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ŵźŸŴŬŷŬžŬŻżźŰžźŴŷŬŽŷŰŸŬŷŰ32/,7(50%/8

ſŻŰżŰŶŬƀżŬŬůżŬŸŲŮŴŬžŲŸŻżźŰžźŴŷŬŽŴŬŰŶŬƀżƃŸ
ųŰżŷźŷźŸƃžŴŵƃŸŵźŸŴŬŷŬžƃŸ

Õâæìâ÷òÝëðîêÝíâõâñðöñòðæõðêíÝçðîõâêíæõâöñÞòæìâ÷òÝâåòâîß541.9*72'1:
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ƓƄƔƋƫƐƄƖƇƌƒƆƍƜƏƫƐƊƖƓƒƎƘƕƗƈƔƭƐƊƖƈƎƈƆƚƮƏƈƐƊƖƓƘƍƐƮƗƊƗƄƖ
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ƣƚƒƘƐƈƎƈƆƚƮƏƈƐƒƏƊƇƌƄƅƔƜƗƌƍƮS+ƈƓƒƏƫƐƜƖƗƄƏƭƆƏƄƗƄƇƈƐƇƊƏƌƒƘƔƆƒƯƐƄƐƈƓƌƋƯƏƊƗƈƖƄƐƗƌƇƔƪƕƈƌƖ
ƒƓƒƌƒƘƇƬƓƒƗƈƈƭƇƒƘƖƏƈƪƎƎƄƘƎƌƍƪ
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ŲƚƒƏƈƭƜƕƊƕƈƍƔƒƯƕƊƈƓƭƓƈƇƒƓƭƈƕƊƖ
ŷƫƗƔƊƕƊLQVLWXŰŶźžŰŸ,62²/Q7: &
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ŻƄƔƄƗƬƔƊƕƊƕƗƄƆƮƐƜƐƬƙƎƈƆƮƏƈƐƜƐƕƜƏƄƗƌƇƭƜƐ
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ŵŬŴųŰżŷźŻŰżŬžźžŲžŬŽ´8µ
ƄƐƄƎƮƆƜƖƗƊƖƇƒƕƒƎƒƆƭƄƖƗƕƌƏƫƐƗƒƘƕƗƒƏƭƆƏƄƍƄƌƗƒƘƓƪƚƒƘƖƈƙƄƔƏƒƆƬƖ
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ŻƘƍƐƮƗƊƗƄƏƈƗƪƄƓƮƊƏƫƔƈƖ².JP3
ųƈƔƏƌƍƬƄƆƜƆƌƏƮƗƊƗƄ²O:PN
ŬƐƗƒƚƬƕƈƋƎƭƛƊ ŰŶźžŰŸ ²ŸPP
ŬƐƗƒƚƬƕƈƍƪƏƛƊ ŰŶźžŰŸ ²ŸPP
ŽƘƐƈƍƗƌƍƮƗƊƗƄN3D
+RWVHDOHGƇƌƪƗƔƊƕƊƏƈƏƅƔƪƐƊƖŸPP
&ROGVHDOHGƇƌƪƗƔƊƕƊƏƈƏƅƔƪƐƊƖŸPP
ŷƫƗƔƒƈƎƄƕƗƌƍƮƗƊƗƄƖŸPP
ŬƗƏƒƇƌƄƓƈƔƄƗƮƗƊƗƄP
ŽƘƔƔƭƍƐƜƕƊ ŸŭŸ ²PPP
ŰƌƇƌƍƬƋƈƔƏƮƗƊƗƄ²NM.J.
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ŽƘƏƅƒƘƎƈƘƗƈƭƗƈƗƄƗƈƚƐƌƍƪƙƯƎƎƄ
ƍƄƌƗƒƈƆƚƈƌƔƭƇƌƒƈƙƄƔƏƒƆƬƖ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

*ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
• Καλύτερη θερμομόνωση
• Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων κατά τη μεταφορά γιατί:
-Είναι ελαφρύ
• Περισσότερη θερμομόνωση συνεπώς:
- λιγότερος όγκος για ίδια θερμική απόδοση
• Παραγωγικές μονάδες καλά κατανεμημένες (παράδοση “0” km)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υπέρ-ελαφρά αδρανή αποτελούμενα από κόκκους παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης
προ-αναμεμειγμένους με το ειδικό πρόσθετο για την προετοιμασία ελαφρών
και θερμομονωτικών κονιαμάτων.

