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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

KLEBOCEM 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

Όνομα:    Klebocem 

Περιγραφή: Το Klebocem είναι ένα κονίαμα ενός συστατικού κατάλληλο για 

επικόλληση θερμομονωτικών πλακών αλλά για εξομαλυντικές 

στρώσεις. Περιέχει ρητίνες υψηλής ανθεκτικότητας τσιμέντο Portland 

και επιλεγμένα αδρανή. Έχει εξαιρετικά συγκολλητικά χαρακτηριστικά 

και ανθεκτικότητα στη παγωνιά. Έχει την ικανότητα να απλώνεται και 

να γεμίζει. Κατάλληλο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 

Termok8.  

Ταξινόμηση UNI 8681: Σοβάς ενός συστατικού για υπόστρωμα, σε μορφή σκόνης, αντίδρασης 

φυσικής ξήρανσης, επίπεδος που  περιέχει τσιμέντο και συμπολυμερή 

βινυλίου. 

Χρήση:   Εξωτερική / εσωτερική 

Κατάλληλες Επιφάνειες: Σοβάδες, έγχρωμοι σοβάδες, οπλισμένο σκυρόδεμα, μπετό με ίνες, 

προκατασκευασμένα στοιχεία με μπετό, τούβλα ή μπλόκα, μονωτικά 

πάνελ 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εμφάνιση / Σύνθεση: Φυσική κατάσταση: σκόνη 

   Συνδετικό υλικό: βινύλιο-τσιμέντο 

    Εμφάνιση: επίπεδη 

Διαστάσεις: Ειδικό βάρος: 1,20 ± 50 kg/dm3
 

 Απόλυτο βάρος σαν κόλλα: 1,55 ± 50 kg/dm3
 

Κοκκομετρία      

 Μικρή έκδοση: 0,6 mm 

Μεγάλη έκδοση: 1,2 mm 

Χαρακτηριστικά απόδοσης: Αντοχή σε εξάτμιση: µ 22 +/- 10 % ( EN 1015-19)  

Υπόλοιπο στεγνού βάρους: 100% 

pH: 11-12 

Αντοχή μίγματος σε δοχείο: 30 λεπτά ανάλογα με τις θερμοκρασίες του 

περιβάλλοντος 

Χρόνος εργασιμότητας: 40 λεπτά 

Πρόσφυση μετά από 28 ημέρες: 2,1 N/mm2 

Συγκόλληση μετά από εμβύθιση στο νερό:  0,9 N/mm2 

Αντοχή στην κάμψη:  4,5 N/mm2 

Αντοχή στην συμπίεση: 10 N/mm2 

Χρώμα:   Γκρι 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

KLEBOCEM 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Εξωτερικές συνθήκες: Θερμοκρασία εφαρμογής: min. +5 0C max. +40 0C,    

    Σχετική υγρασία: max 80% 

Προετοιμασία επιφάνειας: Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά με καλό 

καθαρισμό. Σαθρά υποστρώματα θα πρέπει πρώτα να σταθεροποιούνται 

με μια στρώση Primacril τουλάχιστον 5-6 ώρες πριν την εφαρμογή. Αν 

τα υποστρώματα δεν είναι λεία ή έχουν ρωγμές υαλόπλεγμα Armatex θα 

πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο χέρι. 

Τύπος εξοπλισμού:  Μυστρί (μεταλλικό ή πλαστικό), αναμεικτήρας χαμηλής ταχύτητας 

Αναλογία ανάμιξης:  22-24% νερό, 200-240 ml/kg 

Διάρκεια μείγματος σε  

δοχείο:    Περίπου 2-4 ώρες, ανάλογα τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. 

Διαδικασία εφαρμογής: Για συγκόλληση μονωτικών πλακών  

Προετοιμασία του κονιάματος ανακατεύοντας 25kg Klebocem με 5,5-6 

λίτρα νερού σε ένα κουβά ή με τον αναμεικτήρα σε χαμηλή ταχύτητα, 

μέχρι να επιτευχθεί ένα τελείως ομοιογενές μίγμα χωρίς θρόμβους, 

προσπαθώντας να ζεσταθεί όσο γίνεται λιγότερο. Μετά από 5 λεπτά το 

μείγμα αναδεύεται ξανά και ακολουθεί η εφαρμογή. Η εφαρμογή του 

μείγματος πραγματοποιείται περιμετρικά και σε κεντρικά σημεία πάνω 

στο μονωτικό πάνελ. 

