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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Η Κόλλα Πορομπετόν της ΠΡΟΛΑΤ είναι υψηλής 

ποιότητας τσιμεντοειδής κόλλα για δομικά στοιχεία 

από πορομπετόν. Είναι ενισχυμένη με πολυμερικές 

συνθετικές ρητίνες και ειδικές ίνες 

πολυπροπυλενίου. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή 

συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση και είναι 

ανθεκτική στην υγρασία. Μπορεί χρησιμοποιηθεί 

τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 

χώρους χωρίς να ολισθαίνει. 

  

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η Κόλλα Πορομπετόν της ΠΡΟΛΑΤ  είναι κατάλληλη 

για κόλλημα/κτίσιμο δομικών στοιχείων από 

πορομπετόν. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣEF 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Το πορομπετόν πρέπει να είναι καθαρό και 

απαλλαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, 

λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την 

εφαρμογή.  

Εφαρμογή 

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε 

αναλογία 6,5lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση 

γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου 

δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. 

Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, 

απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη 

συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και  

 

 

τοποθετούμε τα στοιχεία πορομπετόν πιέζοντας 

μέχρι να έρθει στο επιθυμητό σημείο.  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

15-20 kg/m3 πορομπετόν και ανάλογα με τον τρόπο 

χρήσης. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη 

χρήση τους. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 

μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη 

χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη 

συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων 

ασφαλείας.  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σακί 25kg 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:   

Μορφή 
Κονίαμα με βάση το 

τσιμέντο 
Πάχος εφαρμογής Έως 1,0 cm 

Χρώμα Λευκό  
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος 

1,40±0,03kg/lt 

Ανοιχτός χρόνος 
επικόλλησης 

10-15 λεπτά Ολίσθηση κατά ΕΝ 1308 <0,50 mm 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής  

5 οC έως 35 οC Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών 1,8 N/mm2 

Θερμοκρασιακή αντοχή -20oC έως 60oC Αντοχή σε κάμψη  28 ημερών 6.0 N/mm2 

Χρόνος ζωής στο δοχείο  3h minimum Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών 12 N/mm2 

    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ  
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