
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
-  Για πλακίδια πορσελάνης και φυσική πέτρα 

-  Για πλάτος αρμών 1-10 mm 

-  Βατότητα μετά από μόλις 2 ώρες 

-  Εύκολο στη συντήρηση, απωθεί νερό και βρομιά 

-  Με προστατευτική δράση 

-  Λεπτή επιφάνεια, γυαλιστερό χρώμα 

-  Για εσωτερικές, εξωτερικές εφαρμογές, τοίχους και δάπεδα 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Ενισχυμένο με συνθετικά πρόσθετα, απωθητικό στο 
νερό και στη βρομιά, αρμοκονίαμα πολλαπλών 
εφαρμογών με ιδιότητες ταχείας πήξης και υψηλή 
κρυσταλλική δέσμευση νερού για την αρμολόγηση 
κεραμικών επιστρώσεων καθώς και φυσικής πέτρας 
ανθεκτικής ή μη στον αποχρωματισμό, καθώς και 
μαρμάρου. Για πλάτος αρμών 1 έως 10 mm, για 
εσωτερικές, εξωτερικές εφαρμογές, σε επιφάνειες 
τοίχου και δαπέδου. Το ταχύπηκτο 
Ardacolor Premium+ είναι λείο και εύκολα 
επεξεργάσιμο, ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό στους 
υδρατμούς και ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρμανση. 
Το Ardacolor Premium+ διαθέτει υψηλή, ασφαλή 
πρόσφυση στις παρειές και δεν σχηματίζει ρωγμές μετά 
την πήξη. To Ardacolor Premium+ διασφαλίζει 

βελτιωμένη προστασία, λεπτή επιφάνεια και γυαλιστερό 
χρώμα. 
Το Ardacolor Premium+ δεν έχει ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνο υλικό κατά το GGVS και παράγει πολύ 
χαμηλές εκπομπές κατά το GEV-Emicode EC1 PLUS.  Το 
Ardacolor Premium+ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της κατηγορίας CG2 WA (υψηλή αντοχή στην τριβή, 
μειωμένη απορρόφηση νερού) κατά το DIN EN 13888. 
C(Τσιμεντοειδείς), G(Αρμόστοκος), 2(βελτιωμένος), 
W(με μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα) και 
A(ανθεκτικός στην τριβή) 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το Ardacolor Premium+ ενδείκνυται για την 
αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων όπως πλακίδια 
φαγεντιανής, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια πορσελάνης, 
υαλοψηφίδα, ψηφίδα πορσελάνης, γυάλινα πλακίδια, 
μακρόστενα πλακίδια καθώς και φυσική πέτρα 
ανθεκτική ή μη ανθεκτική στον αποχρωματισμό όπως 
ασβεστόλιθο, μάρμαρο jura, ελαφρύ μάρμαρο κ.λπ., σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
• ταχύπηκτο, βατότητα μετά από μόλις 2 ώρες 
• εύκολη εργασιμότητα, ευκολία στην αρμοπλήρωση 
και το πλύσιμο 

• λεπτή επιφάνεια και γυαλιστερό χρώμα 
• αυξημένη ανθεκτικότητα 
• υψηλή κρυσταλλική δέσμευση νερού, χωρίς 
εξογκώματα περιμετρικά 
• ανθεκτικό στον παγετό και στο νερό 
• ελαστικό, ενισχυμένο με συνθετικά πρόσθετα 
• με προστατευτική δράση 
• ευκολία στη συντήρηση, απωθεί νερό και βρομιά 
• πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή, χαμηλή απορρόφηση 
νερού 
• πολύ υψηλή πρόσφυση στις παρειές 
• μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο υλικό κατά το GGVS 

