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NOVACOLOR HNR 
Σιλικόνη για σφράγιση και συγκόλληση 

 

▷  Διαθέσιμη σε 4 αποχρώσεις 

▷  Αρίστη πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά 

▷  Ήπια οσμή 

▷  Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακό εύρος από -40 °C ως 150°C 

▷  Κατάλληλο για πλακίδια, σκυρόδεμα και άλλες ορυκτές επιφάνειες 

 
Περιγραφή 

 
Η NOVACOLOR HNR είναι μια σιλικόνη ουδέτερου τύπου για σφράγιση κάθετων 
και οριζόντιων αρμών πάχους 3-40 χιλιοστών. Έχει άριστη πρόσφυση σε μη 
πορώδη υλικά (γυαλί, αλουμίνιο) και είναι κατάλληλη για πλήρωση αρμών 
ακόμα και μεταξύ διαφορετικών υλικών, περιορισμένης κινητικότητας. 

 

Χρήσεις  
 

Κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από:  

• Γυαλί, πλακίδια, υαλότουβλα 

• Πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυακρυλικά, πολυεστέρες) 
• Αλουμίνιο 

• Ξύλο (με βερνίκι ή βαφή) 

Κατάλληλη για εφαρμογές σε: 

• Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
• Οικίες  
• Δημόσιους χώρους όπως εστιατόρια, νοσοκομεία, κτλ. 
• Βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους 

 

  

 

 Τεχνικά Δεδομένα 

Ταυτότητα Προϊόντος 

Μορφή Πάστα 

Χρώμα Ανάλογα με τις ενδείξεις επί της συσκευασίας 

Πυκνότητα 1,02 ±0,05 kg/L 

Θερμοκρασία εφαρμογής από 5°C ως 40°C 

Δημιουργία επιφανειακής μεμβράνης 10 – 15 min 

http://www.novamix.gr/
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Ταχύτητα ωρίμανσης 2 mm /ημέρα 

Σκληρότητα, Shore A 22 ± 2 

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές -40 °C ως 150°C 

Τάση στο όριο θραύσης (DIN 53504) 1,2 N/mm2 

Τάση σε 100% επιμήκυνση (DIN 53504) 0,25 N/mm2 

Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής του 
δοκιμίου (DIN 53504) 

650% 

 

 

Διαδικασία εφαρμογής 

Τρόπος εφαρμογής 

 

 
 

 

Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί το υλικό θα πρέπει να είναι στεγνές 
και καθαρές, απαλλαγμένες από λίπη, σκόνες κτλ. Συνιστάται η χρήση 
αυτοκόλλητης ταινίας εκατέρωθεν του αρμού εφαρμογής, ως οδηγός 
τοποθέτησης. Βιδώστε το ακροφύσιο σε ένα χειροπίστολο ή αεροπίστολο και 
κόψτε την φύσιγγα στην επιθυμητή διάμετρο ροής. Αμέσως μετά την 
εφαρμογή, η επιφάνεια λειαίνεται με την βοήθεια σπάτουλας και 
απομακρύνεται η αυτοκόλλητη ταινία. 

 

Συστάσεις 
 

 

 

Να μην εφαρμόζεται σε αρμούς με πλάτος:  
• Μικρότερο από 3-4 χιλιοστά 

• Μεγαλύτερο από 30-40 χιλιοστά 

 Επιπλέον 

• Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που έλθει το υλικό σε 
επαφή με τα μάτια, συνιστάται ξέπλυμα με άφθονο νερό 

• Φυλάξτε το μακριά από παιδιά 

 

Κατανάλωση Μια συσκευασία 0,28 L για περίπου 3m αρμού πλάτους 10x10mm 

 

 

Καθαρισμός Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό, όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό. 
Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα. 

 

Αποθήκευση Το NOVACOLOR HNR παραμένει σταθερό για 12 μήνες  από την ημερομηνία 
παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, 
σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C. 

 

Συσκευασία Φύσιγγες των 0,28 λίτρων. 

 

http://www.novamix.gr/
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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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