Το Politerm χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό και ελαφρύ υλικό

POLITERM BLU FEIN
• Κοκκομετρία 2mm
• Βελτιωμένη επιφανειακή συμπύκνωση
Ιδανικό για χρήση με ειδικό εξοπλισμό
με μεγάλο κάδο ανάμιξης

Μιας στρώσης κονιάματα

Ενδιάμεση στρώση – γέμισμα

• Επιπέδωση 11
• Κάτω από τσιμεντοκονίες 8
• Κάτω από αυτοεπιπεδούμενες κονίες 8
• Κάτω από επιδαπέδιες θερμάνσεις
(και με απευθείας τοποθέτηση της σερπαντίντας)
• Επιπέδωση θολωτού δαπέδου 9
• Κάτω από βιομηχανικό δάπεδο
• Κάτω από ασφαλτοστρώσεις
• Θερμομονωτική πλήρωση στο διάκενο
δικέλυφης τοιχοποιίας 3

6

Απευθείας επικόλληση:
• Κεραμικών πλακιδίων, πέτρας, κλίνκερ,
προ-γυαλισμένου μαρμάρου
και πλωτού παρκέ 5
• Παρκέ, μετά την τοποθέτηση κονίας
χαμηλού πάχους 8
• Ελαστικά δάπεδα (μοκέτα, pvc...),
μετά την τοποθέτηση εξομαλυντικής
κονίας χαμηλού πάχους 8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
και ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Δώματα

• Κεκλιμένα δώματα 1
• Επίπεδα δώματα με ή χωρίς δημιουργία
κλίσεων
• Θολωτά δώματα
• Λαμαρινοσκεπές
• Αμιαντολαμαρίνες (ενθυλάκωση)
• Επίσης με απευθείας επικόλληση
στεγανωτικών μεμβρανών 2

• Τούβλα 7
• Προκατασκευασμένες τοιχοποιίες 10

ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

POLITERM BLU

• Μείωση των νεκρών φορτίων της κατασκευής

• Κοκκομετρία 3-6mm
• Εξαιρετικό επίσης για χρήση σε μεγάλο κάδο ανάμιξης

ΕΥΕΛΕΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
• Χ
 αμηλή απαίτηση σε νερό για την παρασκευή
του μίγματος
• Χαμηλή ενυδάτωση κατά την προετοιμασία
• Εύκολη ανάμιξη και άντληση
• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
• Εύκολη μεταφορά (χαμηλό βάρος)

1

BIGBAG

EDILSTIK
Συνθετικό γαλάκτωμα για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών
των τσιμεντοκονιαμάτων.
Χρησιμοποιείται στα μιας στρώσης θερμομονωτικά κονιάματα
(με το σύστημα Piano Zero):
• Ως βελτιωτικό πρόσφυσης στην προς επίστρωση επιφάνεια
• Για την παρασκευή λεπτής στρώσης εξομαλυντικού
κονιάματος, για την προστασία της επιφάνειας.

2

Συσκευασία
• Δοχείο 1Kg
• Δοχείο 5Kg • Δοχείο 20Kg
• Δεξαμενή 1000Kg σε παλέτα

Ιδανικό για χρήση με ειδικό
εξοπλισμό με μεγάλο κάδο ανάμιξης

ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
• Βελτιώνει

τη συμπεριφορά του κτιρίου
έναντι σεισμών
• Συμπεριφορά στη φωτιά
(Α2-s1, d0 ξεκινώντας από τα 200kg/m3).

