
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

* Από την ημερομηνίαπαραγωγής στην αρχική συσκευασίαπου δεν έχει
ανοιχτεί,  και να φυλάσσεται χωρίς επαφήμε το έδαφος, σε ξηρές και
κρύες συνθήκες από +5°C έως +25°C χωρίς να εκτίθεται στον ήλιο. 
Προστατεύστε επίσης από συνθήκεςπαγετού, υγρασίας συμπύκνωσης
υγρασίας και δρόσου. **Οι χρόνοι έχουν προσδιοριστεί σε συνθήκες
+23°C και 50% σχετική υγρασίας σε κανονικά απορροφητικά
υποστρώματα

• Υψηλή ηχομονωτική Δράση: απέναντι σε 

κρουστικούς και αερομεταφερόμενους ήχους 

• 2 σε 1 Συγκολλητικές και ηχομονωτικές ιδιότητες σε 

ένα προϊόν 

• Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WOOD H910 SILENTSTIK είναι ένα εξιδεικευμένο

συγκολλητικό για παρκέ με ηχομονωτικές ιδιότητες.

ΧΡΗΣΗ

Το WOOD H910 SILENTSTIX είναι κατάλληλό για τη 

τοποθέτηση των ακολούθων πατωμάτων παρκέ:

• Προ-γυαλισμένα μασίφ παρκέτα ή ανεπεξέργαστα 

παρκέτα ως 12 πόντους φάρδος, ανεξαρτήτως πάχους

• Πολυστρωματικά, προ-γυαλισμένα παρκέτα, 

ανεξαρτήτως φάρδους και πάχους 

• Για κάθε τύπο ξύλου (εκτός από φηγό) 

• Όλα τα είδη ξύλου συμπεριλαμβανομένης της οξιάς, 

κερατοειδούς οξιάς, σημύδα και μπαμπού 

Τύποι Υποστρωμάτων:

• Πορώδη και μη-πορώδη τσιμεντοειδή υποστρώματα

• Κονίες ανυδρήτη

• Παλαιά κεραμικά πλακάκια

• Ξύλινα υποστρώματα

• Μεταλλικά υποστρώματα

Χρώμα Μπεζ - Καφέ

Σύνθεση Ηχομονωτικό συγκολλητικό 

Ζωή προϊόντος στη 

συσκευασία*
18 μήνες

Θερμοκρασίες 

εφαρμογής**
Από +10°C έως +30°C

Ανοικτός χρόνος 

εφαρμογής** 
40 λεπτά

Χρόνος αρχική 

συγκράτησης** 
2 ώρες

Βατότητα** 24 ώρες

Χρόνος ωρίμανσης** 24 έως 48 ώρες

Κατανάλωση 1,6-2 kg/m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι υποχρεωτική η χρήση της ειδικής σπάτουλας για το 

WOOD H910 SILENTSTIK®. Η ειδική οδοντωτή μορφή της 

εξασφαλίζει τη σωστή διασπορά και αυλάκωση της κόλλας. 

Κόψτε τη μία γωνία του αλουμινένιου σακιού και ξεκινήστε

να αδειάζετε τη κόλλα WOOD H910 SILENTSTIK® από τη

γραμμή εκκίνησης της τοποθέτηση του παρκέ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε τα εργαλεία και όποιο άλλο εξοπλισμό με white

spirit αμέσως μετά την χρήση τους. 

Μη περιμένετε τη κόλλα να ωριμάσει, αφαιρέστε με ξύσιμο 

τη κόλλα που έχει τυχόν ξεχειλίσει πάνω στο ξύλο και 

ακολούθως καθαρίστε επιμελώς τα όποια υπολείμματά της 

με ένα πανί εμποτισμένο σε white spirit (συστήνεται να 

γίνεται πάντα δοκιμή για πιθανό αποχρωματισμό του 

ξύλου). Μετά την ωρίμανσή της  η κόλλα μπορεί να 

αφαιρεθεί μόνο μηχανικά. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βεβαιωθείτε πως το υπόστρωμα είναι σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές του κτηρίου. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι 

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

υπολείμματα που μπορούν να επηρεάσουν τη πρόσφυση, 

όπως π.χ.  σκόνη, έλαια, χρώματα, σοβάδες, λειαντικά και 

γυαλιστικά, μαλακτικά νερού, κόλλες, κ.α.   

