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Επεξήγηση Συμβόλων Βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 12004, EN 13888

Σύμβολο Επεξήγηση

Κόλλες

C Κόλλα με βάση το τσιμέντο

1 Κανονική κόλλα

2 Βελτιωμένη κόλλα

F Ταχύπηκτη κόλλα

T Κόλλα μειωμένης ολίσθησης

E Κόλλα με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο

S1 Παραμορφώσιμη κόλλα

S2 Υψηλής παραμορφωσιμότητας κόλλα

D Κόλλα ρητινών διασποράς

R Κόλλα αντιδρώντων ρητινών

Αρμόστοκοι

CG2 Ενισχυμένος τσιμεντοειδής αρμόστοκος

RG Αρμόστοκος αντιδρώντων ρητινών 

Πινακας 01

Πιστοποίηση ποιότητας με διαρκή εξωτερικό έλεγχο

Οι κόλλες πλακιδίων και φυσικών λίθων, είναι δομικά προϊόντα που πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 12004.  Σύμφωνα με το  εν λόγω πρότυπο το σύστημα 
ελέγχου που προβλέπεται (σύστημα 3 AVCP*) απαιτεί από τον παραγωγό να διενεργεί μόνο μια αρχική 
μέτρηση σε εξωτερικό κοινοποιημένο εργαστήριο για τον καθορισμό του τύπου του προϊόντος και εν 
συνεχεία ο ίδιος ο παραγωγός-κατασκευαστής να ελέγχει την παραγωγή στο εργοστάσιο (FPC**) με δικά 
του μέσα και διαδικασίες που καθορίζονται από το συγκεκριμένο πρότυπο. Η NOVAMIX προκειμένου να 
διασφαλίσει την παροχή συγκολλητικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και εντός των απαιτούμενων 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εκτός από το εσωτερικό σύστημα ελέγχου που διαθέτει, καινοτομεί, 
υιοθετώντας διαδικασίες εξωτερικού ανεξάρτητου ελέγχου που απαιτούνται για δομικά προϊόντα με 
αυστηρότερα συστήματα ελέγχου AVCP*. Πιο συγκεκριμένα έχει συμβληθεί με το κοινοποιημένο 
εργαστήριο δοκιμών MIRTEC (ΕΒΕΤΑΜ),  στο οποίο έχει αναθέσει τη διενέργεια ελέγχων και αξιολόγησης 
των συγκεκριμένων προϊόντων συστηματικά χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση από την Ελληνική 
ή την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο ο επαγγελματίας εφαρμοστής που χρησιμοποιεί τα 
προϊόντα μας μπορεί να είναι σίγουρος για την υψηλή ποιότητα και απόδοσή τους.

*AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance (Σύστημα αξιολόγησης και 
επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης) 
**FPC: Factory Production Control (Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο)
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Κατάλληλες για πλήθος υποστρωμάτων σε 
εσωτερικούς χώρους σε μπάνια, δάπεδα και τοίχους

Έχουν εξαιρετική εργασιμότητα

Είναι θιξοτροπικές με υψηλή απόδοση για εφαρμογές 
σε λεπτές στρώσεις

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό & Γκρι (μόνο η NOVABOND) 

Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 20 kg και 25 kg 
(NOVABOND, KF 200)

Πιστοποιημένες ως κανονικές τσιμεντοειδείς κόλλες 
πλακιδίων μειωμένης ολίσθησης για εσωτερική 
συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 
κατηγορίας C1T

Τσιμεντοειδείς κόλλες κεραμικών 
πλακιδίων με αντίσταση στην 
ολίσθηση

KF 200 
NOVABOND 
MK 1000

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

3
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Κατάλληλη για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων και 
φυσικών λίθων, όπως μάρμαρα, πέτρες, σε επιφάνειες 
όπου απαιτείται πάχος κόλλας από 3 - 30 mm. 
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Επιτυγχάνει καλή αντοχή και υψηλή ανθεκτικότητα

Προσφύεται σε όλα σχεδόν τα συνήθη απορροφητικά 
υποστρώματα που συναντάμε σε οικοδομές

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 3 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: περίπου 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 40 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 7,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως κανονική τσιμεντοειδής κόλλα με 
εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική συγκόλληση 
πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C1E

Χονδρόκοκκη τσιμεντοειδής κόλλα 
για επικαλύψεις δαπέδων με 
διευρυμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής

