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

σχετικής υγρασίας σε στάνταρ απορροφητικά υποστρώματα.

▪ Υψηλή καλυπτικότητα: +30% επιπλέον 

απόδοση*

▪ Ευκολία εφαρμογής, τεχνολογία υαλοσφαιριδίων

▪ Τέλεια εργασιμότητα

▪ Υψηλή αρχική συγκράτηση, γρήγορη ωρίμανση

▪ Μεγάλος ανοικτός χρόνος εφαρμογής

▪ Αειφόρος Καινοτομία

Πιστοποιήσεις:

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ PVC, ΜΟΚΕΤΑΣ ΚΑΙ  ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Χρώμα Υπόλευκο

Σύνθεση Ακρυλικό υδατικής βάσης

Ειδικό Βάρος 1

Χρόνος αναμονής* 10-15 λεπτά

Ανοικτός χρόνος 

εφαρμογής*
50-60 λεπτά

Βατότητα* 12 ώρες

Ωρίμανση* 24 ως48 ώρες

Κατανάλωση 200-300 g/m²

Θερμοκρασίες 

εφαρμογής
Από 10 έως 25°C

Ευαισθησία σε 

παγετό

Πλήρης επαναφορά από τους 

0°C

Αποθήκευση
12 μήνες στην αρχική μη 

ανοιγμένη συσκευασία

Συσκευασία
Κουβάς των 15 κιλών

(Ανακυκλωμένη συσκευασία)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

*Για την ίδια ποσότητα σε βάρος ενός συμβατικού συγκολλητικού υλικού

Το STIX A600 EVOLUTION βασίζεται σε μία νέα

τεχνολογία (GLASS BALL technology) που συνδυαζει

μικρο - υαλοσφαιριδία με ειδικές διασπορές ρητινών

και άλλων εξιδεικευμένων πρώτων υλών.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει να μειώνεται αισθητά το

ειδικό βάρος του προϊόντος, διατηρώντας, ωστόσο,

εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Επιτυγχάνεται, έτσι, 30%

επιπλέον απόδοση με την ίδια ποσότητα υλικού σε

βάρος, σε σχέση με συμβατικά συγκολλητικά υλικά

μαλακού δαπέδου.

Η ειδική σύνθεση χαμηλού ειδικού βάρους του STIX

A600 EVOLUTION εξασφαλίζει λεία κρεμώδη

εφαρμογή με εξαιρετική εργασιμότητα και μεγάλη

ευκολία εφαρμογής. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει

επίσης μεγαλύτερη καλυπτικότητα με μικρότερη

ανάγκη μεταφοράς υλικού. Ως συνέπεια, έχουμε θετική

επίδραση στο κόστος και τις εκπομπές CO² από τη

μεταφορά.



Η BOSTIK STIX A600 EVOLUTION είναι ένα καινοτόμο 

τεχνολογικό συγκολλητικό ακρυλικών διασπορών, με 

ιδιότητες χαμηλού ειδικού βάρους για κάθε τύπο PVC, 

μοκέτας και ηχομονωτικών υποστρωμάτων. 

Εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις: υψηλή αρχική 

συγκράτηση,γρήγορη ωρίμανση, μεγάλο ανοικτό χρόνο 

εφαρμογής.

Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη στρώση σε όλη την επιφάνεια 

με τη χρήση της κατάλληλης οδοντωτής σπάτουλας, βάσει 

του υποστρώματος του υλικού επικάλυψης (όπως 

περιγράφεται ακολούθως).

Θερμοκρασία, υγρασία και πορώδες του υποστρώματος 

επηρεάζουν τον χρόνο αναμονής και τον ανοικτό χρόνο 

εφαρμογής.

Για το βέλτιστο αποτέλεσμα, διατηρείτε την κόλλα, το υλικό 

επικάλυψης και τον χώρο εφαρμογής σε θερμοκρασία από  

15°C έως 30°C για, τουλάχιστον, 48 ώρες πριν και μετά την 

εφαρμογή. Η σχετική υγρασία πρέπει να παραμένει ανάμεσα 

σε 60-65%.

