
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Εξαιρετικά υψηλή αρχική πρόσφυση έως 270 kg/m² 

-  Εξαιρετικά υψηλή τελική συγκόλληση έως 370 kg/10cm3 

-  Κατάλληλο και για ελαφρώς υγρά υποστρώματα 

-  Δεν περιέχει διαλύτες 

 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
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. Απαιτείται δοκιμή πριν την 
εφαρμογή του. 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το SuperFix Xtrem είναι κατάλληλο για εφαρμογές 
ελαστικής συγκόλλησης σε πολλά υποστρώματα για  
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
- Για συγκολλήσεις σε σκυρόδεμα, μέταλλα 
συμπεριλαμβανομένου χάλυβα, ψευδαργύρο, PVC, 
κεραμικά, γυαλί, εποξειδική ρητίνη, πολυεστέρα και 
βερνικωμένη ξυλεία. 
- Για συγκολλήσεις σε πάνελ. 
- Για συγκολλήσεις σε πλίνθους, πλακοστρώσεις και 
διακοσμητικές λωρίδες. 
- Για πλήρωση ρωγμών, αρμών δαπέδων, αρμών σε 
ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, αρμών σε 
εφαρμογές κλιματιστικών και συστημάτων αερισμού, 
δεξαμενών κλπ. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι 
απαλλαγμένες από σαθρά τμήματα, να είναι ικανές να 
φέρουν φορτία, καθαρές, στεγνές χωρίς λίπη και 
σκόνη. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι συμβατά με 
το Superfix Xtrem, δεν πρέπει να περιέχουν 
άσφαλτο ή πίσσα. 
Στην περίπτωση συγκόλλησης πλαστικών, η 
πρόσφυση και η συμβατότητα πρέπει να ελέγχονται 
μεμονωμένα σε κάθε περίπτωση. Όταν το υλικό 
εφαρμόζεται σε βαμμένες επιφάνειες, πρέπει να 
ελέγχεται η συμβατότητα με την βαφή. Για 
παράδειγμα, όταν το υλικό εφαρμόζεται σε βαμμένες 
επιφάνειες με ακρυλικά χρώματα, μπορεί να υπάρξει  
μετανάστευση πλαστικοποιητών του χρώματος με 
αποτέλεσμα να μειωθεί η πρόσφυση. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το SuperFix Xtrem πρέπει να εφαρμοστεί με πίεση 
στις περιοχές συγκόλλησης χρησιμοποιώντας ένα 
πιστόλι πίεσης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την άνω 
επιφάνεια στο υπόστρωμα και εφαρμόστε ομοιόμορφη 
πίεση για την ίση κατανομή της κόλλας. Βεβαιωθείτε 

ότι το στρώμα κόλλας είναι πάχους τουλάχιστον 
2 mm, έτσι ώστε η κόλλα να είναι ικανή να απορροφά 
την ελαστική κίνηση όταν έχει ωριμάσει πλήρως. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Όταν είναι ακόμα φρέσκο το υλικό, μπορεί να 
αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας SOLVENT 250 ή 
SOLVENT 300. Αυτοί οι διαλύτες μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν και για την απολίπανση των 
επιφανειών πριν από τη συγκόλληση. Όταν 
σκληρυνθεί, το SuperFix Xtrem μπορεί να αφαιρεθεί 
μόνο μηχανικά. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος μεταξύ +5°C 
και +25°C. Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 18 
μήνες όταν παραμείνει στην αρχική, κλειστή 
συσκευασία. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κωδ. Νο. 30608220 Φυσίγγιο 450 g λευκό 
Κωδ. Νο. 30609500 Φυσίγγιο 450 g γκρι 
Κωδ. Νο. 30609499 Φυσίγγιο 450 g μαύρο 
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Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,                     www.bostik.com  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βάση Πολυμερή τροποποιημένα με σιλάνιο 

Αποχρώσεις Λευκό, γκρι, μαύρο 

Μέθοδος 

πολυμερισμού 
Μέσω υγρασίας αέρα 

Ειδικό βάρος Περίπου 1,5 g/cm³ (DIN 52451-PY) 

Χρόνος 

σχηματισμού φιλμ 

(στους 23°C, 50% 

σχετική υγρασία) 

Περίπου 15 min 

Πλήρης σκλήρυνση 

(στους 23°C, 50 % 

σχετική υγρασία) 

Περίπου 2 mm/24 h 

Σκληρότητα 
SHORE A 

Περίπου 60 (DIN 53505, 4 εβδομάδες 
23°C/50% σχετική υγρασία) 

Επιμήκυνση 

θραύσης 
> 100% 

Θερμοκρασία 

εφαρμογής 
Από +5°C έως +35°C 

Θερμοκρασία 

λειτουργίας 
Από -40°C έως +100°C 

  

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 