MARMO 
RAPID MR

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

4
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Κατάλληλες για κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων 
όπως γρανιτοπλακίδια (GL & UGL) σε μπάνια, τοίχους                  
και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Έχουν εξαιρετική εργασιμότητα

Υψηλής θιξοτροπίας, με αντίσταση στην ολίσθηση 

Ανθεκτικές σε νερό και καιρικές συνθήκες

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό & Γκρι (μόνο η NOVACOL)

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 40 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg & πλαστικοί σάκοι 5kg 
(μόνο η KF 300) 

Πιστοποιημένες ως κανονικές τσιμεντοειδείς κόλλες 
μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για 
εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση πλακιδίων 
σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C1TE

Τσιμεντοειδείς κόλλες κεραμικών 
πλακιδίων με αντίσταση στην 
ολίσθηση και με διευρυμένο 
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής

KF 300 
NOVACOL 

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

5
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Κατάλληλες για κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων 
και φυσικούς λίθους που δεν επηρεάζονται από την 
υγρασία, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση 
στην ολίσθηση 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/ m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένες ως βελτιωμένων ιδιοτήτων 
τσιμεντοειδείς κόλλες μειωμένης ολίσθησης με 
εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική 
συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 
κατηγορίας C2TE   

Ενισχυμένες τσιμεντοειδείς κόλλες 
κεραμικών πλακιδίων και φυσικών 
λίθων

GRANDECOL 
MK 2000

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

6
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L 

Κατάλληλες για όλους τους τύπους πλακιδίων όπως 
κεραμικά, γρανιτοπλακίδια (GL & UGL) για εφαρμογές 
απαιτήσεων όπως ενδοδαπέδια θέρμανση και 
κολυμβητήρια. Κατάλληλη για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους 

Για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων 
απαιτείται η ανάμιξη με SBR 50 ώστε να αποκτήσουν 
παραμορφωσιμότητα S1

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας                                         
με αντίσταση στην ολίσθηση 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό & Γκρι (μόνο η NOVABOND SUPER)

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένες ως βελτιωμένων ιδιοτήτων 
τσιμεντοειδείς κόλλες μειωμένης ολίσθησης με 
εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική 
συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με ΕΝ 12004 
κατηγορίας C2TE

Ενισχυμένες τσιμεντοειδείς κόλλες 
κεραμικών πλακιδίων με αντοχή                                
στην ολίσθηση και διευρυμένο 
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής

STAR FLEX 
PLUS
NOVABOND 
SUPER

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

7
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Κατάλληλες για όλους τους τύπους κεραμικών 
πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων (GL & UGL) και όλων            
των διαστάσεων για εφαρμογές όπου το ζητούμενο 
είναι η υψηλή συγκολλητική δύναμη και 
ελαστικότητα όπως πάνω σε γυψοσανίδες, 
ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι, πισίνες. 
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση 
στην ολίσθηση 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/ m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένες ως βελτιωμένων ιδιοτήτων ελαστικές 
τσιμεντοειδείς κόλλες μειωμένης ολίσθησης με 
εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική 
συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 
κατηγορίας C2TE S1

STAR FLEX 
DIAMOND
TILE FIX FLEX
NOVACOL 
FLEX

8

Παραμορφώσιμες τσιμεντοειδείς 
κόλλες με αντίσταση στην ολίσθηση 
και διευρυμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM
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X

Κατάλληλη για τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων μεγάλων 
διαστάσεων και μικρού πάχους σε ανακαινίσεις, 
δεδομένου ότι καταλαμβάνει ελάχιστο πάχος

Χρησιμοποιείται για τοποθετήσεις πλακιδίων πάνω σε 
πλακάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις κτιρίων 
και πισίνες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση 
στην ολίσθηση 

Κατάλληλη για ταυτόχρονη συγκόλληση και 
αρμολόγηση υαλοψηφίδων

Εφαρμόζεται και ως αρμόστοκος πλακιδίων ή 
ψηφίδας (ανάμιξη με NOVACOLOR OXIDE)

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 5 - 6 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 40 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 1 - 5 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 20 kg

Πιστοποιημένη ως κανονική ελαστική τσιμεντοειδής 
κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό 
χρόνο για εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση 
πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C1TE S1 
και ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος χαμηλής 
απορροφητικότητας και υψηλής αντοχής σε τριβή 
σύμφωνα με EN 13888 κατηγορίας CG2WA

