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TTTEEEKKKTTTOOOTTTEEERRRMMM   
Ετοιµόχρηστος Σοβάς 

  T1 – CSI –  W1                  Υψηλά Θερµοµονωτικός  

� Συσκευασία και 
αποθήκευση: 

� Σάκοι απόδοσης 60 l. 

� Παλέτες των 40 σάκων. 

� Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 6 µήνες σε δροσερό και ξηρό µέρος µακριά από 
παγετό και νερό. 

� Σύνθεση: 

Επιλεγµένα υδραυλικά συνδετικά προ-αναµεµιγµένα µε τέλεια σφαιρικούς  κόκκους 
παρθένας διογκωµένης πολυστερίνης (2 mm Ø), οι οποίες είναι επεξεργασµένες µε το 
ειδικό πρόσθετο E.I.A. και άλλα ειδικά πρόσθετα. 

� Πεδίο εφαρµογής: 

� Εξωτερική θερµοµόνωση.  

� Θερµοµόνωση δικέλυφης τοιχοποιίας.  

� Θερµοµόνωση στο ταβάνι. 

� Εξαλείφει θερµογέφυρες. 

� Προστασία τοίχων από βροχή και υγρασία. 

� Κατανάλωση / 

απόδοση: 

Πάχος Απόδοση Σάκου  
  cm. 2       περίπου 3,0 m

2
 

  cm. 3       περίπου 2,0 m
2
 

  cm. 4       περίπου 1,5 m
2
 

  cm. 5       περίπου 1,2 m
2
 

  cm. 6       περίπου 1,0 m
2
 

� Προετοιµασία 

επιφανείας: 

Για λεπτοµερείς µεθόδους χρήσης και εφαρµογής συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο 

"Tektoterm - εγχειρίδιο εφαρµογής". 

� Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απορροφητική, απόλυτα υγιής, χωρίς 
σκόνη, σαθρά µέρη και υπολείµµατα µονωτικών υλικών. 

� Πριν από την εφαρµογή του Tektoterm, η επιφάνεια πρέπει να διαβρεχτεί µε 

κατάλληλο τρόπο ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας. 
� Σε περίπτωση υψηλής απορροφητικότητας επιφάνεια, εµποτίζεται όλη την 

επιφάνεια µε το βελτιωτικό πρόσφυσης Edilstik και εφαρµόστε κατόπιν το 
Tektoterm στην υφιστάµενη υγρή εµποτισµένη επιφάνεια (φρέσκο σε φρέσκο).  

� Σε περίπτωση επιφάνειας χαµηλής απορροφητικότητας, πριν την εφαρµογή 
του Tektoterm, εφαρµόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια ένα πεταχτό χέρι σοβά 
που αποτελείται από τσιµέντο και Edilstik. 

� Κατασκευάστε τους ενδιάµεσους οδηγούς χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 
Tektoterm. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν, ξύλινοι πήχεις ή από 
χάλυβα (λοξευµένος τύπος) πάχους 5 mm. Μετά την εφαρµογή του Tektoterm, οι 
οδηγοί που γίνονται µε διαφορετικά υλικά από Tektoterm θα πρέπει να 
αφαιρεθούν προσεκτικά και οι χώροι που αφήνονται θα πρέπει να γεµιστούν και 
να επιπεδωθούν µε Tektoterm.  
Οι ενδιάµεσοι οδηγοί θα πρέπει να τοποθετηθούν σε απόσταση όχι µεγαλύτερη 
των 2 m. 

� Οι γωνίες και οι ενάρξεις (όπως πόρτες, παράθυρα κτλ.) θα πρέπει να 
προετοιµαστούν µε την εφαρµογή γωνιόκρανων χάλυβα είτε του τύπου που 
εφαρµόζονται µε τη βοήθεια κονιάµατος ή του τύπου που εφαρµόζονται µε βίδες 
(οι τελευταίοι, συστήνονται για τα πάχη 5 cm και περισσότερο). Είναι επίσης 
δυνατό να γίνουν οι γωνίες, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του Tektoterm, µε 
ξύλινους πίνακες. Με αυτή τη µέθοδο όµως οι τελειωµένες γωνίες είναι λιγότερο 
ανθεκτικές στις κρούσεις.  



      

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα έρευνας και 
ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς 
εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως 
το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν.  
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� Εφαρµογή: 

Για λεπτοµερείς µεθόδους χρήσης και εφαρµογής συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο 

" Tektoterm,- εγχειρίδιο εφαρµογής". 

