
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ PVC 

ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ

*Από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική μη ανοιγμένη

συσκευασία, που φυλάσσεται χωρίς άμεση επαφή με το έδαφος σε

ξηρές και δροσερές συνθήκες από +5°C ως +25°C χωρίς άμεση

επαφή με το ηλιακό φως. Προστατεύστε επίσης από παγετό, υγρασία

και συμπύκνωση.

**Οι χρόνοι αυτοί έχουν προσδιοριστεί σε συνθήκες + 23°C και 50%

σχετικής υγρασίας σε στάνταρ απορροφητικά υποστρώματα.

• Μεγάλος ανοικτός χρόνος εφαρμογής 

• Ισχυρή συγκόλληση και γρήγορη ωρίμανση 

• Για κάθε τύπο εφαρμογής 

ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ
Το Bostik STIX A300 MULTI FLOOR είναι ένα 

πολυχρηστικό πιστοποιημένο κατά ΙΜΟ ακρυλικό 

συγκολλητικό, κατάλληλο για ένα μεγάλο εύρος 

επιστρώσεων μαλακού δαπέδου σε οικιακούς και 

επαγγελματικούς χώρους. 

Έχει υψηλή αρχική συγκράτηση, που συνδυάζεται όμως 

με μεγάλο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Έχει εξαιρετική 

αντοχή σε διάτμηση, πολύ χαμηλά οργανικά πτητικά 

(VOC), εξαιρετική εργασιμότητα που κάνει εύκολη την 

εφαρμογή. 

ΧΡΗΣΗ

Συγκολλητικό για υλικά επικάλυψης δαπέδων και τοίχων

(πλακίδια ή ρολά). Κατάλληλο για βαριά κυκλοφορία σε

επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους, καθώς και

οικιακούς.

Κατάλληλο για τοποθέτηση προστατευτικών πάνελ

τοίχων και για ειδικά πλακίδια PVC σε χώρους με

μεγάλη υγρασία (WC, ντουζιέρες), για πάτωμα και

τοίχους.

Για τα ακόλουθα υλικά επικάλυψης:

▪ PVC σε φελλό

▪ Ηχομονωτικό linoleum

▪ Ηχομονωτικά rubbers

▪ Expanded Vinyls (E.V.R.)

▪ Ημιελαστικά πλακίδια

▪ Μεταλλικά πλακίδια

▪ Διάτρητα πλακίδια με ή χωρίς υπόστρωμα

▪ Μοκέτες με αφρώδες υπόστρωμα

▪ Μοκέτες με μη- φαντό υπόστρωμα

▪ Μοκέτες με συνθετικό υπόστρωμα

▪ Μοκέτες φυσική ίνας με υπόστρωμα λατέξ

▪ Πάνελ προστασία τοιχοποιίας

Τεχνικές εφαρμογές όπως:

Αθλητικοί χώροι, Ντουζιέρες και WC, Εφαρμογή PVC πάνω σε

παλαιό PVC.

Χρώμα Λευκό

Σύνθεση Ακρυλικό υδατικής βάσης

Αποθήκευση* 12 μήνες

Θερμοκρασίες εφαρμογής Από +10°C ως +30°C

Χρόνος αναμονής** 10-15 λεπτά

Ανοικτός χρόνος 

εφαρμογής**
50-60 λεπτά

Βατότητα** 12 ώρες

Ωρίμανση* *
24 έως 48 ώρες

Κατανάλωση 250-400 g/m²

Ευαισθησία σε παγετό
Πλήρης επαναφορά από

τους-5°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BOSTIK

Smart Help 801 1131 140

Εφαρμόστε το υλικό επικάλυψης δαπέδου με τη χρήση

ελαστικού η μεταλλικού ρολού πίεσης ώστε να μη

εγκλωβιστεί αέρας και να εξασφαλιστεί άριστη επαφή του

υλικού με τη κόλλα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από

30 λεπτά.

