ARDACOLOR PREMIUM+
Ελαστικός αρμόστοκος πλακιδίων πολλαπλών εφαρμογών

Είδος

Χρώμα

Article code

Συσκευασία

Ανοιχτό γκρι

30604977
30604953

Μπουκάλι 1kg
Δοχείο 5kg

Φυσικό Λευκό

30602056

Σακί 20kg

Ardatec Membran
(μεμβράνη υγρομόνωσης)

Λευκό

30835829

Ρολό 30 μέτρων

Superfix Xtrem
(σφραγιστικό-συγκολλητικό)

Λευκό

30608220

Φυσίγκιο 450g

Ardacolor Premium+
(αρμόστοκος)

14 αποχρώσεις

-

Σακί 5kg

Ardacolor Premium+
(αρμόστοκος)

3 αποχρώσεις

-

Σακί 25kg

Ardagrip Classic (αστάρι)
Ardaflex S2 premium
(κόλλα πλακιδίων)

1 - 10 mm

2h

ΔΙΑΝΟΜΉ / DISTRIBUTION BOSTIK ΕΛΛΆΣ ΑΕ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Ο Ardacolor Premium+ είναι ένας ελαστικός υδρόφοβος αρμόστοκος πλακιδίων πολλαπλών εφαρμογών, με απωθητικές ιδιότητες
(σε βρωμιές και νερό). Ταχείας ωρίμανσης και υψηλής κρυσταλλικής
δέσμευσης του νερού ανάμειξης. Κατάλληλος για εφαρμογή σε
κεραμικά πλακίδια καθώς και για φυσικές πέτρες που έχουν την
τάση να προσβάλλονται χρωματικά από τα υλικά αρμολόγησης
και συγκόλλησης, όπως για παράδειγμα ανοιχτόχρωμα μάρμαρα.
Είναι ταχείας ωρίμανσης, εύπλαστος και εύκολος στην επεξεργασία.
Ανθεκτικός στον παγετό και διαπερατός σε υδρατμούς.
Κατάλληλος και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Έχει υψηλή πρόσφυση,
ενώ ωριμάζει χωρίς την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών συρρίκνωσης.
O Ardacolor Premium+ προσφέρει βελτιωμένο προστατευτικό
αποτέλεσμα, λεία επιφάνεια και λαμπερό συνδυασμό χρωμάτων.
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

▶ Για

μικρή ψηφίδα (20 x 20)
0,7 kg/m2 για 3mm αρμό
 πλακίδια (150 x 150)
▶ Για
0,3 kg/m2 για 3mm αρμό
 πλάκες (300 x 600)
▶ Για
0,2 kg/m2 για 4mm αρμό

ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΊΩΝ
ΜΕ ΣΎΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ

Ardatec
Membran
Για χώρους που υπόκεινται σε έντονη υγρασιακή
καταπόνηση, μπαλκόνια, ταράτσες,
μπάνια ντουζιέρες και χώρους υγιεινής

Τηλ: + 30 210 48 31 140 • Fax: + 30 210 48 31 125 • E-mail: info@bostik.gr

www.bostik.gr | www.denbraven.gr

ΧΡΩΜΑΤΟΛΌΓΙΟ
Λευκό

Γκρι-ασημί

Ανοιχτό γκρι

Γκρι τσιμέντου

Γιασεμί

Ανοιχτό μπεζ

Μπαχάμα μπεζ

Περγαμόντο

Ανθρακί

Καραμέλα

Καφέ

Ανοικτό καφέ

Σκούρο γκρι

Μανχάταν

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

▶ Για

πλακίδια πορσελάνης
και φυσική πέτρα

▶ Για πλάτη αρμών 1-10 mm

▶ Βατότητα
σε 2 ώρες

▶ Εύκολος
καθαρισμός

▶ Απωθεί νερό και ακαθαρσίες

▶ Λεία
επιφάνεια, λαμπερό χρώμα

▶ Εσωτερικές,
εξωτερικές εφαρμογές
σε τοίχο και πάτωμα

Επίσημος Διανομέας Προϊόντων Bostik
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1

ΑRDAGRIP CLASSIC

ARDAFLEX S2 PREMIUM

Αστάρι ακρυλικής Βάσης για πορώδεις επιφάνειες

Υπερελαστική, ελαφρία, λευκή κόλλα πολλών
εφαρμογών, C2FTES2

2

Το Ardagrip Classic είναι
υδατοδιαλυτό αστάρι ενισχυτικό
πρόσφυσης, έτοιμο προς χρήση,
τροποποιημένης ακρυλικής ρητινούχας βάσης. Είναι κατάλληλο
για επάλειψη απορροφητικών
επιφανειών πριν την συγκόλληση πλακιδίων, ταπετσαρίας και
άλλων επιστρώσεων.

