
ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ;
ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΙΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ 
ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ GEL ΤΗΣ NOVAMIX
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↘ Φιλικές προς τον χρήστη & το περιβάλλον με χαμηλό VOC
↘ Συμμετέχουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEED για «πράσινα» κτίρια υψηλής απόδοσης
↘ Θιξοτροπικές & ταυτόχρονα ρευστές
↘ Άριστη εργασιμότητα
↘ Με μεγάλο ανοιχτό χρόνο & μηδενική ολίσθηση
↘ Χωρίς αντίσταση στο άπλωμα της κόλλας 
↘ Αυξημένη διαβροχή της πλάτης του πλακιδίου

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ GEL... 
ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!
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Τι σημαίνει GEL;

O όρος GEL (γέλη στα Ελληνικά), αναφέρεται σε ουσίες στις οποίες συνυπάρχουν μόρια και σωματίδια με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η συγκεκριμένη ουσία να  μπορεί να βρίσκεται μεταξύ υγρής και στερεάς φάσης. 

Τι σημαίνει GEL για μια κόλλα πλακιδίων;

Τα νέα συγκολλητικά υλικά GEL της NOVAMIX, μετά την ανάμιξή τους με το νερό, δημιουργούν ένα μίγμα με 
ιδιότητες GEL, μεταξύ ρευστής και στερεής κατάστασης, διατηρώντας παράλληλα τη θιξοτροπία τους.

Δεν αντιστέκονται κατά την εφαρμογή τους με οδοντωτή σπάτουλα, επιτρέποντας στον εφαρμοστή να εργάζεται 
ξεκούραστα χωρίς να καταπονείται κατά το άπλωμα της κόλλας.

Επιπλέον με το μαλακό μίγμα που δημιουργείται, επιτυγχάνεται η εύκολη κάλυψη της πλάτης του πλακιδίου, 
χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σημαντικό για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων σε δάπεδα, σε συνδυασμό  
και με πολύ καλό κράτημα του πλακιδίου όταν αυτό εφαρμόζεται σε τοίχους.

Που μπορούν να εφαρμοστούν τα νέα συγκολλητικά υλικά GEL της NOVAMIX;

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε εφαρμογή τοποθέτησης πλακιδίων που συναντάμε σε τεχνικά έργα 
σήμερα, όπως: εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ενδοδαπέδια θέρμανση, βαριά κυκλοφορία, πισίνες, λουτρά, 
κουζίνες.

Πάνω σε απορροφητικά υποστρώματα (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο) 
ή μη απορροφητικά υποστρώματα (υφιστάμενη πλακόστρωση, μωσαϊκά, μέταλλο) με ή χωρίς χρήση ασταριού 
κατά περίπτωση.

Για συγκόλληση σχεδόν κάθε τύπου πλακιδίου και διάστασης, όπως: γρανιτοπλακίδια, φυσικοί λίθοι, κεραμικά πλα-
κίδια, μονόπυρα, δίπυρα, klinker, cotto, μάρμαρα, τσιμεντοπλακίδια, ανακατασκευασμένα πετρώματα, διακοσμη-
τικά τουβλάκια.

Κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος εφαρμογής, απαιτείται προεπάλειψη με κατάλληλο αστάρι όπως τα 
NOVAPRIMER , PLANOPRIMER (απορροφητικά υποστρώματα) ή PLANOBOND, PLANO CONTACT FAST (μη απορ-
ροφητικά υποστρώματα).

Το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης πράσινων 
κτιρίων  που επιβραβεύει την περιβαλλοντική ευθύνη και κατασκευή  οικολογικών κτιρίων υψηλής απόδοσης. 
Η NOVAMIX ως μέλος του U.S. Green Building Council® συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία μέσω προϊόντων τελευταίας 
τεχνολογίας που παράγει και φέρουν πιστοποίηση EC1PLUS , όπως είναι οι κόλλες GEL.
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Κόλλα πλακιδίων υψηλών απαιτήσεων, πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες 
GEL και πολύ καλή εργασιμότητα. 

Παρέχει ένα μαλακό και ταυτόχρονα θιξοτροπικό μίγμα με υψηλή διαβροχή 
της πλάτης του πλακιδίου. 

4

Είναι κατάλληλη για:
↘ Τοποθέτηση πλακιδίων όλων των τύπων (γυαλισμένα και αγυάλιστα)
↘ Φυσικούς λίθους
↘ Πλακίδια μικρού πάχους
↘ Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
↘ Μη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιές μαρμαροστρώσεις, μωσαϊκά και υφιστάμενα πλακίδια
↘ Πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση και χώρους με έντονη κυκλοφορία

NOVACOL
GEL

SCAN ME
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Ελαστική κόλλα πλακιδίων υψηλών επιδόσεων με ιδιότητες GEL και
εξαιρετική εργασιμότητα. 

