
 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 
• Δάπεδα από συμπαγές ξύλο με πλάτος σανίδας 

<180mm 
 

• Ισχυρή τελική συνοχή 
 

• Αρχική συγκράτηση (σταθεροποίηση) 
 

• Ανθεκτικό στην υγρασία 
 

• Μειώνει σημαντικά τους κτυπογενής 
θορύβους 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το WOOD H180 CLASSIC-P είναι ένα υβριδικό 
συγκολλητικό πολυμερικής βάσης ενός συστατικού. 
Είναι κατάλληλο για παρκέ και την επικόλληση παντός 
τύπου δαπέδων παρκέ έως 180mm πλάτους, πάνω σε 
απορροφητικά και συμπαγή υποστρώματα. 
 
 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
  
Για τοποθέτηση όλων των τύπων δαπέδων από ξύλο: 
Ημιτελή ή προγυαλισμένα δάπεδα από συμπαγή ξυλεία 
με πλάτος σανίδας έως 180mm, πολυστρωματικά 
δάπεδα όλων των μεγεθών. 
 
 
Τελικές ξύλινες επικαλύψεις 
 
• Μωσαϊκό παρκέ 
• Κουμπωτές σανίδες δαπέδου 
• Densified wood 
• Σανίδες end-grain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOOD H180 CLASSIC-P 
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΤΥΠΟΥΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Σύνθεση/ 
Απόχρωση 

Υβριδική κόλλα πολυμερικής 

βάσης/ μπεζ 

Ανοιχτός χρόνος* 40 λεπτά 

Χρόνος 

σταθεροποίησης* 
2 ώρες 

Βατότητα* 24 ώρες 

Χρόνος ωρίμανσης* Μετά από 24 ώρες 

Κατανάλωση 1-1,4 kg/m2 

Συσκευασία 

Πλαστικός κουβάς 21 kg = 

3 σακούλες x 7kg 

Πλαστικός κουβάς 14 kg = 
2 σακούλες x 7kg 

*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά 

υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

 

Η προετοιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα 
ισχύοντα δομικά πρότυπα. Το υπόστρωμα πρέπει να 
είναι σταθερό, ομαλό, λείο, μονίμως στεγνό και να μην 
φέρει υπολείμματα παλιάς κόλλας, σκόνη, λιπαρές 
ουσίες ή άλλους ρυπαντές. 
Κατά την επικάλυψη υφιστάμενων επενδύσεων 
δαπέδου βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι καλά 
συγκολλημένες και καθαρές. 
Απομακρύνετε ακαθαρσίες, βερνίκια, λάδι και παρόμοιες 
μολυσματικές ουσίες. 
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τον ισχύοντα τοπικό 
κανονισμό και ως επι το πλείστων να προετοιμάζετε το 
υπόστρωμα με αστάρια και αυτοεπιπεδούμενα 
κονιάματα Bostik. 
Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να 
ασταρώνονται για να αποφεύγεται η υπερβολική 
απορροφητικότητα του υποστρώματος. Τα επιχρίσματα 
ανυδρίτη, οι μοριοσανίδες και το κόντρα πλακέ πρέπει 
να ασταρώνονται με το κατάλληλο αστάρι. 

Πριν από την εφαρμογή της κόλλας αφήστε το αστάρι ή 
την υποκείμενη στρώση του αυτοεπιπεδούμενου 
κονιάματος να στεγνώσουν καλά. 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

Εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα στο υπόστρωμα με 
αυλακωτή σπάτουλα B11 ή B12. Δεν απαιτείται χρόνος 
αναμονής. 
Για επικόλληση δαπέδων σε επιχρίσματα ανυδρίτη δεν 
απαιτείται αστάρι πριν από την εφαρμογή της 
WOOD H180 CLASSIC-P. 
 
Τοποθετήστε το ξύλινο δάπεδο αμέσως στη θέση του και 
πιέστε δυνατά (κυλίστε) πάνω σε όλη την επιφάνεια για 
να διασφαλιστεί ομοιόμορφη πρόσφυση. 
 
Οι κυρτωμένες σανίδες πρέπει να στερεώνονται με 
βαρίδιο στη θέση τους έως ότου επιτευχθεί η πλήρη 
ωρίμανση. 
 
Χρησιμοποιήστε σφήνες αφήνοντας κενό 8 mm 
ανάμεσα στο παρκέ και στους τοίχους. Αφαιρέστε τις 
σφήνες αμέσως μετά την τοποθέτηση. Διαστάσεις 
αρμού: 0,15% της μεγαλύτερης διάστασης της 
επιφάνειας που πρόκειται να επικαλυφθεί. 
 
Κατά την εφαρμογή του προϊόντος να τηρείτε τον 
ισχύοντα Ελληνικό κανονισμό και τις συστάσεις του 
κατασκευαστή ξυλείας. 
Φυλάσσετε το παρκέ σε ξηρό μέρος. 
Μην τοποθετείτε δάπεδο παρκέ σε χώρο όπου η σχετική 
υγρασία αέρα υπερβαίνει το 65%. 
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Απενεργοποιήστε τη θέρμανση 48 ώρες πριν από την 

τοποθέτηση. Περιμένετε τουλάχιστον 1 εβδομάδα μετά 
την τοποθέτηση του δαπέδου προτού ενεργοποιήσετε 
σταδιακά τη θέρμανση. 
 
Το συγκολλητικό είναι πολύ κολλώδες. Συνεπώς, για 
την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συνιστάται η 
χρήση προστατευτικών γαντιών. Μετά τη χρήση κλείστε 
καλά όλα τα δοχεία. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Από 1kg/m² έως 1,4kg/m² ανάλογα με το είδος της 
επικάλυψης και την σπάτουλα εφαρμογής. 
 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Έως 18 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε 
θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +30°C. Προϊόν 
ευαίσθητο στον παγετό. 
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 

Τα εργαλεία και το νωπό προϊόν που έχει τυχόν διαφύγει 
πρέπει να καθαρίζονται με White spirit και το ώριμο 
υλικό με ξύστρα.  
 
 
 

 

Κωδικός UC PCB GENCOD 

30616178 14kg 1 4008373130931 

30616266 17kg 1 3549212486068 

30615918 21kg 1 3549212486051 
 

 



Διανομή / Distribution                                                                  
Bostik Ελλάς ΑΕ                                                    
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα                        
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,                      

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/greece 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx 

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού 
κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής 
«Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα 
που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε 
από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα 
Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών 
χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την 
τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών 
χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων 
αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που 
εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου 
θα υπερισχύουν. 
Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η 
Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή 
τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν 
πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας. 
Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών 
του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και 
ελλείψεις του παρόντος. 
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή 
έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την 
καταλληλόλητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, 
καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων 
πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.  

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των 
Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή 
συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των 
Προϊόντων.  
Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα 
και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον 
σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης 
φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. 
Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, 
αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή 
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση 
τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο 
παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που 
εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη 
των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε 
χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές 
αιτίες.    
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και 
την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες 
της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας 
αυτού.  
Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους 
ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα 
Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της 
Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν 
Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των 
υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς. 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων 
προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε 
άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβναομένης τυχόν αξίωσης για 
σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για 
επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της 
ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο 
Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 
Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους 
όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το 
παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019. 

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx


 

 

 

 

 

 
 