3

ΝΕΟ

Μιας χρήσης οδηγοί PVC για τη δημιουργία επιπέδων κατά τη διάστρωση
σε μια στρώση ελαφρών θερμομονωτικών υποστρωμάτων με το
σύστημα Piano Zero. Οδηγοί από PVC μήκους 2m έκαστος
Ύψος: 5cm
Η ειδική σχεδίασή τους εξασφαλίζει ότι:
• Ενσωματώνεται τέλεια μέσα στο υπόστρωμα
• Είναι μη-παραμορφώσιμα
• Διατηρούν την ευθυγράμμισή τους
• Δεν δημιουργούν θερμογέφυρες
PIANO ZERO LEVEL
Ηλεκτρονικό αλφάδι με ένδειξη

Και επίσης:
• Δημιουργία κλίσεων σε βεράντες -μπαλκόνια 4

Δομικά στοιχεία

ΣΥΣΤΗΜΑ PIANO ZERO

4

Πλέον διατίθεται και σε:

5

6

10

7

TO POLITERM BLU ΕΧΕΙ
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ:

8

9

Οικίες με αντοχή σε σεισμό – Ιράν

Portla Nuova Varesine - Μιλάνο
Ιταλία

Γέφυρα στον ποταμό Po
(Μάντοβα), Ιταλία

Εργοστάσιο Lafarge - Artemovsk,
Ουκρανία

Ενεργειακή κατοικία
Νορβηγία

Μουσείο Ara Pacis
Ρώμη, Ιταλία

Serralves Fondation,
Πόρτο, Πορτογαλία

Εφαρμογή με ψεκαστικό χαμηλής πίεσης
(βλ. Edilstik Blow Machine) ή με πιστόλι τύπου airless.
AUTOLIV
Έτοιμο κονίαμα εξομάλυνσης για εφαρμογές λεπτού πάχους, έτοιμο
προς χρήση, για χειρωνακτική εφαρμογή καθώς και με μηχανική
εφαρμογή. Εξαιρετικά ανθεκτικό εξομαλυντικό υποστρωμάτων τσιμέντου. Αποτελεί βάση κατάλληλη για πάτωμα με πλακίδια PVC, μοκέτα,
laminate, κεραμικά πλακίδια, εποξικές ρητίνες και ρητίνες πολυουρεθάνης. Κατάλληλο για υψηλής αντοχής εξομάλυνση των υποστρω- μάτων που προετοιμάζονται με Politerm blu και Poliplus, πριν από την
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, πλακιδίων πορσελάνης, μαρμάρων,
φυσικών πετρών και παρκέ.

-

POLITERM MACHINE ηλεκτρική
Διατίθεται και με πετρελαιοκινητήρα
Μηχανή ανάμιξης με σύστημα άντλησης για θερμομονωτικά κονιάματα με
βάση:
• Κόκκους πολυστερίνης
• Κυψελωτό κονιόδεμα
• Περλίτη
• Φελλό
Ικανότητα άντλησης έως 120m σε μήκος και 30m σε ύψος (60 μέτρα
με μεταλλικούς σωλήνες)

POLIPLUS MACHINE

Διατίθεται με κάδους ανάμιξης:
• 1 m3
• 0,5 m3
Υψηλή παραγωγικότητα: έως 10 m3/h
POLITERM PUMP
Ρυμουλκούμενη αντλία για ελαφρά θερμομονωτικά κονιάματα με βάση:
• Κόκκους πολυστερίνης
• Κυψελωτό κονιόδεμα
• Περλίτη
• Φελλό
> Ηλεκτροκίνητη ή με παροχή ενέργειας από
κινητήρα (π.χ. φορτηγο)
> Με ή χωρίς κάδο για τη φόρτωση
του κονιάματος
Χωρητικότητα κάδου: περίπου 200lt
Υψηλή παραγωγικότητα: έως 30m3/h
EDILSTIK BLOW MACHINE
Μηχανή διάστρωσης γαλακτωμάτων
(π.χ. Edilstik FCA)