NOVACOL
FINE FLEX

9

Ιδιαίτερα λεπτόκοκκη, 
παραμορφώσιμη τσιμεντοειδής 
κόλλα και αρμόστοκος με μηδενική 
ολίσθηση και διευρυμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM
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Για τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων και φυσικών λίθων 
μεγάλων διαστάσεων καθώς επίσης και λευκού 
μαρμάρου ή ανακατασκευασμένων πετρωμάτων 
(εκτός αυτών με βάση κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο) με 
ευαισθησία στην υγρασία. Κατάλληλη για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Κατάλληλη για πισίνες, προσόψεις, ενδοδαπέδια 
θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση 
στην ολίσθηση

Κατάλληλη για εφαρμογές σε καράβια ως μέρος του 
NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 12 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 6 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: 2 - 7 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως τσιμεντοειδής κόλλα βελτιωμένων 
ιδιοτήτων, υψηλής παραμόρφωσης, μειωμένης 
ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο σύμφωνα με EN 
12004 κατηγορίας C2TE S2

Ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα υψηλής 
παραμορφωσιμότητας, μειωμένης 
ολίσθησης με διευρυμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής

MARMO
FLEX

10

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM
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Κόλλα και στεγανωτικό μαζί

Διευρυμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

Σε δάπεδα εξασφαλίζει κάλυψη 100% της πλάτης του 
πλακιδίου (‘πλωτή’ τοποθέτηση)

Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων: δαπέδου 
μεγάλων διαστάσεων, σε επιφάνειες με έντονη 
κυκλοφορία, σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σε 
σχεδόν όλους τους τύπους υποστρωμάτων

Ιδανική για συγκόλληση και στεγανοποίηση 
πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, όπως: ταράτσες, δώματα, 
βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, δεξαμενές, ντουζιέρες, 
μπάνια και χώρους με υγρασία

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Γκρι

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 ώρες

Αρμολόγηση: μετά από 6 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 7,0 ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως βελτιωμένων ιδιοτήτων 
τσιμεντοειδής παραμορφώσιμη κόλλα με εκτεταμένο 
ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση 
πλακιδίων σύμφωνα  με EN 12004 κατηγορίας C2ES1 και 
σύμφωνα με EN 1504-2 ως επικάλυψη - επίστρωση 
προστασίας σκυροδέματος, Αρχή 2 (MC) προστασία από 
υγρασία και Αρχή 8 (IR) αύξηση της ανθεκτικότητας

Κόλλα πλακιδίων και στεγανωτικό 
κονίαμα, 2 σε 1, για τοποθέτηση 
και ταυτόχρονη στεγανοποίηση 
πλακοστρώσεων 

NOVACOL
FLOWSET

11

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM
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Κατάλληλη για τοποθέτηση όλων των τύπων 
πλακιδίων όπως γρανιτοπλακίδια (GL & UGL) καθώς 
επίσης και λευκού μαρμάρου ή ανακατασκευασμένων 
πετρωμάτων (εκτός αυτών με βάση κόκκινο ή 
πράσινο μάρμαρο) σε πλήθος διαφορετικών 
υποστρωμάτων

Θιξοτροπική, ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις με 
καλή εργασιμότητα

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση 
στην ολίσθηση 

Ενδείκνυται για επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία, 
supermarket και χώροι που βρίσκονται σε λειτουργία, 
πισίνες, πλακάκι σε πλακάκι. Κατάλληλη για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: Περίπου 30 λεπτά

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 15 - 20 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 - 6 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 4 - 5 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 6 ώρες

Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως ταχείας πήξεως, βελτιωμένων 
ιδιοτήτων τσιμεντοειδής παραμορφώσιμη κόλλα 
πλακιδίων για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή 
σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C2FT S2

Ιδιαίτερα ισχυρή, ταχείας πήξεως 
τσιμεντοειδής κόλλα υψηλής 
παραμορφωσιμότητας με καλή 
εργασιμότητα

MARMO 
RAPID

12

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM
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Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων σε όλα τα 
συνήθη απορροφητικά υποστρώματα όπως και σε 
γυψοσανίδες, κατακόρυφες επιφάνειες ξύλου