Κατανάλωση 3-5kg/m2  

Για εξομαλυντικές στρώσεις: 

Προετοιμασία του εξομαλυντικού κονιάματος αναμειγνύοντας μια 

σακούλα KLEBOCEM των 25 kg με 6 λίτρα νερού για τουλάχιστον 5 

λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθεί τελείως και να εξαλειφθούν οι γρόμποι, 

φροντίζοντας να θερμανθεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Μετά από 5 λεπτά 

το μείγμα αναδεύεται ξανά και ακολουθεί η εφαρμογή. Το μείγμα 

εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα μέχρι να επιτευχθεί επαρκής 

ομοιογενής επιφάνεια. 

Κάλυψη: 3 kg/m2 

Για ενισχυμένη εξομάλυνση υποστρωμάτων: 

Προετοιμασία του εξομαλυντικού κονιάματος αναμειγνύοντας μια 

σακούλα KLEBOCEM των 25 kg με 6 λίτρα νερού για τουλάχιστον 5 

λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθεί τελείως και να εξαλειφθούν οι γρόμποι, 

φροντίζοντας να θερμανθεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Μετά από 5 λεπτά 

το μείγμα αναδεύεται ξανά και ακολουθεί η εφαρμογή. Το μείγμα 

εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα μέχρι να επιτευχθεί επαρκής 

ομοιογενής επιφάνεια. Όταν το κονίαμα είναι ακόμα νωπό, 

τοποθετούνται τμήματα Armatex (IVAS), τεντωμένα και βυθισμένα στο 

μείγμα με τη χρήση ενός πλωτήρα ή ενός μαχαιριού, φροντίζοντας να 

επικαλυφθεί το υαλόπλεγμα κατά τουλάχιστον 10 cm και αποφεύγοντας 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

KLEBOCEM 

την δημιουργία φυσαλίδων ή διπλών. Το υαλόπλεγμα θα πρέπει να 

καλύπτεται πλήρως από το κονίαμα και σε καμία περίπτωση να μην 

είναι ορατό. 

Κατανάλωση 3kg/m2  

Στους 230C το Klebocem μπορεί να καλυφθεί μετά από 4-5 μέρες, αλλά 

αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες. Μπορεί να 

βαφεί και είναι συμβατό με όλα τα προϊόντα που δεν περιέχουν 

διαλύτες. 

Κατανάλωση: Κάλυψη (σε συγκόλληση και εξομάλυνση) 

Συνιστώμενη ποσότητα ανά m2:  

Μικρό 7–8 kg 

Μεγάλο 9 -11 kg  

Κάλυψη ανά συσκευασία (25 kg):  

Μικρό: 3,56 m2 περ.  

Μεγάλο: 2,9 m2 περ.  

Η κάλυψη ποικίλλει ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος.  

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Συσκευασία:   Σακιά των 26 κιλών 

Αποθήκευση: Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία: +5 oC +30 oC 

Η σταθερότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη για 12 μήνες εάν αυτό 

είναι αποθηκευμένο στην κανονική του συσκευασία σε ένα στεγνό και 

υπό σκιά μέρος. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Ταξινόμηση κινδύνου:  Ετικέτες κινδύνου απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 60/2001/EC  και 

με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες. 

Συμβουλές προειδοποίησης  

για τον χρήστη: Βλ. την κάρτα ασφαλείας 

Όριο οσμών: Άοσμο  

Αναγνώριση του τύπου  

των αποβλήτων: Χάρτινα δοχεία:  

Χαρακτηρίζονται με τον κωδικό 150105 (ενδεχομένως επεξεργασμένα 

ως αστικά απόβλητα σύμφωνα με τους κανονισμούς των επιμέρους 

δήμων). 

Εάν τα δοχεία περιέχουν κατάλοιπα αποξηραμένης σκόνης, μπορούν να 

ταξινομηθούν ως κωδικός 150110. 

Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

KLEBOCEM 

 

Σημείωση: Αυτό το δελτίο τεχνικών πληροφοριών  έχει συνταχθεί με βάση το καλύτερο της τεχνικής και 

επιστημονικής μας γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεσμευτικό και δεν συνεπάγεται δική μας ευθύνη , διότι 

οι όροι χρήσης δεν ελέγχονται από εμάς. Καλό θα είναι να ελέγχεται πάντα η καταλληλότητα του προϊόντος 

κάθε φορά πριν τη χρήση. 

 

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy 

Phone +39 0541 815811 Fax +39 0541 933112 www.metropolis-ivas.com 
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