Βεβαιωθείτε πως το ξύλο είναι καλά εγκλιματισμένο με το 

χώρο που θα εφαρμοστεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του παραγωγού. Αφήστε πάντα κενό συστολο-διαστολών 

στη περίμετρο του χώρου και τις κολόνες για να επιτρέψετε 

την φυσική μετακίνηση του ξύλου που θα εφαρμοστεί. 

Ακολουθείστε τις οδηγίες του παραγωγού του ξύλου σε ότι 

αφορά τις διαστάσεις των κενών συστολο-διαστολης ως 

προς τα κατώτατα όρια.

Για υποστρώματα που δεν είναι ικανοποιητικά λεία ή 

χρειάζονται γεμίσματα για να αποκτηθεί το απαιτούμενο 

πάχος, απαιτείται πρώτα η εφαρμογή του κατάλληλου 

αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος Bostik καθώς και του 

αντίστοιχου ασταριού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 

τεχνική μας υποστήριξή για να βοηθηθείτε σχετικά με 

προϊόντα και υποστρώματα 

Δεν χρειάζεται η χρήση ασταριού.

Προτού εφαρμόστε οποιαδήποτε κόλλα βεβαιωθείτε πως 

το υπόστρωμα είναι καθαρό και στεγνό. 

Συστήματα ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να 

απενεργοποιηθούν 48 ώρες πριν την εφαρμογή.  

Περιμένετε 7 ήμερες μετά την εφαρμογή πριν ξεκινήσετε να 

τα επαναφέρετε σταδιακά σε λειτουργία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως επιτυγχάνετε μία 

ομοιογενή και πλήρη επαφή μεταξύ του ξύλινου 

πατώματος και του υποστρώματος. Απλώστε τη κόλλα με 

τη κατάλληλη σπάτουλα, εξασφαλίζοντας μία συνεχή 

αυλακωτή διασπορά της. Μεριμνήστε ώστε οι αυλακώσεις 

να είναι κάθετες προς το μήκος των σανίδων του παρκέ ή 

ελαφρώς σε γωνία (γωνία 20°έως 30°το πολύ).

Τοποθετείστε το ξύλο πάνω στη κόλλα όσο αυτή είναι 

ακόμα νωπή. Απλώστε κάθε φορά τόση κόλλα όση 

μπορείτε να καλύψετε μέσα σε 40 λεπτά. 

Πιέστε σταθερά για να εξασφαλίσετε πλήρη επαφή του 

ξύλου με τη κόλλα. Χρησιμοποιήστε βαριά αντικείμενα για 

να κρατηθούν οι σανίδες στη θέση τους κατά τον χρόνο 

ωρίμανσης της κόλλας.  

Ιδιαιτέρως παραμορφωμένες σανίδες πρέπει να πιέζονται 

με βάρος έως ότου η κόλλα ωριμάσει πλήρως. 

Η χρήση σφηνών εξασφαλίζει εύκολα ένα κενό 8 χιλιοστών 

(το λιγότερο) μεταξύ του παρκέ και των τοίχων. Αφαιρέστε 

τις σφήνες αμέσως μετά την τοποθέτηση. 

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Το συγκολλημένο δάπεδο είναι βατό μετά από 24 ώρες. 

Τρίψτε και βερνικώστε το παρκέ μετά από τουλάχιστον 48 

ώρες.

ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΛΕΤΑ PCB GENCOD

30618143 15 kg 24 1 3549210030928

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση: 

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

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


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BOSTIK

Smart Help 801 1131 140

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.