Παρακαλούμε σεβαστείτε τον χρόνο αναμονής των 10 ως 15 

λεπτών περίπου. Απλώστε το υλικό επικάλυψης όσο το 

συγκολλητικό παραμένει ακόμα κολλώδης. 

Εφαρμόστε το υλικό επικάλυψης δαπέδου με τη χρήση 

ελαστικού η μεταλλικού ρολού πίεσης, ώστε να μη 

εγκλωβιστεί αέρας και να εξασφαλιστεί η άριστη επαφή του 

υλικού με τη κόλλα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από 30 

λεπτά. 

Καθαρίστε εργαλεία και εξοπλισμό με χλιαρό νερό αμέσως 

μετά την εφαρμογή. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα 

κόλλας από υλικό επικάλυψης με ένα νωπό πανί.  

Ακολουθείστε τις οδηγίες τοποθέτησης του παραγωγού του 

υλικού επικάλυψης. Αλλιώς, αποτρέψτε την κυκλοφορία στο 

χώρο εφαρμογής για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Δεν 

επιτρέπεται η βαριά κυκλοφορία, η κυκλοφορία τροχοφόρων 

καροτσιών και η τοποθέτηση επίπλωσης για, τουλάχιστον, 

72 ώρες μετά την εφαρμογή. Αναμείνατε τουλάχιστον 48 

ώρες προτού διεξάγετε εργασίες καθαρισμού ή γυαλίσματος, 

ή ακολουθείστε σχετικές οδηγίες του παραγωγού του υλικού 

επικάλυψης. 

Από 200 έως 300g/m², ανάλογα με τον τύπο υλικού 

επικάλυψης και τον τύπο σπάτουλας που χρησιμοποιείται. 

Έως και 12 μήνες στην αρχική μη ανοιγμένη συσκευασία και 

σε αποθήκευση σε δροσερό μέρος σε θερμοκρασία από 

+10°C έως+30°C χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως. Αποφύγετέ 

τον παγετό. 

Καθαρίστε εργαλεία και εξοπλισμό με χλιαρό νερό αμέσως 

μετά την εφαρμογή, πριν η κόλλα στεγνώσει. Απομακρύνετε 

τυχόν υπολείμματα κόλλας από υλικό επικάλυψης με ένα 

νωπό πανί. 

Η Προετοιμασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές του κτηρίου και τους εθνικούς κανονισμούς. 

Η απομένουσα υγρασία του υποστρώματος  πρέπει να 

ελεγχθεί και να βρεθεί εντός των ορίων που προσδιορίζει ο 

παραγωγός  του υλικού επικάλυψης.  

Βεβαιωθείτε πως το υπόστρωμα είναι καθαρό, επίπεδο, 

στεγνό και απαλλαγμένο από υπολείμματα που μπορούν να 

επηρεάσουν την πρόσφυση. 

Τα ακόλουθα υποστρώματα πρέπει να εξομαλυνθούν με τη 

χρήση κατάλληλου ασταριού και αυτοεπιπεδούμενου

κονιάματος της Bostik.

Επιτρέψτε πάντα στα αστάρια και τις αυτοεπιπεδούμενες

κονίες να ωριμάσουν ικανοποιητικά πριν την εφαρμογής της 

κόλλας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΟ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Λείο Υπόστρωμα
A2

200-225 g/m²

Ελαφρώς Τραχύ 

Υπόστρωμα

B1
225-260 g/m²

Τραχύ 

Υπόστρωμα

B2
260-300 g/m²

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γραφεία

Οικιακοί χώροι

Νοσοκομεία

Εμπορικοί χώροι

Χώροι Υγείας/Ευεξίας

Εσωτερικοί χώροι

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Ομοιογενή PVC σε ρολά ή πλακίδια

