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Ειδική κόλλα υψηλών απαιτήσεων με 
πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα σε ακραίες 
θερμοκρασιακές συνθήκες. Συνίσταται για 
επίστρωση τσιμεντοπλακών, πλακών 
πέτρας, μαρμαροπλακών, κεραμικών 
πλακών, πλακών Cotto, διακοσμητικών 
τούβλων και άλλων διακοσμητικών 
στοιχείων. Κατάλληλη για τοποθέτηση 
πλακών εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου. 

δράπανο σε χαμηλές στροφές. Το μίγμα 
της κόλλας είναι έτοιμο για χρήση και ο 
χρόνος πήξης του είναι 1 έως 2 ώρες 
ανάλογα με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος. Η κόλλα TERRA 
εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με την 
βοήθεια οδοντωτής σπάτουλας, η οποία 
διαθέτει ''κτένια'' 10-15 mm. Η τοποθέτηση 
των υλικών προς συγκόλληση γίνεται το 
αργότερο μέσα σε 20 λεπτά από την 
επίστρωση της κόλλας. Η παρασκευή και 
επίστρωση της κόλλας, συνίσταται σε 
θερμοκρασία μεταξύ 50 C και 350 C. 

 

 
 

Η κόλλα TERRA μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για επίστρωση πλακών σε 
δάπεδα ή τοίχους με συνήθη 
υποστρώματα, με την προϋπόθεση ότι 
αυτά είναι ξηρά, σκληρά και έχουν 
κατάλληλα προετοιμασθεί. Καθαρισμός 
από σκόνες, λίπη, λάδια, απομάκρυνση 
υπολειμμάτων σοβάδων, χρωμάτων κ.τ.λ. 
Υποστρώματα από τσιμεντοκονιάματα 
χωρίς την κατάλληλη ωρίμανση ή 
παρουσία υγρασίας, καθυστερούν 
σημαντικά την σκλήρυνσή της. Σε σαθρά 
υποστρώματα ή υποστρώματα με έντονη 
απορροφητικότητα (γυψοκονιάματα) 
απαιτείται επάλειψη με το προϊόν 
σταθεροποίησης TECHNOFLEX 1-2 ώρες 
πριν την εφαρμογή της κόλλας. Το 
περιεχόμενο του σάκου ανακατεύεται μόνο 
με καθαρό νερό 5,75 λίτρα για τον κάθε 
σάκο των 25kg (+-0,25 λίτρα) μέχρι να 
προκύψει μια ομοιογενής μάζα 
απαλλαγμένη από σβόλους. Το μίγμα το 
αφήνουμε να ωριμάσει για 5-7 λεπτά και 
εν συνεχεία το αναδεύουμε ξανά χωρίς 
την προσθήκη νέας ποσότητας νερού με 

 

Από 2,5-4,5 Kg/m2 ανάλογα με το 
υπόβαθρο, τον τύπο των πλακιδίων και το 

μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας. 
 

Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας 
σε σφραγισμένη συσκευασία πάνω σε 
παλέτα έως και ένα χρόνο από την 
ημερομηνία παραγωγής. 

 

Διατίθεται σε σάκους των 25kg. 

Κατανάλωση 
Οδηγίες Χρήσης 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα – 
Εφαρμογές 



Εφαρμογή 

  
 
 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αντίσταση 
υγρασία 

στην Άριστη 

Αντίσταση 
γήρανση 

στη Άριστη 

Αντοχή σε 
και διαλύτες 

λάδια Άριστη 

Αντοχή σε αλκάλια 
και οξέα 

Φτωχή 

Αντοχή 
θερμοκρασία 

στη -30° C to +95° C 

Ελαστικότητα Mέτρια 

Αντοχή σε 
απόσπαση μετά 28 
μέρες 

0,6 N/ mm² 

Αντοχή 
απόσπαση 
στο νερό 

σε 
μέσα 

0,6 N /mm² 

Αντοχή σε κάμψη 3,0 N /mm² 
Αντοχή σε θλίψη 6,5 N / mm² 
Στεγανοποίηση Καλή 
Συρρίκνωση Όχι 

 
 

Με βάση το πρότυπο EN 12004 
 

 

 

ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ 
Εργοστάσιο: Περιφερειακός Καρδίτσας 
Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα 
T. 2441076341 F. 2441026283, 

e-mail:systemtechnica2@gmail.com 

   
 

Παρατηρήσεις 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και 
ταξινομείται ως ερεθιστικό, γι αυτό 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

 

Γενικά  

Μορφή Ξηρή σκόνη 

Χρώμα Γκρί 

Ειδικό βάρος 1,55Kg/lit 

Εύφλεκτο υλικό ΟΧΙ 

 

Χρόνος ανάπτυξης 
αντοχών 

15ημέρες 

Χρόνος αναμονής 
πριν την 
αρμολόγηση (τοίχοι) 

 
8ώρες 

Χρόνος αναμονής 
πριν την 
αρμολόγηση( 
δάπεδα) 

 
24 ώρες 
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