Παρέχει ένα μαλακό μίγμα με υψηλή διαβροχή της πλάτης του πλακιδίου  
που συνδυάζεται με πολύ καλό κράτημα πλακιδίων, ακόμη και μεγάλων 
διαστάσεων, σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Μπορεί να αναμιχθεί με την κατάλληλα διαβαθμισμένη άμμο NOVAMIX 
THASSOS MIX σε ποσοστό μέχρι 50% για επίτευξη στρώσεων μεγάλου 
πάχους
Είναι κατάλληλη για:
↘ Πλακίδια όλων των τύπων (γυαλισμένα και αγυάλιστα) ακόμη και μεγάλων διαστάσεων
↘ Πλακίδια μικρού πάχους και μεγάλων διαστάσεων
↘ Μάρμαρα και φυσικούς λίθους μεγάλου βάρους
↘ Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
↘ Συγκολλητικές στρώσεις πάχους > 15 χιλιοστά (με προσθήκη άμμου 50%)
↘ Μη απορροφητικές επιφάνειες, μωσαϊκά, μαρμαροστρώσεις  και υφιστάμενα πλακίδια
↘ Πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση και χώρους με έντονη κυκλοφορία

NOVACOL
ULTRA GEL
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Καινοτόμο προϊόν συγκόλλησης πλακιδίων που συνδυάζει μεγάλη 
παραμορφωσιμότητα με άριστη εργασιμότητα παρέχοντας ένα μαλακό μίγμα 
με ιδιότητες GEL. 

Σε αντίθεση με συνήθη συγκολλητικά υλικά με μεγάλη παραμορφωσιμότητα, 
προδιαγραφής S1, δεν κουράζει τον χρήστη επιτρέποντάς του να ‘βγάζει’ 
ακούραστα περισσότερα μέτρα. 

Μηδενικής ολίσθησης και μειωμένου ειδικού βάρους και κατανάλωσης.

Είναι κατάλληλη για:
↘ Πλακίδια όλων των τύπων (γυαλισμένα και αγυάλιστα) ακόμη και πολύ μεγάλων διαστάσεων
↘ Γρανίτες, λευκά μάρμαρα και  ανακατασκευασμένα πετρώματα με ευαισθησία στην υγρασία 
↘ Πλακίδια από γυαλί και υαλοψηφίδες 
↘ Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
↘ Μη απορροφητικές επιφάνειες, μωσαϊκά, μαρμαροστρώσεις  και υφιστάμενα πλακίδια
↘ Πισίνες, προσόψεις, χώρους με βαριά κυκλοφορία, ενδοδαπέδια θέρμανση

MARMOFLEX
ULTRA GEL S1

SCAN ME
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ)

Η επιλογή της κατάλληλης κόλλας πρέπει να γίνεται αφού συμβουλευτούμε τα σχετικά Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων 
του κάθε προϊόντος και όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνεται επικοινωνία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
NOVAMIX. 

Τα νέα συγκολλητικά υλικά GEL της NOVAMIX είναι κόλλες πλακιδίων που παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12004:2007+Α1:2012, συνεπώς όλα τα δεδομένα και προδιαγραφές αναφέρονται στο 
συγκεκριμένο πρότυπο. 

NOVACOL 
GEL

NOVACOL 
ULTRA GEL

NOVACOL 
ULTRA GEL 

+ 50% THASSOS ΜΙΧ

MARMOFLEX 
ULTRA GEL S1

Κατηγορία C2TE C2TE C2T C2TE S1

Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό

Συσκευασία 5 kg, 25 kg 25 kg (25 + 12,5) kg 20 kg

Ιδιότητα GEL ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Αναλογία ανάμιξής νερού /συσκευασία

Δάπεδο 7,0 - 7,5 L 8,0 - 8,5 L 8,0 - 8,5 L 6,4 - 6,8 L

Τοίχος 7,0 L 8,0 L 8,0 L 6,4 L

Αρχική  αντοχή συγκόλλησης ≥ 2,0 Ν/mm2 ≥ 2,5 Ν/mm2 ≥ 1,5 Ν/mm2 ≥ 3,0 Ν/mm2

μετά από εμβάπτιση σε νερό ≥ 1,4 Ν/mm2 ≥ 1,5 Ν/mm2 ≥ 1,2 Ν/mm2 ≥ 1,2 Ν/mm2

μετά από θερμική γήρανση ≥ 1,8 Ν/mm2 ≥ 2,0 Ν/mm2 ≥ 1,4 Ν/mm2 ≥ 2,8 Ν/mm2

μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης ≥ 1,4 Ν/mm2 ≥ 1,5 Ν/mm2 ≥ 1,3 Ν/mm2 ≥ 1,3 Ν/mm2

Εκτεταμένος ανοιχτός χρόνος
≥ 1,1 Ν/mm2 ≥ 1,2 Ν/mm2 - ≥ 1,2 Ν/mm2

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό           

Ολίσθηση ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,3 mm

Εγκάρσια παραμόρφωση (S1 ≥ 2,5 mm) -- ≥ 1,6 mm - ≥ 2,5 mm

Κατανάλωση 2 - 6 Kg/m2 2 - 6 Kg/m2 2 - 6 Kg/m2 1,5 - 5,0 Kg/m2

Σημαντικό: Oι νέες κόλλες GEL της NOVAMIX, όπως και κάθε υδραυλικό κονίαμα, προκειμένου να αποδώσουν το 
100% των ιδιοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, πρέπει να αναμιγνύονται με τη συνιστώμενη ποσότητα 
νερού. Για εφαρμογή σε τοίχους συνιστάται η ανάμιξη με την ελάχιστη ποσότητα νερού (βλ. Πίνακα Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών). 

MARMOFLEX
ULTRA GEL S1
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προηγούμενη άδεια του εκδότη.
Νομική Σημείωση: Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της 
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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 
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LEED® , and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.
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