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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΟΠΟΥ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΟΠΩΣ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ 
& ΟΤΑΝ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 
δάπεδα, τοίχοι, & έπιπλα

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
δάπεδα και τοίχοι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
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Όλοι γνωρίσουμε τα συνήθη συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης όπου η θερμική ενέργεια μεταφέρεται μέσω σωλήνων 
νερού που εγκιβωτίζονται σε ειδικό θερμομπετό. Η όλη κατασκευή λειτουργεί ως ενιαίο θερμαντικό σώμα. 
Τα πλεονεκτήματα αυτών των συστημάτων είναι :
• Iδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης
• Eλευθερία στην διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων εξαιτίας έλλειψης θερμαντικών σωμάτων
• Eξοικονόμηση ενέργειας εξαιτίας χαμηλής θερμοκρασίας 

Παρόλα αυτά, σε όλα τα συμβατικά συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης απαραίτητες προυποθέσεις είναι αφενός η 
ύπαρξη λεβητοστάσιου και αφετέρου ενός δικτύου σωληνώσεων, που όμως καταλαμβάνουν ένα αξιοσημείωτο πάχος 
δαπέδου.
Σήμερα στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, μεγάλο μέρος των κατασκευών αφορά ανακαινίσεις. Σε αυτή 
την περίπτωση υπάρχει ο περιορισμός του πάχους εφαρμογής και την λύση έρχεται να δώσει ένα σύγχρονο σύστημα 
ηλεκτρικής θέρμανσης, ιδανικό για ανακαινίσεις και όχι μόνο.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του σύγχρονου συστήματος είναι:
• Εφαρμογή σε όλες τις επιφάνειες του χώρου πχ. Δάπεδα , τοίχους ακόμα και έπιπλα
• Πάχος εφαρμογής  σε λίγα χιλιοστά
• Συνδιασμός με σύγχρονα συστήματα επιστρώσεων όπως είναι οι πατητές τσιμεντοκονίες, τα πλακίδια λεπτής στρώσης κλπ
• Η απουσία λεβητοστασίου 
• Η δυνατότητα θέρμανσης μεμονωμένων χώρων και όχι απαραίτητα ολόκληρης της εγκατάστασης, κάνοντας απλά χρή-
ση ενός θερμοστάτη χώρου
• Η διαδικασία θέρμανσης είναι ταχύτερη και χωρίς απώλειες, συγκριτικά με την συμβατική θέρμανση

Η NOVAMIX σε συνεργασία με την Advanced Heating Technologies International Group (AHT) μελέτησαν από κοινού και σας 
παρουσιάζουν συστήματα θερμαινόμενων επικαλύψεων τελευταίας τεχνολογίας, που βασίζονται στην τεχνογνωσία που 
διαθέτουν οι δύο εταιρείες από εφαρμογές που έχουν γίνει και λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. 

Όχι ακόμη ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης…

Ξενοδοχείο Le Meridien Excelsior Gallia, Ιταλία Olympic Residence, Κύπρος
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Η ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση ΑΗΤ βασίζεται στην μοναδική τεχνολογία “Advanced Amorphous Metal Ribbon 
Technology” και είναι το πλέον ανερχόμενο σύστημα θέρμανσης στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Ο συνδυασμός 
της ΑΗΤ με τις πατητές τσιμεντοκονίες και τις κόλλες πλακιδίων της NOVAMIX επιτυγχάνουν την δημιουργία θερμαι-
νόμενων επικαλύψεων βέλτιστης απόδοσης, χαμηλού κόστους εγκατάστασης, οικονομικής λειτουργίας και άνεσης 
χειρισμού.

Χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα συστήματα θέρμανσης αλλάζει η γενικότερη φιλοσοφία και πλέον σαν ενιαίο θερ-
μαντικό σώμα δεν χρησιμοποιείται μόνο το δάπεδο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας τοίχος ή ακόμη και ένα ‘χτι-
στό’ έπιπλο. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι και υγροί χώροι όπως μπάνια, WC, Χαμάμ κλπ. όπου πέραν της θέρ-
μανσης που τοποθετείται στο δάπεδο έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε και κάθετες θερμαινόμενες 
επιφάνειες.
Η όλη διαδικασία θέρμανσης του χώρου γίνεται ‘πιο έξυπνη’ δεδομένου ότι μπορούμε να θερμάνουμε επιλεκτικά συ-
γκεκριμένους χώρους, με χρήση θερμοστάτη. 
Οι κάτοικοι μιας εξοχικής κατοικίας, ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχείου που θέλουν να θερμάνουν λίγα δωμάτια το 
Φθινόπωρο, δεν χρειάζεται πλέον να συντηρούν λεβητοστάσια, να μεταφέρουν ορυκτά καύσιμα ή να ανάβουν ολό-
κληρη εγκατάσταση για να θερμάνουν ορισμένα δωμάτια. Τα συγκεκριμένα συστήματα θερμαινόμενων επιστρώσε-
ων εντός 30 - 40 λεπτών θερμαίνουν το χώρο που η συμβατική θέρμανση θα θερμάνει μετά από αρκετές ώρες.  

• Εγκατάσταση: Οι θερμαινόμενες επιστρώσεις NOVAMIX & AHT μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε νέες οικοδομές 

όσο και σε υφιστάμενες επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, ξύλο. Η εγκατάσταση είναι οικο-
νομικότερη εως και 50% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με νερό και επιπλέον πραγ-
ματοποιείται σε πολύ σύντομο χρόνο εξαιτίας της απουσίας λεβητοστασίου και σωληνώσεων.

• Πάχος εφαρμογής: Το μικρό πάχος των συγκεκριμένων αντιστάσεων (2 χιλιοστά) και η συμβατότητα με ελαστικές 

πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες πλακιδίων NOVAMIX μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε πάχη ανύψωσης του δαπέ-
δου αφενός εως 8 - 10 χιλιοστά (με χρήση πατητής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR PREMIUM) και αφετέρου 14 χιλιο-
στά + πάχος πλακιδίου (σε εφαρμογές πλακοστρώσεων).

• Χωρίς καμία συντήρηση: Το σύστημα της θέρμανσης AHT δεν απαιτεί συντήρηση και δεν προκαλεί βλάβες, δυ-

σλειτουργία ή μείωση της απόδοσης της θέρμανσης.

• Υψηλή απόδοση θέρμανσης: Η ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση ΑHT έχοντας σταθερή υψηλή απόδοση και άμε-

ση ανταπόκριση, είναι από τις πλέον αποδοτικές σύγχρονες θερμάνσεις.  

• Ασφαλής θέρμανση: Πρόκειται για απόλυτα ασφαλές σύστημα θέρμανσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 

Η υψηλής τεχνολογίας κατασκευή της ΑΗΤ, είναι πιστοποιημένη για την ασφάλεια λειτουργίας της από διεθνώς ανα-
γνωρισμένους οργανισμούς όπως τους ΝΕΜΚΟ (Ευρωπαϊκή Ένωση) και UL (Αμερικής).      

• Χαμηλή Κατανάλωση: Η ενδοδαπέδια θέρμανση ΑΗΤ απαιτεί σημαντικά μικρότερη ισχύ σε σχέση με την συμβατι-

κή, παρέχει ισχυρή και άμεση θέρμανση χωρίς χρόνο αδράνειας.   

• Ευκολία χρήσης: Το σύστημα θέρμανσης ΑΗΤ, παρέχει ηλεκτρονικό προγραμματιζόμενο θερμοστάτη σε κάθε θερ-

μαινόμενο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται η θερμοκρασία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης 
και μειώνεται στο ελάχιστο η χρήση ενέργειας.

• Χαμηλή θερμοκρασία δαπέδου:  Η ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση ΑΗΤ σε αντίθεση με τα συμβατικά συστή-

ματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης νερού αλλά και των ηλεκτρικών θερμαντικών καλωδίων, έχει μέγιστη θερμοκρασία 
δαπέδου μόνο +300C. Η θερμοκρασία δαπέδου δεν γίνεται αισθητή από τον χρήστη, αντιθέτως επικρατεί ομοιόμορ-
φη ευχάριστη αίσθηση θέρμανσης.    