Ιδανική για μικροεπισκευές

Κατάλληλη μόνο για εσωτερικούς χώρους

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 60 λεπτά

Αρμολόγηση: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 1,5 - 2,5 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Δοχεία 1 και 5 kg

Πιστοποιημένη ως κόλλα υδατικής διασποράς για 
διάστρωση κεραμικών πλακιδίων για εσωτερική 
εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους σύμφωνα με EN 12004 
κατηγορίας D1TE

Έτοιμη προς χρήση ρευστή                 
κόλλα υψηλής ελαστικότητας                           
για συγκόλληση κεραμικών 
πλακιδίων

NOVACOL
37

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

13
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ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΩΝ H & M
NOVABOND SUPER, NOVAGROUT

5� MAGIC LIFE MARMARI PALACE BY ATLANTICA, ΚΩΣ
NOVACOL FLEX, NOVAGROUT, NOVAGROUT EPOXY

5� AMADA COLOSSOS RESORT, ΡΟΔΟΣ
NOVABOND SUPER, NOVACOL FLEX, NOVAGROUT, NOVAGROUT EPOXY

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
MARMOFLEX, NOVACOLOR GLASS
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ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΟ, ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
MARMOFLEX, NOVACOL FLEX, NOVABOND SUPER, NOVAGROUT

5� COSTA NAVARINO, ΠΥΛΟΣ
MARMOFLEX, NOVAGROUT

5� SANI RESORT, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
GRANDECOL, NOVAGROUT

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
MARMOFLEX, NOVAGROUT EPOXY
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Εύκαμπτη, εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα δύσκολα 
υποστρώματα όπως PVC, μέταλλο, ξύλο εκτός από 
αυτά που υπόκεινται σε ανιούσα υγρασία

Δε δημιουργεί στίγματα σε λευκά μάρμαρα

Παρουσιάζει υψηλή αντοχή συγκόλλησης και άριστη 
χημική αντοχή

Κατάλληλη και για ανακατασκευασμένα πετρώματα 
με βάση το κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα μίγματος:Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 60 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 60 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 12 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 6 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: 2,0 - 3,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Δοχεία 5 kg

Πιστοποιημένη ως κόλλα αντιδρώντων ρητινών 
υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση σε δάπεδα και τοίχους σύμφωνα με 
EN 12004 κατηγορίας R2T

Εποξειδική - πολυουρεθανική κόλλα 
δύο συστατικών

NOVACOL
2K ELASTIC

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

16
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Κατάλληλοι για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων 
χωρίς να απαιτείται η ανάμιξή τους με ενισχυτική 
ρητίνη σε εξωτερικούς χώρους και εφαρμογές όπως 
ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις κτιρίων, λουτρά

Εφαρμόζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, σε δάπεδα και τοίχους

Χρόνος ζωής στο δοχείο:                                          
NOVAGROUT F: Περίπου 90 λεπτά,                          
NOVAGROUT G: 45 - 60 λεπτά 

Χρώμα: Διατίθενται σε 23 αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 1 - 10 mm (F), 5 - 20 mm (G)

Βατότητα: Μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων 
και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg, χάρτινοι σάκοι 20 kg 
(F) και χάρτινοι σάκοι 25 kg (G)

Πιστοποιημένοι ως τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι 
υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική 
και εξωτερική αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους 
σύμφωνα με EN 13888 κατηγορίας CG2WA

Έγχρωμοι τσιμεντοειδείς 
αρμόστοκοι κεραμικών πλακιδίων 
και φυσικών λίθων με εξαιρετική 
εργασιμότητα

NOVAGROUT
F & G

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

17

20  BLACK

14  ANTRACITE

31  VANILLA

30  JASMINE

35  IVORY

34  PERLA BEIGE

32  BEIGE

44  CACAO

42  MARRONE

41  CARAMEL

40  CORALLO

47  KASHMIR

46  PERLA GRIGIO

39 TRAVERTINO

65  COTTO

60  MAGNOLIA

62 VIOLET

00  BIANCO

10  MANHATTAN

11  ARGENTO

13  CEMENTO

12  LAVA GREY

09  LIGHT GREY

1-10 mm F & 5-20mm G
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Κατάλληλος για δάπεδα και τοίχους, ενδοδαπέδια 
θέρμανση, λουτρά, WC, εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, χωρίς την ανάγκη προσθήκης ενισχυτικού 
γαλακτώματος