Ετερογενή PVC σε ρολά ή πλακίδια

(LVT εξαιρουμένων)

Μοκέτες (κάθε τύπου)

Υλικά φυσικής ίνας

Linoleum με ηχομονωτικό υπόστρωμα

Ηχομονωτικά από Rubber

Ακουστικά υποστρώματα

Ντουζιέρες με PVC σε δάπεδο και τοίχους

Προστατευτικά πάνελ τοιχοποιίας 

ΧΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κονία ανυδρίτη Primer

Κόντρα πλακέ Primer

Σκυρόδεμα Primer + SLC

Παλαιά πλακάκια Primer + SLC

Παλαιό παρκέ Primer + SLC



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BOSTIK

Smart Help 801 1131 140

Το προϊόν απευθύνεται σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων 

μόνο. 

Ελέγξτε όλα τα υποστρώματα σκυροδέματος για να 

προσδιορίσετε το επίπεδο υγρασίας. Αν τα επίπεδα 

υγρασίας υπερβαίνουν τα στάνταρ επίπεδα (όπως αυτά 

έχουν οριστεί από την βιομηχανία), το υπόστρωμα πρέπει να 

τύχει επεξεργασίας με το κατάλληλο φράγμα απομένουσας 

ή/και ανοδικής υγρασίας της BOSTK πριν την εφαρμογή του 

αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος. 

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η θερμοκρασία του 

υποστρώματος υπολείπεται των 15°C ή υπερβαίνει τους 

30°C, ή η σχετική υγρασία υπερβαίνει το 65%.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υποστρώματα που είναι 

υγρά, σκονισμένα, σαθρά, ή έχουν επαλείμματα που 

μπορούν να επηρεάσουν τη πρόσφυση. 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν ή την 

εφαρμογή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης 

της BOSTIK ή επισκεφτείτε το www.bostik.com .

Συστάσεις και τεχνικές συμβουλές είναι μόνο προς γενική 

καθοδήγηση, μια και οι συνθήκες εφαρμογής ξεφεύγουν 

πλήρως του ελέγχου μας. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

Η BOSTIK STIX A600 EVOLUTION είναι ένα προϊόν που 

εκλύει πολύ χαμηλά επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων 

(VOC). Συμβάλει στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας του 

αέρα εσωτερικών χώρων στα κτήρια. Έχει πιστοποιηθεί ως 

EC1, σύμφωνα με το πρωτόκολλο EMICODE, καθώς 

επίσης έχει λάβει πιστοποιήσεις M1 και A+. Συμβαδίζει με 

τις απαιτήσεις των μεθόδων πράσινης δόμησης LEED και 

BREEAM.

ΚΑΘΑΡΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ

Χωρίς διαλύτες, σύνθεση απαλλαγμένη από φθαλένες, και 

ισοκυανικά. Δεν είναι επικίνδυνο ή εύφλεκτο. 

ΒΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Η BOSTIK STIX A600 EVOLUTION παράγεται από 35% 

οργανικές ανανεώσιμες πρώτες ύλες.

Αυτό επιτρέπει να μειώνονται οι εκπομπές CO² καθ΄ όλον 

τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η BOSTIK STIX A600 EVOLUTION συσκευάζεται σε 

ανακυκλωμένο κουβά που παράγεται με τη χρήση  κατ’ 

ελάχιστον 30% επαναχρησιμοποιημένου ανακυκλωμένου 

πλαστικού (PCR PP). Η χρήση ανακυκλωμένου υλικού στη 

συσκευασία συμβάλλει, επίσης, στη μείωση του 

αποτυπώματος άνθρακα του προϊόντος καθ΄ όλο τον κύκλο 

ζωή του. 

Κωδικος UC PCB GENCOD

30616636 15 kg 1 3549212486228

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 (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.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση: 

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

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

