
TERMOZID

Πιστοποίηση ETAG 004. 
Μείγµα µε βάση τσιµέντο για τη συ-
γκόλληση και την ενίσχυση των θερ-
µοµονωτικών πάνελ EPS, XPS και 
MW.
Το TERMOZID είναι ένα συγκολλητι-
κό τσιµέντου και βασικό κονίαµα µε 
βάση γκρι ή λευκό τσιµέντο, µε προ-
στιθέµενα λεπτά φίλτρα ορυκτών, µε 
ενισχυµένες µονοπύρηνες ίνες. Έχει 
σχεδιαστεί για τη συγκόλληση σανί-
δων από διογκωµένο και εξωθηµένο 
πολυστυρένιο και πλάκες από ορυ-
κτοβάµβακα σε τοίχους και οροφές, 
στην εκτέλεση εσωτερικής και εξω-
τερικής µόνωσης κτιρίων. Το υλικό 
είναι κατάλληλο για την κατασκευή 
νέων τοίχων, καθώς και για την ανα-
καίνιση παλαιών κτιρίων. Το 
TERMOZID εφαρµόζεται επίσης για 
τη συγκόλληση µόνωσης πάνω σε 
κατασκευές στέγης και κρύα δάπεδα, 
καθώς και σε πισίνες, σάουνες κλπ. 
Η εφαρµογή προστατευτικής βάσης 
µε το TERMOZID εµποδίζει την "γή-

ρανση" των θερµοµονωτικών πλακών και την επίδραση των καιρικών συνθη-
κών. Εξασφαλίζει στεγανοποίηση και αντοχή στη ρωγµή του τελικού στρώµατος 
και παράλληλα προστατεύει το µονωτικό στρώµα από µηχανικούς τραυµατι-
σµούς. ∆ηµιουργεί µια εξαιρετική βάση για διακοσµητικό φινίρισµα των προσό-
ψεων µε λεπτό σοβά ή βαφή. Το TERMOZID είναι συστατικό του εξωτερικού 
θερµοµονωτικού συστήµατος σύνθεσης TERAZID BIO CLIMA, το οποίο έχει 
εγκριθεί µε το ETA - 13/0214. Το TERMOZID είναι προϊόν κατηγορίας C2 σύµ-
φωνα µε το πρότυπο BDS EN 12004 - Κόλλες πλακιδίων - Απαιτήσεις, αξιολό-
γηση συµµόρφωσης, ταξινόµηση και ονοµασία.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
• εύκολο στην εφαρµογή  • αρκετά ανοιχτό χρόνο (για εργασία)  
• ανθεκτικό στην ψύξη  •ανθεκτικό σε κρούση (µε πάχος 4 χιλιοστών του στρώ-
µατος)   • διαπερατό από ατµούς

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
Το Termozid έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις δοµικές επιφάνειες. Είναι 
απαραίτητο πριν από την έναρξη των εργασιών η βάση να είναι στεγνή, χωρίς 
σκόνη και καθαρή από διάφορα σωµατίδια (έλαια, πίσσα, γύψο, κλπ.) Οποιοδή-
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αντίδραση στη φωτιά 