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 1 - 10 mm

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων 
και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg

Πιστοποιημένος ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος 
υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική 
και εξωτερική αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους 
σύμφωνα με EN 13888 κατηγορίας CG2WA

Έγχρωμος τσιμεντοειδής λεπτόκοκκος 
αρμόστοκος για κεραμικά πλακίδια                                  
και φυσικούς λίθους

NOVACOLOR
F

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

18

00  BIANCO

11  ARGENTO

13  CEMENTO

32  BEIGE

41  CARAMEL

1-10 mm
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OR

Κατάλληλος για αρμούς μεταξύ rectified πλακιδίων, 
ψηφίδων και μαρμάρων με σχεδόν μηδενικό πλάτος 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων πισίνας σε 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή 
εποξειδικού αρμόστοκου

Χρόνος ζωής στο δοχείο: Περίπου 2 ώρες

Χρώμα: Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 0 - 5 mm

Βατότητα δαπέδου: μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων 
και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg

Πιστοποιημένος ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος 
υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική 
και εξωτερική αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους 
σύμφωνα με EN 13888 κατηγορίας CG2WA

Έγχρωμος ιδιαίτερα λεπτόκοκκος 
τσιμεντοειδής αρμόστοκος 
υαλώδους υφής για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους

NOVACOLOR
GLASS

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

19

11  ARGENTO

30  JASMINE

00  BIANCO

13  CEMENTO

0-5 mm
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Ειδικά μελετημένο για αρμολόγηση πέτρας φυσικής ή 
τεχνητής σε επενδύσεις τοίχων

Κατάλληλο για τοίχους και οριζόντιες επιφάνειες με 
ελαφρά χρήση

Κατάλληλο για εξωτερικούς τοίχους

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 10 - 30 mm

Αρχική ξήρανση: μετά από 4 - 6 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις του αρμού (βλ. 
Πίνακα 02)

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένο ως κονίαμα τοιχοποιίας για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση σύμφωνα με EN 998-2

Ιδιαίτερα ευκολοδούλευτο κονίαμα 
πλήρωσης αρμών βάσεως τσιμέντου 
με αδρή - παραδοσιακή υφή

NOVAGROUT
STONE

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

EN

20

13  CEMENTO

05  SUGAR WHITE

32  BEIGE

10-30 mm
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T

Κατάλληλος για συγκόλληση & αρμολόγηση πλακιδίων

Κατάλληλος για συγκόλληση πλακιδίων σε πισίνες, δάπεδα 
βαριάς κυκλοφορίας, μη απορροφητικές επιφάνειες όπως 
μέταλλο, γυαλί, πλακάκι σε πλακάκι αλλά και για τοποθέτηση 
ψηφίδων και ταυτόχρονη αρμολόγηση σε πισίνες

Κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων σε δεξαμενές και 
εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση για αντοχή σε χημική 
και μηχανική καταπόνηση όπως βιομηχανίες, δεξαμενές 
με χημικά, νοσοκομεία, λουτρά, WC, χώρους μαζικής 
εστίασης όπως εστιατόρια, bar, πάγκους κουζίνας  

Καθαρίζεται εύκολα κατά την εφαρμογή 
χρησιμοποιώντας δροσερό και καθαρό νερό

Υψηλές μηχανικές αντοχές με ιδιαίτερα λεία υφή 

Μπορεί να αναμιχθεί με τις χρωστικές EPOCOLOR ή 
ΕPOCOLOR WOOD LINE. Οι χρωστικές EPOCOLOR 
WOOD LINE προσομοιάζουν με τις περισσότερες 
αποχρώσεις πλακιδίων παρκέ

Διατίθεται και σε ειδική σύνθεση NOVAGROUT EPOXY 
FREEZE για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες (>0°C)

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 22 αποχρώσεις & 9 WOOD LINE

Εύρος αρμού: 1 - 15 mm

Βατότητα: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και 
το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Δοχεία 4,55 kg NOVAGROUT EPOXY (βάση-
πάστα 2 συστατικών) & δοχεία 450gr EPOCOLOR (χρωστική 
σε μορφή σκόνης)

Πιστοποιημένος ως αρμόστοκος και κόλλα αντιδρώντων 
ρητινών υψηλών επιδόσεων μειωμένης ολίσθησης για 
κεραμικά πλακάκια σύμφωνα με EN 13888 κατηγορίας RG 
και ΕΝ 12004 κατηγορίας R2T