4
3

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

5

80-150g/m2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

▶ Για

▶ Για
80-150g/m2
2h

απορροφητικές επιφάνειες
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

▶ Έτοιμο
προς χρήση

▶ Χωρίς
διαλύτες

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΉΜΑ 2
1,2kg/m2
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΉΜΑ 5
1,2kg/m2 με 2,3 kg/m2 εξαρτάται από τις διαστάσεις
του εκάστοτε πλακιδίου επειδή αλλάζουν οι απαιτήσεις
οδόντωσης της εκάστοτε σπάτουλας
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

▶ Για

▶ Για

6

κεραμικά πλακίδια τοίχου και δαπέδου
κεραμικά από πορσελάνη και υαλοψηφίδα
εσωτερική, εξωτερική και υποβρύχια εφαρμογή

▶ Εκτεταμένη επεξεργασιμότητα και ανοικτός χρόνος

▶ Αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό

▶ Σταθερό
και ελαστικό
 δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
▶ Για

▶ Για

ARDATEC MEMBRAN
7

ΒΉΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
01.

Αrdagrip Classic

02.

Ardaflex S2 premium

03.

Ardatec Membran

04.

Superfix Xtrem

05.

Ardaflex S2 premium

06.

Επίστρωση Πλακιδίων

07.

Ardacolor Premium+

Εύκαμπτη στεγανοποιητική και διαχωριστική μεμβράνη
Η Ardatec Membran είναι μια
εξαιρετικά εύκαμπτη, έτοιμη
προς χρήση από τροποποιημένο
πολυαιθυλένιο, επενδεδυμένη
και στις δύο πλευρές με ύφασμα
πολυπροπυλενίου στεγανοποιητική μεμβράνη. Γεφυρώνει ρωγμές,
είναι αδιαπέραστη από το νερό
και με ιδιότητες αποσύμπλεξης
για ταχεία συγκόλληση κάτω από
κεραμικά πλακίδια. Αμέσως μετά
την τοποθέτηση της μεμβρά
νης στεγανοποίησης, μπορούν
να τοποθετηθούν κεραμικές
επιστρώσεις, σε απορροφητικές
και μη επιφάνειες, σε τοίχους
και δάπεδα, σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, καθώς και
κάτω από το νερό.

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18534-3
W3-I
DIN 18535-3
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Το Ardaflex S2 Premium είναι ένα εύκαμπτο, ενός συστατικού, πολύ χαμηλής
εκπομπής ρύπων, λευκό κονίαμα λεπτής
στρώσης με ισχυρή αρχική πρόσφυση
και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες
εφαρμογής.

ΛΕΥΚΟ

SUPERFIX XTREM
Εξαιρετικά ισχυρό υβριδικό συγκολλητικό-σφραγιστικό

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

1,0-1,05 m2/m2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

▶ Σύνθετη

στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές
επιστρώσεις (AIV-B)

▶ Δοκιμασμένο
σύμφωνα με PG-AIV για τις
κατηγορίες Α, Β, C (AbP)

▶ Σύνθετη
στεγανοποίηση σε μπαλκόνια, στέγες,
μπάνια και χώρους υγιεινής

▶ Σύνθετη
στεγανοποίηση σε πισίνες μέχρι ύψους
πλήρωσης 4 μέτρων

▶ Έτοιμη
προς χρήση για άμεση τοποθέτηση
πλακιδίων
 λαστική, εύκαμπτη, γεφυρώνει ρωγμές
▶ Ε

▶ Με
πρακτική βαθμονόμηση κατά μήκος σε μέτρα

▶ Ενεργεί
ταυτόχρονα ως μέσο αποσύμπλεξης
 σωτερική και εξωτερική εφαρμογή σε τοίχο,
▶ Ε
πάτωμα και κάτω από το νερό

▶ Πολύ
χαμηλές εκπομπές, Emicode EC1 PLUS

Το SuperFix Xtrem είναι ένα πολλαπλών
χρήσεων, ενός συστατικού συγκολλητικό/
σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες και ισοκυανικά.
Είναι πολύ ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές
συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν
προσβάλει χημικά τα μέταλλα. Εξαιρετική
πρόσφυση, ακόμη και σε ελαφρώς υγρές
επιφάνειες. Αφού ωριμάσει πλήρως, το
SuperFix XTREM μπορεί να επικαλυφθεί με
βαφές όπως ορίζεται στο DIN 52452, part 4.
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ
Αριθμός φυσιγγίων=
[τρέχον μέτρα συγκόλλησης(m)×{πr(mm) 2}]/300ml
Όπου r είναι η ακτίνα του ακροφύσιου.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

▶ Εξαιρετικά

▶ Εξαιρετικά

υψηλή αρχική πρόσφυση έως 270 kg/m²
υψηλή τελική συγκόλληση έως 370 kg/10cm²

▶ Κατάλληλο
και για ελαφρώς υγρά υποστρώματα

▶ Δεν
περιέχει διαλύτες
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