
 
EN ISO 9001: 2008 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
VETRO 
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
C2 TE 
Πρότυπο EN 12004 

 

 
Ειδική ακρυλική κόλλα 
τοποθέτησης υαλότουβλων. Λόγο 
της υψηλής αντοχής τσιμέντου, των 
επιλεγμένων αδρανών και ειδικών 
ακρυλικών πρόσθετων που 
περιέχει, δίνει την δυνατότητα για 
χρήση εσωτερική και εξωτερική 
(τοίχου και δαπέδου) καθώς 
εξασφαλίζει και άριστη 
στεγανότητα. 

 

Το περιεχόμενο του σάκου 
αναμιγνύεται μόνο με καθαρό νερό 
6,5 λίτρα για τον κάθε σάκο των 25 
kg (± 0,25 λίτρα) μέχρι να προκύψει 
μια εύπλαστη και 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 δράπανο σε χαμηλές στροφές. 
Το μίγμα της κόλλας είναι έτοιμο 
για χρήση και ο χρόνος πήξης του 
είναι 1 έως 2 ώρες ανάλογα με την 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η 
κόλλα VETRO εφαρμόζεται στο 
υπόστρωμα με την βοήθεια 
οδοντωτής σπάτουλας ή με κοινό 
μυστρί όταν ο επιθυμητός αρμός 
είναι μεγάλου πάχους. Τα 
υαλότουβλα πρέπει να 
τοποθετηθούν το αργότερο μέσα σε 
20 λεπτά από την διάστρωση της 

κόλλας. Επίσης το αλφάδιασμα των 
υαλότουβλων πρέπει να 
εξασφαλίζεται μέσα σε 30 λεπτά 
από την τοποθέτησή τους. 

 

Ανάλογα με το μέγεθος των αρμών. 
 

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

 

Διατίθεται σε σάκους των 25kg. 

Περιγραφή 

Εφαρμογή 

Κατανάλωση 

Αποθήκευση 

Συσκευασία 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Με βάση το πρότυπο EN 12004 

 
 

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

Χρώμα Λευκό 

Ειδικό βάρος 1,50Kg/lit 

Εύφλεκτο υλικό ΟΧΙ 

 

Γενικά 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αντίσταση 
υγρασία 

στην Άριστη 

Αντίσταση 
γήρανση 

στη Άριστη 

Αντοχή σε 
και διαλύτες 

λάδια Άριστη 

Αντοχή σε αλκάλια 
και οξέα 

Μέτρια 

Αντοχή 
θερμοκρασία 

στη -30° C to +95° C 

Ελαστικότητα Πολύ Καλή 

Αντοχή σε 
απόσπαση μετά 28 
μέρες 

1.7 N/ mm² 

Αντοχή 
απόσπαση 
στο νερό 

σε 
μέσα 

1.5 N /mm² 

Αντοχή σε κάμψη 5.0 N /mm² 
Αντοχή σε θλίψη UN N / mm² 
Στεγανοποίηση Άριστη 
Συρρίκνωση Όχι 

 

Χρόνος ανάπτυξης 
αντοχών 

15ημέρες 

Χρόνος αναμονής 
πριν την 
αρμολόγηση (τοίχοι) 

 
8ώρες 

Χρόνος αναμονής 
πριν την 
αρμολόγηση( 
δάπεδα) 

 
24 ώρες 
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ΕΝ 12004 : 2007 + Α1 : 2012 

VETRO 
Αριθ. Δηλ. Επιδ. : SYSTEM TECHNICA VETRO / 5000 - 13 

Βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα , με πρόσθετα χαρακτηριστικά , διευρυμένο 
διαθέσιμο χρόνο και μειωμένη ολίσθηση. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: C2TE 
Για επικόλληση υαλότουβλων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. 

Αντίδραση σε φωτιά: Κατηγορία Α1 

Πρόσφυση, ως: 
 

Αρχική εφελκυστική αντοχή ≥ 1,0 Ν/ mm² 

Ανθεκτικότητα, για: 
 

Εφελκυστική αντοχή μετά από 
θερμική γήρανση 

 
≥ 1,0 Ν/ mm² 

Εφελκυστική αντοχή μετά από 
εμβάπτιση σε νερό 

 
≥ 1,0 Ν/ mm² 

Εφελκυστική αντοχή μετά από 
κύκλους ψύξης – απόψυξης 

 
≥ 1,0 Ν/ mm² 

 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών: 
 

Ανατρέξτε στο Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας 

Η εταιρεία εγγυάται για τις επιδόσεις του προϊόντος όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο - CE. Οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας 
εμπειρίας και γνώσης της εταιρείας στην παραγωγή και στην εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη (εργαστηριακές δοκιμές και αυτοψία στα έργα). Η 
εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς είναι αδύνατο να παρακολουθεί και να επιβλέπει όλες τις πιθανές εφαρμογές του 
προϊόντος. Οπότε είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του έργου του, να συμβουλευτεί τις 
οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία και να το χρησιμοποιήσει με τον σωστό τρόπο και στις κατάλληλες συνθήκες ώστε να έχει το ιδανικό 
τελικό αποτέλεσμα. Το παρόν ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση τεχνικού φυλλαδίου του συγκεκριμένου προϊόντος. Καρδίτσα Απρίλιος 2019. 
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