Αρμόστοκος και εποξειδική κόλλα 
δύο συστατικών σε μορφή πάστας 
ανθεκτική σε πλήθος χημικών 
ενώσεων και καθαριστικών

NOVAGROUT
EPOXY & 
EPOCOLOR

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

RG

00  BIANCO

10  MANHATTAN

11  ARGENTO

20  BLACK

14  ANTRACITE

13  CEMENTO

12  LAVA GREY

31  VANILLA

30  JASMINE

09  LIGHT GREY

35  IVORY

34  PERLA BEIGE

32  BEIGE 44  CACAO

42  MARRONE

41  CARAMEL

40  CORALLO

46  PERLA GRIGIO

55  FIRE RED

62 VIOLET

73 BLUE

80  LIGHT GREEN

1-15 mm
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Ιδανικός για πλήρωση αρμών μεταξύ πλακιδίων όπου 
η χρήση μονόχρωμων αρμόστοκων δεν ικανοποιεί 
αισθητικά και υπάρχει απαίτηση υλικού αρμολόγησης 
που ιριδίζει (ιδιότητα που παρέχει η χρήση  glitter)

Ιδιαίτερα αισθητή μεταλλική όψη

Καθαρίζεται εύκολα κατά την εφαρμογή 
χρησιμοποιώντας δροσερό και καθαρό νερό

Υψηλές μηχανικές αντοχές με ιδιαίτερα λεία υφή

Διατίθεται σε μορφή ειδικής υπόλευκης βάσης δύο 
συστατικών που ‘αναδεικνύει’ το glitter που 
περιέχεται στην χρωστική ανάμιξης NOVAGLITTER 
(χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένης με glitter)

Κατάλληλος για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, 
ψηφίδων inox, σε λουτρά, πάγκους, κουζίνες, πισίνες

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 5 μεταλλικές αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 1 - 15 mm

Βατότητα: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων 
και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Δοχεία 3 kg NOVAGROUT DECO EPOXY 
(βάση-πάστα 2 συστατικών) & δοχεία 300gr 
NOVAGLITTER (χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένη 
με glitter)

Πιστοποιημένος ως αρμόστοκος και κόλλα 
αντιδρώντων ρητινών υψηλών επιδόσεων μειωμένης 
ολίσθησης για κεραμικά πλακάκια σύμφωνα με EN 13888 
κατηγορίας RG και ΕΝ 12004 κατηγορίας R2T

Διακοσμητικός εποξειδικός 
αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων 
με glitter

NOVAGROUT
DECO EPOXY& 
NOVAGLITTER

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

RG

22

601  SILVER WHITE

606  SILVER BLACK

604  SPARKLE GREY

614  SILVER COTTO

618  LIGHT YELLOW GOLD

1-15 mm
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T
& 
R Κατανάλωση Αρμόστοκων*

Διαστάσεις Πλακιδίων 
(mm) Πλάτος Αρμούς Δ (mm)

Α x Β x Γ 1 2 3 5 8 10 15

20 x 20 x 4 0,6 1,3 2,0 3,2 5,1 6,4 9,6

50 x 50 x 4 0,3 0,5 0,8 1,3 2,0 2,6 3,8

115 x 220 x 9 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 1,9 2,9

120 x 240 x 12 0,2 0,5 0,7 1,2 1,9 2,4 3,6

200 x 200 x 8 0,1 0,3 0,4 0,6 1,0 1,3 1,9

200 x 900 x 12 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8

250 x 400 x 8 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 1,2

300 x 300 x 20 0,2 0,4 0,6 1,1 1,7 2,1 3,2

300 x 600 x 10 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2

400 x 800 x 12 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,1

450 x 450 x 12 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,3

450 x 900 x 4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

600 x 600 x 12 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0

750 x 1500 x 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

750 x 1500 x 4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Πινακας 02

Α: μήκος πλακιδίου σε mm, B: πλάτος πλακιδίου σε mm, Γ: πάχος πλακιδίου σε mm, Δ: πλάτος αρμού σε mm

(Α + Β)
(Α x Β)

x Γ x Δ x 1,50 = κατανάλωση σε kg/m2 για F, GLASS. Για G & EPOXY πολλαπλασιάζουμε με 1,60. 
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