� Εφαρµογή µε τη βοήθεια µηχανής εκτόξευσης σοβά (συστήνεται): είναι 
σηµαντικό ο εκτοξευτήρας σοβά να είναι µε  ελικοειδή αναµίκτη µε συµπαγή 
κοχλία και ειδικό στάτορα για ελαφριά κονιάµατα, µακρύ κοχλία εκτόξευσης και 
διάµετρο ακροφύσιου 14 mm. 

� Χειρωνακτική εφαρµογή: Αναµίξτε µε µπετονιέρα ή δράπανο, ενυδατώσατε µε 
καθαρό νερό σε αναλογία περίπου 9 lt. ανά σάκο. Αναµίξτε για τουλάχιστον 5 
λεπτά και όχι περισσότερο από 10. 

� Εφαρµόστε ένα πρώτο χέρι Tektoterm περίπου 1 – 2 cm. Περιµένετε 2 - 4 ώρες, 
κατόπιν εφαρµόζεται το δεύτερο χέρι  (µέγιστου πάχους ανά στρώση  4 cm). Εάν 
απαιτείται να εφαρµοσθούν παραπάνω χέρια, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. 
Συνολικά επιτρεπόµενα πάχη εφαρµογής: ελάχιστο 2 cm - µέγιστο 18 cm.  

� Μετά από 24 - 96 ώρες από την εφαρµογή του Tektoterm (ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες και το πάχος εφαρµογής), τρίβεται µε το τριβίδι. 

� Πριν περάσουν 10 ηµέρες από την εφαρµογή του Tektoterm, δεν εφαρµόζεται ο 
σοβάς φινιρίσµατος. Σε περίπτωση που απαιτείται µεγαλύτερη αντοχή σε 
κρούσεις συστήνεται ο οπλισµός τη στρώσης του σοβά φινιρίσµατος µε 
υαλόπλεγµα.  
Το µέγιστο πάχος εφαρµογής του σοβά φινιρίσµατος πρέπει να είναι 
µεταξύ 4 και 5 mm. 

� Η στρώση φινιρίσµατος µπορεί να προετοιµαστεί µε ένα από τα ακόλουθα υλικά:  
• Παραδοσιακός σοβάς φινιρίσµατος  
• Χρωµατιστοί ανόργανοι σοβάδες. 
• Χρωµατιστοί σοβάδες πυριτικής βάσης. 

� Προειδοποιήσεις: 

� Μην εφαρµόζετε κάτω από το άµεσο φως του ήλιου ή µε θερµοκρασίες 
υψηλότερες από + 35°C. Εάν η εφαρµογή γίνεται κάτω από το άµεσο φως του 
ήλιου, ειδικές προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν (π.χ. δίχτυ ή παρόµοιο υλικό να 
καλύπτει τη σκαλωσιά). 

� Μην εφαρµόζετε κάτω από τη βροχή, µε µια θερµοκρασία κατώτερη από + 5°C ή 
µε τον κίνδυνο παγετού. Σε κάθε περίπτωση µην προσθέσετε αντιψυκτικά 
προϊόντα. 

� Εφαρµόστε µε τη σχετική υγρασία µεταξύ 45% και 80%. Μην εφαρµόζεται µε τη 
σχετική υγρασία πάρα πολύ χαµηλή. 

� Για λεπτοµερείς µεθόδους χρήσης και εφαρµογής συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο " 
Tektoterm - εγχειρίδιο εφαρµογής" ή επικοινωνήστε µε το τµήµα Τεχνικής 
Υποστήριξης. 

� Τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

   

� ΕΛΟΤ ΕΝ 1745/2002    

Θερµική αγωγιµότητα:   λ =0,056 W/mK  κατηγορία: T1  
� ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-09       
Προσδιορισµός Ατµοπερατότητας Σκληρυµένων Κονιαµάτων µ: 12,5 

� ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10       
Προσδιορισµός Ξηράς Φαινόµενης Πυκνότητας: 230 Kg/m³ 

� ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11       
Αντοχή στην θλίψη:      1,31 N/mm² κατηγορία: CSI  

� ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11       
Αντοχή στην κάµψη :    0,48 N/mm 

� ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-12       
Πρόσφυση:                  0,22 N/mm² 

� ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-18       
Συντελεστής Υδατοαπορρόφησης: κατηγορία: W1 

� Θερµοκρασία εφαρµογής: +5 °C  και +35 °C 
� Αντίδραση στην φωτιά: class E 
� Ηχοµόνωση σε τοίχους: 42 dB 

 