• Emicode EC1 PLUS, πολύ χαμηλές εκπομπές 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες αρμολόγησης, ξύστε 
τους αρμούς και καθαρίστε την επιφάνεια.  Οι αρμοί δεν 
πρέπει να φέρουν υπολείμματα κονιάματος. 
Για την αρμολόγηση είναι εξαιρετικά σημαντικό το 
υπόστρωμα να είναι ομοιόμορφα ξηρό. Διαφορές στην 
περιεκτικότητα υγρασίας στο υπόστρωμα ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε σχηματισμό λεκέδων ή «νερών» στο 
υλικό αρμολόγησης 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Μην επεξεργάζεστε το Ardacolor Premium+ σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος και υποστρώματος 
χαμηλότερες από +5 °C. Ξεκινήστε την αρμολόγηση 
μετά την πήξη του κονιάματος επικάλυψης ή του 
συγκολλητικού λεπτής στρώσης, το νωρίτερο 3 έως 24 
ώρες μετά την εφαρμογή του δαπέδου, ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο συγκολλητικό. Σε απορροφητικά 
έως πολύ απορροφητικά κεραμικά, 
π.χ. φαγεντιανή, η επιφάνεια που έχει καλυφθεί με 
πλακίδια πρέπει οπωσδήποτε να προεμποτίζεται στην 
περιοχή των αρμών έτσι ώστε το αρμοκονίαμα να μην 
χάνει υπερβολικά γρήγορα το απαιτούμενο για την 
πήξη νερό. Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως αρμοκονίαμα για πλακίδια 

Ardacolor Premium+ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



φαγεντιανής το Ardacolor Classic της Bostik. 
Σε καθαρό δοχείο προσθέστε 6,5 έως 7,5 λίτρα νερό 
για 25 kg σκόνης ή 1,3 έως 1,5 λίτρα νερό για 5 kg 
σκόνης. 
Αναδεύστε το Ardacolor Premium+ στο κρύο, 
καθαρό νερό με μηχανή ανάδευσης σε ταχύτητα 600 
(σ.α.λ.)και αναμίκτη κονιάματος, και αναμείξτε καλά. 
Στη συνέχεια, αφήστε το μείγμα να σταθεί για περίπου 
2 λεπτά και αναδεύστε για λίγο ακόμη.  Ο χρόνος 
εφαρμογής στους +20 °C ανέρχεται σε περίπου 30-45 
λεπτά. 
Το μείγμα αρμολόγησης εφαρμόζεται με σπάτουλα 
αρμολόγησης πλακιδίων, κατά προτίμηση αρχικά 
εγκαρσίως και στη συνέχεια, άλλη μία φορά διαγώνια 
προς τον αρμό. Βεβαιωθείτε ότι οι αρμοί γεμίζουν 
πλήρως. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
0,3 έως 0,7 kg/m2, ανάλογα με το βάθος του αρμού και 
το σχήμα των πλακιδίων. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Μόλις το αρμοκονίαμα «τραβήξει» λίγο, περάστε την 
επιφάνεια με υγρό σφουγγάρι ή με τριβίδι με 
σφουγγάρι. 
Μετά από μερικές ώρες, ξεπλύνετε τυχόν θαμπάδα με 
σφουγγάρι και καθαρό νερό.  Προστατεύστε τις νωπές 
αρμολογημένες επιφάνειες από ρεύματα αέρος και 
ηλιακή ακτινοβολία. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με νερό. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική 
του συσκευασία για περίπου 18 μήνες. 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο υλικό κατά το GGVS. 
Μην αφήνετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το 
προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
Διατίθεται φύλλο δεδομένων ασφαλείας σε 
επαγγελματίες χρήστες κατόπιν αιτήματος. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σακούλα αλουμινίου των 5 kg: 
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)  
Κωδ. Νο.30613445 5kg (λευκό) 
Κωδ. Νο.30613446 5kg (γκρι ασημί) 
Κωδ. Νο.30613448 5kg (ανοιχτό γκρι) 