Εθνικό θέατρο της Καταλωνίας,
Ισπανία

Χρώμα: κίτρινο-πορτοκαλί

AUTOLIV SP

Μοντέλα:
• ECO
• H2O
(με αυτόματο σύστημα παροχής νερού)

11

Συσκευασία
• Δοχείο 5 Kg • Δοχείο 20 Kg
• Δεξαμενή 1000 Kg σε παλέτα

Το Edilstik μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης:
• Ως πρόσθετο στο νερό ανάμιξης για παραδοσιακές
τσιμεντοκονίες για τη μείωση της συρρίκνωσης και/ή
για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών πρόσφυσης.
• Για την προετοιμασία γέφυρας πρόσφυσης με εφαρμογή «φρέσκο σε
φρέσκο» πάνω σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες για την στη
συνέχεια εφαρμογή παραδοσιακής τσιμεντοκονίας ή σοβά.

Τάση:380V
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EDILSTIK FCA
Συνθετικό γαλάκτωμα για την προσωρινή αδρανοποίηση των ινών αμιάντου
(τύπος πιστοποιητικού “D”).
Για την εφαρμογή πριν την εργασία ενθυλάκωσης αμιαντολαμαρίνων
με ελαφρά θερμομονωτικά κονιάματα προετοιμαζόμενα
με Politerm Blu.

Αυτό-επιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο.
Το AUTOLIV SP είναι ένα κονίαμα για την προετοιμασία αυτόεπιπεδούμενων υποστρωμάτων. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί
σε πάχη που ποικίλουν από 4-8 cm. Λειτουργεί ως υποκατάστατο
της παραδοσιακής τσιμεντοκονίας και για να καλύψει τα συστήματα
ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Μηχανή ανάμιξης με σύστημα άντλησης για:
• Ανάμιξη και άντληση ελαφρών θερμομονωτικών κονιαμάτων
• Ανάμιξη και άντληση αυτό-επιπεδούμενων κονιαμάτων
Βάρος: 128 Kg
Δοχείο ανάμιξης: χωρητικότητας περίπου 260 lt
Παροχή: ηλεκτρική 6 kW 380/220 V
Μέγιστη απόσταση άντλησης: κατά προσέγγιση 50 m
Παραγωγικότητα: έως 3 m3/h
Φορητή και ευέλικτη

POLITERM MACHINE SCREW
Κοχλίας για τροφοδοσία τσιμέντου
μέσα στη δεξαμενή Politerm Machine.
Δυνατότητα να τροποποιηθεί ανάλογα
με τις ανάγκες. Τάση 380 V
Κάντε την εργασία σας ευκολότερη!
ELECTRIC SANDER
Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επιφανειακή
λείανση των υποστρωμάτων που δημιουργούνται
με τα ελαφρά θερμομονωτικά κονιάματα.
Τάση: 220 V
Διαθέσιμες εκδόσεις:
• Διπλή-βούρτσα (2 δίσκοι)
• Απλή-βούρτσα (1 δίσκος)
Ειδικά κατάλληλο για τη λείανση της επιφάνειας για τα μιας στρώσης
θερμομονωτικά κονιάματα με το σύστημα Piano Zero.

POLITAINER
Ολοκληρωμένο σύστημα
μεταφοράς για την παράδοση
και αποθήκευση των σάκων
της σειράς POLITERM.

Παροχή ισχύος: 230V / 50Hz
Διάστρωση ηχομονωτικών φύλλων

Μέτρηση ηχομόνωσης σε κρούση

consultate schede
schede tecniche
tecniche ee manuali
manuali di
di posa
posa inin

Consult the technical data sheets and the application manuals

