύεται με την εφαρμογή 
των επάλληλων στρώσεων και δεν αποτελεί 
πρόβλημα για την εφαρμογή και το τελικό 
αποτέλεσμα. 

Η στρώση ρηγματώνει στις ενώσεις, μετά 
την εφαρμογή της πρώτης στρώσης (μετά 
το πρώτο χέρι, στις ενώσεις, η στρώση 
μπορεί να έχει μεγαλύτερο πάχος και το 
νερό να εξατμίζεται γρηγορότερα)  

Το πρόβλημα επιλύεται με την εφαρμογή 
των επάλληλων στρώσεων και δεν αποτελεί 
πρόβλημα για την εφαρμογή και το τελικό 
αποτέλεσμα. 

Η τελευταία στρώση εφαρμογής 
αποκολλάται από την προηγούμενη 
στρώση επειδή δεν συνδέθηκε σωστά με 
αυτήν (αυτό συμβαίνει όταν δεν τηρείτε ο 
απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής). 

Η συμμόρφωση με το χρόνο εφαρμογής που 
δίδεται στο πεδίο 2 είναι υποχρεωτική: 
επιτρέψτε μια χρονική περίοδο 4 ωρών 
τουλάχιστον και όχι περισσότερο από 24 
ώρες ανάμεσα στις επάλληλες στρώσεις. 

Κακή συνοχή ανάμεσα στις στρώσεις και 
το υπόστρωμα κατά την εφαρμογή, με 
άμεση αποκόλληση από το υπόστρωμα 
(συμβαίνει όταν η ποσότητα νερού που 
χρησιμοποιείται δεν είναι η ορθή σε 
αναλογία με την ποσότητα του 
επιχρίσματος που θα εφαρμοστεί). 

Ελαττώστε την ποσότητα του νερού ανάμιξης 
και εκτόξευσης (η ταχύτητα ροής του νερού 
θα πρέπει να προσαρμοστεί σε 150/200 
λίτρα/ώρα). 

Αποτυχημένη σύνδεση μεταξύ επόμενων 
στρώσεων επιχρίσματος που 
εφαρμόζονται (αυτό συμβαίνει εξαιτίας 
των πολλών δυνάμεων που ασκήθηκαν 
στην επιφάνεια της τελευταίας στρώσης 
κατά την εφαρμογή). 

Αυξήστε την ποσότητα του νερού που 
χρησιμοποιείται κατά την ανάδευση και την 
εκτόξευση (η ταχύτητα ροής του νερού θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σε 150/200 
λίτρα/ώρα). 
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ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η χρήση του PROTHERM LIGHT σε κατάλληλα πάχη και σύμφωνα πάντα με τη μελέτη 
παθητικής πυροπροστασίας που συντάσσεται από αρμόδιο μηχανικό σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία αλλά και την ορθή εφαρμογή με το κατάλληλο πραγματικό πάχος 
εφαρμογής, επιτρέπει την προστασίας από τις επιδράσεις της φωτιάς για 60, 90, 120 και 
180 λεπτά σε χάλυβα, οπλισμένο και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα κλπ. 
Το παρόν εγχειρίδιο εφαρμογής δίνει ορισμένες πληροφορίες πώς να ελέγξετε την 
εφαρμογή και συγκεκριμένα προτείνει μια απλή μέθοδο πώς να μετρήσετε το πραγματικό 
πάχος εφαρμογής του επιχρίσματος μετά την εφαρμογή. 
Ο έλεγχος της εφαρμογής πρέπει να ξεκινάει από τη μελέτη, π.χ. πάχη στρώσης προστασίας 
όπως αυτά προδιαγράφονται και σε συμμόρφωση με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες. Ανάλογα με την απαιτούμενη προστασία από φωτιά 
και χρησιμοποιώντας είτε τιμές από πίνακες είτε αναλυτικές μεθόδους, προκύπτει κάποιο 
πάχος PROTHERM LIGHT που οφείλει να εφαρμοστεί για κάθε στοιχείο που πρέπει να 
προστατευτεί. 
Περιοχές ή σημεία δοκιμών για το σκληρυμένο εφαρμοσμένο υλικό πρέπει να επιλεχθούν 
και σε αυτά να γίνει μέτρηση πάχους με ειδικό παχύμετρο (-εικόνες 13, 14, 15-), 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 13-             -  Εικόνα 14-                                       -Εικόνα 15- 

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 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTHERM LIGHT, ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟ. 
 


