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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. 
 

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. 
 

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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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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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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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. 
 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

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. 
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➢ 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  

➢ 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. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 
 

 

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+ 
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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. 
 

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. 
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. 
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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. 
 

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. 
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.  
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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 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. 
 

 

 
 


