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NOVAMIX LTX  
Πλαστικά βύσματα αγκύρωσης  
 

 

▷  Κατάλληλα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) 

▷  Ισχυρή αγκύρωση 

▷  Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή 

 

Περιγραφή Τα NOVAMIX LTX είναι εκπονούμενα αγκύρια στερέωσης θερμομονωτικών 
πλακών για σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.  

 

Πιστοποιήσεις 
 

 

Φέρουν σήμανση CE με Δήλωση Επιδόσεων (DoP) σύμφωνα με ETAG 014 – 

Πλαστικά αγκύρια για στερέωση σύνθετων συστημάτων εξωτερικής 
θερμομόνωσης με επιχρίσματα. 
 

Αποτελούν μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης NOVATHERM 

SYSTEM πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με EAD 040083-00-0404.  

 

Χρήσεις /Πλεονεκτήματα 

 

Τα  NOVAMIX LTX είναι κατάλληλα για πλήθος υποστρωμάτων όπως:  

• Σκυρόδεμα από C12/15 εως και C50/60 

• Συμπαγή και κοινά τούβλα  

• Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα – πορομπετόν 

 

• Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση, χτυπώντας απλά την καρφίδα με σφυρί 
• Ισχυρή αγκύρωση χάρη του εκτονούμενου στοιχείου 

• Δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 

 

 

 

  Τεχνικά Δεδομένα 

Ταυτότητα Προϊόντος 

Χρώμα Λευκό  

Διαστάσεις  
- Διάμετρος πλάκας αγκυρίου 

- Διάμετρος βύσματος 
- Μήκος βύσματος 

 

60  mm 

8 & 10 mm 

70 – 260 mm 

 

 

http://www.novamix.gr/
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Τα αγκύρια NOVAMIX LTX αποτελούν μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης NOVATHERM SYSTEM.  

Διάταξη συστήματος  

NOVABOND PS FLEX 

Τσιμεντοειδές κονίαμα για επικόλληση και 
επίχριση θερμομονωτικών πλακών με 
χρήση πλέγματος 

NOVATHERM EPS 
Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης 
πολυστερίνης EPS 

LTX, LMX  Βύσματα μηχανικής στήριξης 

NOVATHERM NET 
Υαλόπλεγμα οπλισμού για ενίσχυση του 
επιχρίσματος επικάλυψης  

NOVADUR W* 
Μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι υδατικής 
βάσης  

 PLANO CONTACT* Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης   

 PLANOCOLOR ACR / SLR 
Ακρυλικό / σιλικονούχο τελικό επίχρισμα σε 
μορφή πάστας  

* ένα εκ των δυο
 

 

  

Διαδικασία εφαρμογής 

Προετοιμασία υποστρώματος Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και 
απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα 
μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του συστήματος. 

 

Τρόπος εφαρμογής Η τοποθέτηση των βυσμάτων γίνεται στις οπές, τις οποίες έχουμε ανοίξει. Η 
επιλογή των εργαλείων διάτρησης θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το 
υπόστρωμα. Το βάθος διάτρησης, στον φέρον υπόστρωμα, πρέπει να 
ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές όπου σε συμπαγή υποστρώματα είναι 
τουλάχιστον 5-6 cm, ενώ στην περίπτωση πορωδών 8-9 cm. Ο αριθμός, η θέση 
και ο τύπος των βυσμάτων καθορίζεται από τις προδιαγραφές.   

 

Συστάσεις • Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο εξοπλισμό 

• Επιλέξτε το σωστό μήκος του αγκυρίου σύμφωνα με το πάχος της 
θερμομονωτικής πλάκας, του υποστρώματος και του φορτίου 

• Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη 

 

http://www.novamix.gr/
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Αποθήκευση Τα NOVAMIX LTX παραμένουν απεριόριστα σταθερά αποθηκευμένα σε σκιερό 
χώρο, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες 
και θερμοκρασία μεταξύ +0°C και +35°C. 

 

Οδηγίες Ασφαλείας Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά  
και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας  το οποίο περιέχει  οικολογικά, τοξικολογικά και 
άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος 

 

Νομικές σημειώσεις  

 

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται 
στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών 
μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω 
πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως 
ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις.  

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας 
των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η 
διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και 
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.  

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή 
να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για 
συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε 
ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων 
πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο 
χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση 
του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, 
συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων 
του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση 
ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο 
αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση 
προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται 
και απαντώνται, μόνο γραπτώς. 

Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων 
που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να 
ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του 
προϊόντος που ακολουθεί. 

 
 

 

 

 
ISO 9001:2015   

 

ISO 14001:2015  

 

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ  ΑΒΕΕ 

Παπανικολή  40 

Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα 

T +30 210 68 93 953 

F +30 210 68 94 571 

novamix@novamix.gr 
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