
         
 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

 MULTIFLEX 
Έτοιµη για χρήση, παστώδης κόλλα πλακιδίων υψηλής 
ποιότητας 
 
 

Ιδιότητες 
 

H MULTIFLEX είναι µία έτοιµη για χρήση, πα-
στώδης κόλλα πλακιδίων µε βάση ακρυλικές ρητί-
νες.  
Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συ-
γκόλλησης, µεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην 
υγρασία. Έχει µηδενική ολίθηση. Είναι ιδανική για 
µικροεπισκευές, λόγω της εύκολης και γρήγορης 
εφαρµογής της. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου D2T σύµφωνα µε 
την ΕΝ 12004. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
H MULTIFLEX είναι κατάλληλη για την κόλληση 
απορροφητικών και µη πλακιδίων, υαλοψηφίδας, 
θερµοµονωτικών και ηχοµονωτικών πλακών, 
φυσικών λίθων. Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από 
σκυρόδεµα, τούβλο, κυψελωτό σκυρόδεµα, σοβά, 
γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, ξύλο, 
πλακάζ θαλάσσης. Κατάλληλη και για υγρούς 
χώρους όπως π.χ. µπάνια, κουζίνες κλπ. 
Χρησιµοποιείται εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα 
και εξωτερικά σε τοίχους. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                  παστώδης ακρυλική      
 διασπορά 

Απόχρωση:  λευκή 

Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +35ºC 

Θερµοκρασιακή αντοχή:    από -20ºC έως +90ºC 

Πρόσφυση: 1,20 Ν/mm2 

Πρόσφυση µετά από:  
• εµβάπτιση σε νερό : 0,50 Ν/mm2 
• θέρµανση: 2,10 N/mm2 

Ολίσθηση: ≤ 0,5 mm 

Ανοιχτός χρόνος 
επικόλλησης:  25min 

Χρόνος µικρορυθµίσεων:  20 min 

Αρµολόγηση σε τοίχο:  µετά 12 h  

Αρµολόγηση σε δάπεδο:  µετά 24 h 

 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να έχει 
επαρκή αντοχή, να είναι στεγνή, κατά το δυνατόν 
επίπεδη και απαλλαγµένη από λίπη ή σκόνες.  
 
2. Εφαρµογή 
Απλώνουµε την MULTIFLEX και τη "χτενίζουµε" 
επάνω στο υπόστρωµα µε οδοντωτή σπάτουλα, 
ώστε να κατανεµηθεί οµοιόµορφα επάνω σε όλη 
την επιφάνεια. Κατόπιν τοποθετούµε τα πλακίδια, 
πιέζοντάς τα στο σηµείο της επιθυµητής θέσης 
τους.  
Το διαστρωµένο µίγµα πρέπει να καλυφθεί µε πλα-
κίδια µέσα σε 25 λεπτά, προς αποφυγή δηµιουρ-
γίας "επιδερµίδας", δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φιλµ. 
 

Κατανάλωση 
 
1,0-3,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος των δοντιών 
της σπάτουλας και το είδος του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 25 kg. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και +35οC. Προστατέ-
ψτε το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν, 
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να αστα-
ρώνονται αρχικά µε το ακρυλικό αστάρι UNI-
PRIMER. 
• Υγροί χώροι (κουζίνες, λουτρά κτλ.) προτείνεται 
να δίνονται σε χρήση περίπου 7 ηµέρες µετά την 
εφαρµογή, ώστε η MULTIFLEX να έχει στεγνώσει 
εντελώς. 
 
 
 



 

 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
• Μην αναµιγνύετε τη MULTIFLEX µε νερό, 
τσιµέντο, ασβέστη κτλ. 
•••• Βαµµένες επιφάνειες µπορούν να επικαλυφθούν 
µε τη MULTIFLEX εφόσον η βαφή είναι σταθερή, 
έχει ικανοποιητική πρόσφυση στο υπόστρωµα και 
η επιφάνεια είναι καθαρή. 
•  Η MULTIFLEX δεν είναι κατάλληλη για χώρους 
µε  ανερχόµενη υγρασία ή µόνιµη καταπόνηση 
από νερό όπως π.χ. πισίνες, δεξαµενές κλπ.  
•  ∆εν είναι κατάλληλη για την κόλληση µη απορ-
ροφητικών υλικών σε µη απορροφητικό υπό-
στρωµα. 
• Τα εργαλεία καθαρίζονται µε νερό όσο η 
MULTIFLEX είναι ακόµα νωπή. Μετά τη σκλή-
ρυνσή της καθαρίζονται µε διαλυτικό SM-12.  
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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ISOMAT S.A. 
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece 
 

EN 12004 

Improved, dispersion adhesive for tiling,        
with reduced slip 

- Reaction to fire Class F 
- Initial shear adhesion 
strength ≥ 1 N/mm2 

- Shear adhesion strength after 
heat ageing ≥ 1 N/mm2 

Shear adhesion strength at 
elevated temperatures ≥ 1 N/mm2 

- Tensile adhesion strength 
after water immersion ≥ 0,5 N/mm2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: 17ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου 
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος 
Tηλ.: 2310 576 000  Fax: 2310 722 475 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 


