
ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΔΎΝΑΤΟ

ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ





Τα 9 εργαστήρια προηγμένης έρευνας και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης στο 
εσωτερικό του φουτουριστικού Kerakoll GreenLab 
αντιπροσωπεύουν το πιο προηγμένο τεχνολογικό 
κέντρο στον κόσμο στη μελέτη και ανάπτυξη νέων 
υλικών για την πράσινη οικοδομή.
Τα νέα τζελ-συγκολλητικά υλικά H40® Gel είναι 
η πρόκληση που κέρδισαν οι μηχανικοί της 
βιοδόμησης του Kerakoll GreenLab για τους 
επαγγελματίες της τοποθέτησης.

ΟΛΑ ΓΕΝΝΙΟΎΝΤΑΙ 
ΕΔΩ

Το επιστημονικό πάρκο Kerakoll, το οποίο φιλοξενεί το νέο κέντρο έρευνας Kerakoll GreenLab, είναι ένας χώρος αφιερωμένος στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα 
των πράσινων δομικών υλικών. Το φουτουριστικό κτίριο συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κέντρο έρευνας όλα τα νέα επιστημονικά εργαστήρια του ομίλου Kerakoll με ένα αποκλειστικό 
πρόγραμμα στις πράσινες τεχνολογίες. Η Kerakoll προσφέρει σε κάθε πελάτη εξατομικευμένες λύσεις, που περιλαμβάνουν 20 σειρές καινοτόμων προϊόντων και 1.700 φιλικά προς 
το περιβάλλον προϊόντα για τη μελέτη, την κατασκευή και την κατοίκιση με σεβασμό για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως 
σχεδιασμός, τεχνική συμβούλευση, εκπαίδευση και υποστήριξη στο εργοτάξιο.

TECHNOLOGY

®



Τραβάει πολύ γρήγορα στον κουβά 

ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΧΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ C2

Πρέπει να φτιάχνεις σκληρά μίγματα για να μη μειωθεί το 
πάχος

Το μίγμα είναι σκληρό και πιο κουραστικό να το δουλέψεις

“Πετσώνει” γρήγορα και δε διαβρέχει καλά το πλακίδιο

Οι επιδόσεις αλλάζουν από συγκολλητικό σε συγκολλητικό 
και δεν είναι εύκολο να διαλέξεις το σωστό

ΑΠΟ ΤΟ ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Kerakoll μέσω της GEL-TECHNOLOGY® 
έχει δημιουργήσει ένα νέο σύνορο στην 

Τεχνολογική Έρευνα, ικανό να διερευνήσει 
τις πραγματικές συμπεριφορές των φυσικών 

πρώτων υλών και να συνθέσει καινοτόμα 
συγκολλητικά υλικά με συμπεριφορά τζελ.

TECHNOLOGY

®

Δεν τραβάει, παραμένει στον κουβά ακριβώς όπως το έφτιαξες για πολύ χρόνο

Κάνε το μίγμα όπως θέλεις επειδή δεν μειώνεται ποτέ το πάχος του

Με το μαλακό μίγμα εργάζεσαι καλύτερα και γλυτώνεις κόπο

Η θιξοτροπική και ρευστή σύσταση διαβρέχει όλο το πλακίδιο ακόμα και μετά 
από πολύ χρόνο

Οι επιδόσεις είναι πάντα μέγιστες και είναι κατάλληλο για όλα και πάνω σε όλα

ΣΤΟ ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ



ΜΕΤΑΛΛΟ
Keragrip Eco

ΔΑΠΕΔΑ PVC (ΒΙΝΎΛΙΚΑ)
Keragrip Eco

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
Primer A

ΞΎΛΙΝΑ ΠΑΝΕΛ
Keragrip Eco

Το H40® Τζελ-Συγκολλητικό Υλικό 
είναι το πρώτο και μοναδικό 
“όλα-σε-ένα” προϊόν γιατί είναι 
κατάλληλο για όλα και πάνω σε όλα.



ΤΟ 1ο ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ

“  Κάθε μέρα ανακαλύπτω νέα και 
δύσκολα υποστρώματα και υλικά για να 
τοποθετήσω. 

 Το H40® Gel No Limits® είναι πολλαπλών 
χρήσεων και είναι το μοναδικό που μου 
λύνει κάθε πρόβλημα τοποθέτησης σε 
όλα τα εργοτάξια. Πάντα. “

ΣΚΎΡΟΔΕΜΑ
επαλήθευση της απορροφητικότητας

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
καθαρισμός και στέγνωμα



ΤΟ 1ο ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ     ΠΟΎ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ

Τα Τζελ-Συγκολλητικά υλικά είναι 
θιξοτροπικά σε όλα τα πάχη, μαλακά 
και ελαφριά. Ακόμη και στους τοίχους 
εργάζεσαι χωρίς κόπο και χωρίς το 
πλακίδιο να γλιστράει.



