
 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 
• Άμεση συγκράτηση  

 
• Ισχυρή, γρήγορη ωρίμανση 

 
• Παρατεταμένος χρόνος εργασιμότητας  

 
• Γρήγορη ωρίμανση και άμεση βατότητα της 

επίστρωσης  
 

• Χαμηλή κατανάλωση  
 
• Ανθεκτική στη θερμότητα  

 
 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η Contact N525 MULTI είναι μια κόλλα επαφής με 
διαλύτη βάσης νεοπρενίου για επενδύσεις δαπέδου και 
τοίχου. 

 
 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
 
Ιδιαίτερα κατάλληλο για απαιτητικά κάθετα φινιρίσματα: 
σοβατεπί, ρίχτια, αξεσουάρ. 
Κατάλληλο για επενδύσεις τοίχων και δαπέδων. 
Αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. 
 
Τελικές επικαλύψεις:  
 
- Πλακίδια ή φύλλα από καουτσούκ  
- Επενδύσεις δαπέδων από φυσικές ίνες 
- Πλακίδια δαπέδου  
- Μεταλλικά φύλλα  
- Δάπεδα από PVC  
- Πλακίδια λινοτάπητα με πίσω όψη από λινάτσα  
- Δάπεδα παρκέ και κατασκευαστική ξυλεία  
- Τσιμεντοειδή αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTACT N525 MULTI 
CLASSIC ΚΟΛΛΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Σύνθεση/ 
Απόχρωση 

Κόλλα επαφής διαλύτου/ 
κίτρινο 

Χρόνος αναμονής* 5-15 λεπτά 

Ανοιχτός χρόνος* 45-60 λεπτά 

Βατότητα* Άμεσα 

Χρόνος ωρίμανσης* 24-48 ώρες  

Κατανάλωση 150 g/m²/επιφάνεια 

*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά 

υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Η προετοιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα 
ισχύοντα δομικά πρότυπα. Το υπόστρωμα πρέπει να 
είναι σταθερό, λείο, μονίμως στεγνό και να μην φέρει 
υπολείμματα παλιάς κόλλας, σκόνη, λιπαρές ουσίες ή 
άλλους ρυπαντές. 
Κατά την επικάλυψη υφιστάμενων επενδύσεων 
δαπέδου βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι καλά 
συγκολλημένες και καθαρές. 
Απομακρύνετε ακαθαρσίες, βερνίκια, λιπαρές ουσίες και 
παρόμοιες ρυπαντικές ουσίες. 
 
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τον ισχύοντα τοπικό 
κανονισμό και ως επι το πλείστων να προετοιμάζετε το 
υπόστρωμα με αστάρια και αυτοεπιπεδούμενα 
κονιάματα Bostik. 
 
Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να 
ασταρώνονται για να αποφεύγεται η υπερβολική 
απορροφητικότητα του υποστρώματος. Τα επιχρίσματα 
ανυδρίτη, οι μοριοσανίδες και το κόντρα πλακέ πρέπει 
να ασταρώνονται με το κατάλληλο αστάρι. 
Πριν από την εφαρμογή της κόλλας αφήστε το αστάρι 

και την υποκείμενη στρώση του αυτοεπιπεδούμενου 
κονιάματος να στεγνώσουν καλά. 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Εφαρμόστε την κόλλα και στις δύο επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα. 
Στις περισσότερες εφαρμογές συνιστάται η χρήση 
οδοντωτής σπάτουλας Αρ. 000. Εφαρμόστε περίπου 
150g/m² σε κάθε μία από τις επικολλούμενες 
επιφάνειες. Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα 
προϊόντος. 
Για απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. ξύλο, 
μοριοσανίδες, κόντρα-πλακέ ή γυψοσανίδες) 
εφαρμόστε δύο στρώσεις κόλλας με χρονικό διάστημα 
αναμονής 10-15 λεπτών. Στις υπόλοιπες επιφάνειες 
αρκεί μία μόνο στρώση κόλλας. 
Για πλακίδια λινοτάπητα με πίσω όψη από λινάτσα: 
εφαρμόστε δύο στρώσεις στην πίσω όψη της 
επίστρωσης και μία στρώση στο υπόστρωμα. 
 
Αφήστε ένα τον κατάλληλο χρόνο αναμονής (περίπου 5 
με 15 λεπτά), ανάλογα την θερμοκρασία και την 
υγρασίας, την απορροφητικότητα του υποστρώματος 
και το είδος της επικάλυψης. Εφαρμόστε την επικάλυψη 
όσο το συγκολλητικό μένει κολλώδες και ικανό να 
επιφέρει ισχυρή συγκόλληση. 
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο πίεσης (τριβίδι) ή 
ρολό πίεσης για να αποφύγετε τυχών εγκλωβισμένο 
αέρα και να εξασφαλίσετε την ομοιόμορφη μεταφορά 
του συγκολλητικού. Μετά από 30-40 λεπτά 
επαναλάβετε την διαδικασία. Χρησιμοποιείστε πινέλο ή 
βούρτσα στις ξύλινες επενδύσεις(αναβαθμοί σκάλας)  
 
Σε συνθήκες ψύχους και υγρασίας η εξάτμιση του 
διαλύτη ενδέχεται να οδηγήσει σε σχηματισμό ενός 
νωπού φιλμ πάνω στην επιφάνεια (συμπύκνωση). Στην 
περίπτωση αυτή δεν είναι εφικτή η επικόλληση. 
Προτού τοποθετήσετε την επίστρωση περιμένετε έως 
ότου το φιλμ της κόλλας είναι στεγνό στην αφή. 
Αποφύγετε την εκτέλεση εργασιών υπό τέτοιες 
συνθήκες. Μετά τη χρήση κλείστε καλά όλα τα δοχεία. 
Κατάλληλη για δάπεδα από καουτσούκ για τα οποία ο 
κατασκευαστής συνιστά ακρυλική κόλλα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία 
με χρήση της κόλλας Contact N525 MULTI, 
μελετήστε προσεκτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
του προϊόντος. 

Κατά τη χρήση του προϊόντος, τηρείτε αυστηρά τους 
κανόνες υγιεινής. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα 
και τα μάτια. 
Περιέχει εύφλεκτους διαλύτες: αερίστε καλά κατά τη 
διάρκεια και μετά τη χρήση του υλικού. Μην καπνίζετε. 
Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές ανάφλεξης, 
φλόγες και σπινθήρες. Λάβετε προφυλάξεις έναντι 
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Ενημερώστε τους 
εφαρμοστές και άλλους εμπλεκόμενους σχετικά με τις 
εν λόγω προφυλάξεις. Μετά τη χρήση κλείστε καλά όλα 
τα δοχεία και φυλάξτε τα σε καλά αεριζόμενο μέρος. 
Προϊόν που συνιστούν οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές 
δαπέδων 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Από 150 g/m² ανά επιφάνεια 
 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Έως 18 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε 
θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +30°C. Προϊόν 
ευαίσθητο στον παγετό. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 

Καθαρίστε με διαλύτη τα εργαλεία και νωπό προϊόν που 
έχει τυχόν πέσει σε επικείμενες επιφάνειες. 

 

Κωδικός UC PCB GENCOD 

30615741 1L 1 3549212484972 

30615740 5L 1 3549212484965 

 

 



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 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx 

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. 

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