Κωδ. Νο.30613456 5kg (γκρι τσιμέντου) 
Κωδ. Νο.30613458 5kg (γιασεμί) 
Κωδ. Νο.30613457 5kg (ανοιχτό μπεζ) 
Κωδ. Νο.30613447 5kg (μπαχάμα μπεζ) 
Κωδ. Νο.30613449 5kg (περγαμόντο) 
Κωδ. Νο.30613450 5kg (ανθρακί) 
Κωδ. Νο.30613453 5kg (καραμέλα) 
Κωδ. Νο.30613454 5kg (καφέ) 
Κωδ. Νο.30613452 5kg (ανοικτό καφέ) 
Κωδ. Νο.30613451 5kg (σκούρο γκρι) 
Κωδ. Νο.30613455 5kg (Μανχάταν) 
Σακί των 5 kg: 
Κωδ. Νο.30603789 25kg Σακί (λευκό) 
Κωδ. Νο.30603788 25kg Σακί (γκρι ασημί) 
Κωδ. Νο.30603792 25kg Σακί (γκρι τσιμέντου) 

 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
Σε συσκευασία των 5kg: 
λευκό, ασημί, γκρι, μανχάταν, ανοιχτό γκρι, γκρι 
τσιμέντου, σκούρο γκρι, γιασεμί, ανοιχτό μπεζ, 
μπαχάμα μπεζ, περγαμόντο, ανθρακίτης, καραμέλα, 
ανοιχτό καφέ, καφέ 
Σε συσκευασία των 25kg: 

Λευκό, γκρι-ασημί, γκρι τσιμέντου 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ενδέχεται να διαπιστωθούν μικρές χρωματικές 
αποκλίσεις. Για παρακείμενες επιφάνειες χρησιμοποιείτε 
υλικό της ίδιας παρτίδας προσθέτοντας την ίδια 
ποσότητα νερού και εκτελείτε την αρμολόγηση υπό 
όμοιες συνθήκες θερμοκρασίας.  Συνιστάται 
δοκιμαστική αρμολόγηση σε φρεζαρισμένες, τραχιές ή 
πορώδεις επιφάνειες. Οι πολύ απορροφητικές πέτρες 
πρέπει να προεμποτίζονται. Σε απορροφητικά έως πολύ 
απορροφητικά κεραμικά πλακίδια, π.χ. φαγεντιανή, η 

επιστρωμένη επιφάνεια πρέπει οπωσδήποτε να 
προεμποτίζεται στην περιοχή των αρμών. 
 

Giscode 
Giscode ZP1 Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της 
ΕΕ(REACH) 

 

Emicode 
Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Κατηγορία βάση DIN EN 
13888 

CG2WA 

Αποχρώσεις 

λευκό, γκρι ασημί, ανοιχτό γκρι, 

γκρι τσιμέντου, γιασεμί, 
ανοιχτό μπεζ, μπαχάμα μπεζ, 

περγαμόντο, ανθρακί, καραμέλα, 

καφέ, ανοικτό καφέ, σκούρο γκρι, 

Μανχάταν 

Αποθήκευση 

Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Στην 

αρχική του συσκευασία για περίπου 

18 μήνες 

Κατηγορία Giscode ZP1 

Πλάτος αρμού 1-10mm 

Αναλογία ανάμειξης 
1,3-1,5lt νερό σε 5kg σκόνης 

6,5-7,5lt νερό σε 25kg σκόνης 

Χρόνος αναμονής περίπου 2 λεπτά 

Διάρκεια ζωής στο 

δοχείο(pot life) 
Περίπου 30-45λεπτά στους +20°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +25°C 

Κατανάλωση 

0,3-0,7Kg/m², ανάλογα με το 

μέγεθος των πλακιδίων και το 

πλάτος του αρμού 

Βατότητα Μετά από περίπου 2 ώρες 

Καταπόνηση Μετά από περίπου 24 ώρες 



 

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/el/greece 
 
 
Παραγωγή/ Production 
Bostik GmbH 
An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 
 

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 την 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. 

http://www.bostik.com/