Πυκνότητα

∆ύναµη πρόσφυσης

Αντοχή µε πλάκα EPS

Συµπιεσµένη δύναµη

Συντελεστής απορρόφησης νερού

Συντελεστής µετάδοσης υδρατµών

Εφελκυσµός 

Αντοχή σε εφελκυσµό 
µετά από βύθιση σε νερό

Αντοχή εφελκυσµού 
µετά από θερµική επεξεργασία

Αντοχή εφελκυσµού µετά από 
25 Κύκλους ψύξης-απόψυξης

Α1

1850 kgr / m3

1,5 Ν /mm²

280 kPa

23,5 mPa

0,16 kgr / m2 h0.5  /  Class W2

190 g / m2 d V1

1,9 Ν / mm2

1,1 Ν  / mm2

1,9 Ν / mm2

1,0 Ν / mm2

ποτε άλλο επίχρισµα θα πρέπει να αφαιρεθεί. Συνιστάται η προετοιµασία της βάσης µε υψηλή απορρόφηση νερού, όπως το 
αραιωµένο σκυρόδεµα ή τα γυψοσανίδες, µε βαθύ διεισδυτικό αστάρι TERAZID G55.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για κάθε σακί απαιτούνται 6,5 kgr νερό ώστε να γίνει µία ευκολόχρηστη πάστα. Σε ένα δοχείο µε 6,5kgr νερό χύνεται η ποσό-
τητα του Termozid και µε την βοήθεια ενός µηχανικού αναδευτήρα, αναδεύεται µέχρις ότου φαίνεται να είναι ένα οµοιογενές 
µίγµα. Το µίγµα πρέπει να παραµείνει για 6-7 λεπτά έτσι ώστε να «ωριµάσει», αφού αναδεύεται και πάλι και είναι έτοιµο για 
εργασία. Συγκόλληση: Όταν εργάζεστε σε οµαλές και επίπεδες επιφάνειες, το προετοιµασµένο διάλυµα εφαρµόζεται σε σχήµα 
χτένας µε τη βοήθεια γραναζιών µε ακµές µεγέθους 8-10 mm. Όταν η βάση είναι τραχιά, η λύση εφαρµόζεται σε ολόκληρο το 
εξωτερικό χείλος της µόνωσης µε τη µορφή λωρίδας πλάτους 4-5 cm και σε µερικές θέσεις στην εσωτερική πλευρά του πά-
νελ υπό τη µορφή "Μαξιλάρια". Πρόσθετη στερέωση της µόνωσης µε αγκύρια µπορεί να ξεκινήσει όχι νωρίτερα από 24 ώρες 
µετά τη συγκόλληση (όταν η θερµοκρασία δεν είναι µικρότερη από 20˚).
 
Σοβάτισµα:  Μετά την αγκύρωση των θερµοµονωτικών πάνελ το Termozid εφαρµόζεται µε την χρήση πολυεστερικού πλέγ-
µατος160gr, µε ελαφριά πίεση ώστε να εξοµαλύνεται η επιφάνεια. Το διάλυµα παρασκευάζεται µε τον ίδιο τρόπο και εφαρµό-
ζεται οµοιόµορφα, µετά από το οποίο εφαρµόζεται το πλέγµα οπλισµού από υαλοβάµβακα κάθετα. Είναι σφιχτά πιεσµένο και 
εξοµαλύνεται µε τη βοήθεια ενός κονιάµατος. Το συνιστώµενο πάχος του στρώµατος βάσης είναι 5 mm.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
• Συγκόλληση: 4-5 kg / m²  ανάλογα µε την επιφάνεια
• Σοβάτισµα: 2,5 - 3 kg / m²

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• κάδος 
• ηλεκτρικό τρυπάνι και αναδευτήρας 
• µυστρί 
• κονίαµα 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ελάχιστη εικοσιτετράωρη θερµοκρασία του αέρα και η βάση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από + 5 ° C, και η µέγιστη θερ-
µοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους + 30 ° C. ∆εν συνιστάται η εφαρµογή του TERMOZID σε υψηλό επίπεδο υγρασίας του 
αέρα ή όταν η πρόβλεψη είναι για βροχή που έρχεται ή για βροχή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακιά  των 25 kg.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, που αναφέρονται στο παρόν φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών, καθορίζονται σε 
τυπική θερµοκρασία (20˚C) και σχετική υγρασία (50%). Σε άλλες καιρικές συνθήκες, ο τεχνολογικός χρόνος για κάποιες από 
τις παραπάνω διαδικασίες θα µπορούσε να είναι µικρότερος ή µεγαλύτερος. Οι πληροφορίες του προϊόντος βασίζονται στην 
πρακτική εµπειρία του κατασκευαστή και στις τεχνικές δοκιµές σε εξειδικευµένα εργαστήρια.
Μην αναµιγνύετε µε άλλα δοµικά υλικά. Όλοι οι κίνδυνοι και οι προφυλάξεις σχετικά µε το TERMOZID µπορούν να ελεγχθούν 
στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12 µήνες από την αρχικά σφραγισµένη συσκευασία, σε ξηρό και αεριζόµενο κατάστηµα. 
Συνιστάται η αποθήκευση σε παλέτες.
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