Τεχνικό Φυλλάδιο

KELYFOS BOND
Ινοπλισµένη κόλλα θερµοµονωτικών πλακών
Ιδιότητες
Η KELYFOS BOND είναι µία ινοπλισµένη,
τσιµεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυµένη µε πολυµερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική
και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα και
αντοχή στην υγρασία.
Πιστοποιηµένη µε τη σήµανση CE ως κονίαµα
τύπου GP CS IV, W2 κατά ΕΝ 998-1.
Η κόλλα KELYFOS BOND αποτελεί µέρος του
συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS,
το οποίο είναι πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ETAG-004.
Αριθµός πιστοποιητικού: ΕΤΑ-11/0387.

Πεδία εφαρµογής
Η KELYFOS BOND χρησιµοποιείται, σε συνδυασµό µε τους σοβάδες KELYFOS FINISH-C,
KELYFOS FINISH-A και KELYFOS FINISH-S, ως
σύστηµα για την εξωτερική θερµοµόνωση κατασκευών (σύστηµα KELYFOS).
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερµοµονωτικών πλακών από εξηλασµένη πολυστερίνη, στις
εξωτερικές όψεις των κτιρίων, πάνω σε επιφάνειες
από σκυρόδεµα, σοβά ή σε τοιχοποιία µε
πλίνθους.
Επιπλέον, οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, χρησιµοποιείται για την επικάλυψη των θερµοµονωτικών
πλακών και αποτελεί έτσι το ιδανικό υπόστρωµα
για το σοβά που θα ακολουθήσει.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

τσιµεντοειδής κονία

Απόχρωση:

λευκή

Απαίτηση σε νερό:

6,25 l/σακί 25 kg

Φαινόµενο βάρος
ξηρού κονιάµατος:

1,40 ± 0,10 kg/l

Φαινόµενο βάρος
υγρού κονιάµατος:

1,55 ± 0,10 kg/l

Θερµοκρασία εφαρµογής:

από +5ºC έως +35ºC

Χρόνος ζωής στο δοχείο:

τουλάχιστον 6 h

Ανοιχτός χρόνος
επικόλλησης:

τουλάχιστον 20 min

Αντοχή σε θλίψη:

15,60 ± 1,00 N/mm

2

Aντοχή σε κάµψη:

5,50 ± 0,50 N/mm

Πρόσφυση 28 ηµερών
σε σκυρόδεµα:

≥ 2,00 N/mm

Πρόσφυση 28 ηµερών
σε XPS:

≥ 0,35 N/mm

Τριχοειδής
απορρόφηση νερού:

≤ 0,2 kg/m min

Συντελεστής θερµικής
αγωγιµότητας (λ10,dry):

0,43 W/(m K)

Συντελεστής
διάχυσης υδρατµών (µ):

5/20
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Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από σκόνες, λίπη, µπογιές, σαθρά
υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από τη
χρήση.
2. Εφαρµογή
Ως κόλλα :
Προσθέτουµε την KELYFOS BOND στο νερό υπό
ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα οµοιογενές
παστώδες µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται
µε αναµικτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών.
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει
και το αναδεύουµε λίγο ξανά.
Σε λεία υποστρώµατα απλώνουµε την κόλλα πάνω
στη θερµοµονωτική πλάκα και τη “χτενίζουµε” µε
οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεµηθεί οµοιόµορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια.
Σε ανώµαλα υποστρώµατα η κόλλα εφαρµόζεται
µε µυστρί στην περίµετρο της θερµοµονωτικής
πλάκας και σε επιλεκτικά σηµεία στο κέντρο της.
Κατόπιν τοποθετούµε τις θερµοµονωτικές πλάκες,
πιέζοντάς τες στο σηµείο της επιθυµητής θέσης
τους.
Ως οπλισµένο κονίαµα :
Αρχικά εφαρµόζεται το προϊόν µε λεία σπάτουλα
σε µέγιστο πάχος 3 mm. Στη νωπή ακόµη στρώση
τοποθετείται το υαλόπλεγµα και πιέζεται µε τη
σπάτουλα ώστε να εγκιβωτιστεί πλήρως µέσα στην
κόλλα. Στο τέλος λειαίνεται η επιφάνεια και αποµακρύνεται ταυτόχρονα το πλεόνασµα της κόλλας.

Κατανάλωση
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Ως κόλλα: 2,0-4,0 kg/m , ανάλογα µε το µέγεθος
των δοντιών της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος.
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Ως οπλισµένο κονίαµα: περίπου 1,5 kg/m /mm.

Συσκευασία

ISOMAT S.A.
th
17 km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

Σάκοι 25 kg.
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Αποθήκευση
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστατευµένους από την υγρασία.

Παρατηρήσεις
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν,
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., συνιστάται να
ασταρώνονται αρχικά µε ακρυλικό αστάρι νερού.
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)
for external use
Reaction to fire: Class A1
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Adhesion: 2,0 N/mm – FP: A
Water absorption: W2
Water vapour diffusion coeff.: µ 5/20
Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,43 W/mK
Durability (against freeze/thaw): evaluation
based on provisions valid in the intended place of
use of the mortar
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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.