Αποφύγετε να συγκολλήσετε τους αρμούς προτού η κόλλα

αναπτύξει ικανοποιητικό επίπεδο συγκόλλησης (περίπου

24 με 48 ώρες μετά την εφαρμογή).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε εργαλεία και εξοπλισμό με χλιαρό νερό αμέσως

μετά την εφαρμογή. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα
κόλλας από το υλικό επικάλυψης με ένα νωπό πανί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Υπόστρωμα:

Βεβαιωθείτε πως το υπόστρωμα είναι σύμφωνο με τις

προδιαγραφές του κτηρίου. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι

καθαρό ισχυρό και στεγνό (<75%RH), απαλλαγμένο από

υπολείμματα υλικών που μπορούν να επηρεάσουν την

πρόσφυση όπως, σκόνη, λίπη/έλαια, βαφές, σοβάδες,

συγκολλητικά ευαίσθητα στην υγρασία κ.α.

Για υποστρώματα που δεν είναι ικανοποιητικά επίπεδα ή 

απαιτούν γεμίσματα πριν εφαρμοστεί το δάπεδο, πρέπει 

να προηγηθεί η εφαρμογή του κατάλληλου 

αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος της Bostik,

συνοδευόμενου από το κατάλληλο αστάρι. Παρακαλούμε 

συμβουλευτείτε τον τεχνικό σύμβουλο της Bostik σχετικά 

με υλικά και υποστρώματα.  

Πολύ απορροφητικά υποστρώματα, όπως 

ελαφροκονιάματα ή κόντρα πλακέ, θα πρέπει να 

ασταρωθούν κατάλληλα πριν την εφαρμογή της κόλλας με 

το κατάλληλο αστάρι της Bostik. Το αστάρωμα μειώνει την 

γρήγορη απορρόφηση της υγρασίας της κόλλας, 

εξασφαλίζοντας σωστό χρόνο εφαρμογής και υψηλή τελική 

πρόσφυση.

Πριν την εφαρμογή της κολλάς σιγουρευτείτε πως το 

υπόστρωμα είναι στεγνό και καθαρό από σκόνη. 

Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης:

Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να έχουν

απενεργοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εφαρμογή.

Αναμείνατε τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τα θέσετε ξανά,

σταδιακά, σε λειτουργία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Επιλέξτε την κατάλληλη σπάτουλα και τον σωστό τρόπο

εφαρμογής για κάθε τύπο υλικού επικάλυψης και

εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα στο υπόστρωμα,

διατηρώντας τη σπάτουλά σε γωνία 60°. Τηρήστε τους

χρόνους αναμονής της κόλλας.

Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο ορατών

οδοντώσεων της κόλλας σε πολύ λεπτά υλικά επικάλυψης,

διαβρέξτε ένα ρολό με κόλλα και επιπεδώστε καλά την

κόλλα που εφαρμόσατε ήδη στο υπόστρωμα.

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Ο χρόνος αναμονής 10-15 λεπτών πρέπει να γίνεται

τηρηθεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σχηματισμού

ανομοιομορφίας στο υλικό επικάλυψης (εξαίρεση από το

λινέλαιο). Εφαρμόστε το υλικό επικάλυψης όσο το

συγκολλητικό παραμένει ακόμα κολλώδης.

Κωδικός UC PCB Παλέτα GENCOD

30615677 6 kg 1 80 3549212484842

30615977 12 kg 1 44 3549212485856

30615699 20 kg 1 32 3549212484859

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 καταλληλότητα 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 (συμπεριλαμβανομένης 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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Πολύ λεπτά υλικά με 

λείο υπόστρωμα
A4 200 – 250 g/m²

Υλικά με λείο 

υπόστρωμα

(PVC tiles and strips, 

E.V.R., foams)

A2 250 – 290 g/m²

Υλικά με υφαντό 

υπόστρωμα
B1 300 – 350 g/m²

Υλικά με τραχύ 

υπόστρωμα (π.χ. 

κοκοφοίνικας με 

υπόστρωμα λατέξ)

B2 400 – 450 g/m²

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