Δεν συρρικνώνεται

Συγκρατεί το πλακίδιο

Μίγμα Θιξοτροπικό και Ρευστό

ΤΟ 1ο ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ     ΠΟΎ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ

“  Με είχαν κουράσει τα σκληρά 
μίγματα προκειμένου να 
συγκρατούνται τα πλακίδια 
στην θέση τους.

 Με το H40® Gel No Limits® 
δοκίμασα μια νέα σύσταση, 
ρευστή και θιξοτροπική, 
που με κάνει να δουλεύω 
καλύτερα και με  
ασφάλεια. “



“ Το H40® Gel No Limits® 
είναι διαφορετικό επειδή 
διαβρέχει εύκολα ολόκληρο 
το πλακίδιο και το 
υπόστρωμα.

 Με αυτό τον τρόπο είναι 
πάντα σίγουρο ακόμα και στις 
πιο δύσκολες καταστάσεις σε 
κάθε εργοτάξιο. “



ΤΟ 1ο ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ  

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗ

Το H40® Gel No Limits® 
εγγυάται τη μέγιστη 

δύναμη συγκόλλησης 
μέσω της πλήρης 

διαβροχής του 
πλακιδίου σε όλες τις 

συνθήκες.

ΣΎΓΚΡΙΤΙΚΗ  
ΔΟΚΙΜΗ

ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΧΟ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ C2



ΤΟ 1ο ΔΟΜΙΚΟ       ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ

Το H40® Gel No Limits® συγκολλά δομικά το 
πλακίδιο με το υπόστρωμα χάρη στο Geolegante® 

(Γεωσυνδετικό Υλικό) KERAKOLL και έτσι εγγυάται 
μία συγκόλληση ανθεκτική στο χρόνο.

ΔΟΚΙΜΗ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 

ΦΟΡΤΙΟ

ΠΛΑΚΙΔΙΟ

ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ

ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΟΎ



ΤΟ 1ο ΔΟΜΙΚΟ       ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ

“  Το H40® Gel No Limits® δεν 
ξεκολλάει από το πλακίδιο 
και από το υπόστρωμα, 
ακόμα και όταν σε αυτά 
υπάρχουν υψηλές τάσεις.

 Έτσι η εργασία μου δεν 
αμφισβητείται ποτέ. “

υποστρώματα:
τσιμεντοκονία

σκυρόδεμα
ξύλινο πάνελ

μέταλλο
δάπεδα PVC (βινυλικά)



Το H40® Gel No Limits® 
αντέχει τις καταπονήσεις 
των πιο παραμορφώσιμων 
υποστρωμάτων, χάρη 
στην υψηλή αντοχή στις 
διατμητικές τάσεις, που δίνουν 
οι νέες και αποκλειστικές 
ρητίνες με χαμηλές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Προετοιμασία με Keragrip Eco Άπλωμα του H40® Τοποθέτηση του πλακιδίου

ΤΟ 1ο ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΎΛΙΚΟ 



“  Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ συγκολλητικά υλικά με μεγάλη 
παραμορφωσιμότητα, επειδή δεν έχουν καλή εργασιμότητα.

 Το H40® Gel No Limits® είναι το μοναδικό υλικό ενός συστατικού, 
που μου δίνει εγγυήσεις ακόμη και σε ασταθή υποστρώματα, 
χωρίς να θυσιάζει κάτι από την άριστη εργασιμότητα του. “

ΜΕ ΕΓΓΎΗΜΕΝΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΤΟ 1ο ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ ΠΟΎ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΔΎΝΑΤΟ

Τζελ-συγκολλητικό υλικό δομικής πρόσφυσης, εύκαμπτο, πολλαπλών χρήσεων, με βάση το 
αποκλειστικό Geolegante® (Γεωσυνδετικό Ύλικό) Kerakoll, για την συγκόλληση ακόμη και σε 
ακραίες συνθήκες υλικών όλων των ειδών, σε όλα τα υποστρώματα και για οποιαδήποτε χρήση.

ΎΛΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΎΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΎΛΙΚΑ



ΤΟ 1ο ΦΎ ΣΙΚΟ ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΎΛΙΚΟ ΜΕ ΎΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ορυκτό τζελ-συγκολλητικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, με χαμηλότατο περιεχόμενο χημικών 
πρόσθετων, για τη συγκόλληση με υψηλές επιδόσεις, με μηδενική καθετή ολίσθηση και με μεγάλο 
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής γρανιτοπλακιδίων, κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων.

H30 GEL
με Ορυκτό Μπετονίτη

με Φυσική Άσβεστο NHL

με Φυτικό Γαλάκτωμα



Μάθετε περισσότερα

“  Εσύ είσαι έτοιμος να 
βελτιώσεις τη δουλειά σου; 

Με τα ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΎΛΙΚΑ μπορείς ! ”

ΤΖΕΛ-ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΎΛΙΚΑ

Kerakoll Channel Hellas Kerakoll H40 Gel



ΝΙΩΣΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ  !



KERAKOLL Spa
KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700    Fax +30 22620 58788    e-mail: info@kerakollhellas.gr   www.kerakoll.com
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