• Υγιεινή Θέρμανση: Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης, δεν προκαλεί ξήρανση του αέρα ή ρεύμα-

τα αέρα μέσα στον χώρο, κρατώντας τον χώρο καθαρό, χωρίς αιωρούμενα σωματίδια.  

Δύο  είναι τα συστήματα θερμαινόμενων επιστρώσεων που περιγράφουμε: 
Το ένα σύστημα περιλαμβάνει ως τελική επίστρωση πλακάκι και το δεύτερο, με ιδιαίτερα μικρό πάχος (<10 χιλιοστά) 
περιλαμβάνει ως τελική επίστρωση τις πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM 2K & SP. 
Και τα δύο συστήματα θερμαινόμενων επιστρώσεων μπορούν να εφαρμοστούν σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους και πλή-
θος άλλων δομικών στοιχείων. 

Ξενοδοχείο Villa Rossa, Πάργα Γραφεία στον πύργο του Eiffel
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Χαρακτηριστικά Θερμαινόμενων 
επιστρώσεων NOVAMIX &  ΑΗΤ



+

φωτ.1 φωτ.2 φωτ.3

Εφαρμογή κάτω από πλακάκι 
Πάχος: 14 χιλιοστά + πάχος πλακιδίου

φωτ.4 φωτ.5 φωτ.6

• Προετοιμασία της υπάρχουσας επιφάνειας με καλό καθαρισμό. Υφιστάμενες πλακοστρώσεις συνιστάται να καθαρίζο-
νται με τα επαγγελματικά καθαριστικά ALCALINE CLEANER ή ACID CLEAN  ανάλογα με το είδος του ρύπου. Όταν η εφαρ-
μογή γίνεται πάνω σε τσιμεντοειδές υπόστρωμα αυτό θα πρέπει να είναι συμπαγές και επίπεδο με θλιπτική αντοχή τουλά-
χιστον 25 N/mm2 και εφελκυστική αντοχή μεγαλύτερη του 1 N/mm2. Η υφιστάμενη υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει το 
4%. Υφιστάμενες ρωγμές πρέπει να συγκολλούνται με EPO FLUID. 

• Επάλειψη με PLANO CONTACT όταν το υπόστρωμα είναι μη απορροφητικό (πχ πλακάκι ή μωσαϊκό). Όταν το υπόστρωμα 
είναι απορροφητικό (πχ τσιμεντοκονίαμα, σκυρόδεμα ή γυψοσανίδα) εφαρμόζουμε NOVAPRIMER ή WATERPRIMER EPX 
με επίπαση χαλαζιακής άμμου PLANOCOLOR S 500, αν απαιτείται ενίσχυση. 

• Τοποθέτηση-συγκόλληση θερμομονωτικού υποστρώματος EPS 200 ή XPS 200 πάχους 1εκ. με κόλλα NOVACOL FLEX 
C2TE S1 ή NOVABOND PS FLEX C1TE S2 (φωτ. 1).

• Τοποθέτηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ΑΗΤ επί του θερμομονωτικού υποστρώματος.

• Σύνδεση όλων των θερμαινόμενων λωρίδων (AΗΤ Μats) μεταξύ τους στα αντίστοιχα κουτιά διακλάδωσης που έχουν 
τοποθετηθεί στους τοίχους σε ύψος περίπου 40 εκ. από το δάπεδο. 

• Τοποθέτηση-συγκόλληση των πλακιδίων με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης εντός της κόλλας 
των πλακιδίων (φωτ. 2 & 3). 

• Η χρησιμοποιούμενη κόλλα πλακιδίων πρέπει να είναι παραμορφώσιμη  (S1 ή S2 κατά περίπτωση) και η επιλογή της εξαρ-
τάται από τον τύπο του πλακιδίου αλλά και το είδος της εφαρμογής. Για διαστάσεις μέχρι 60 x 60 cm συνιστάται κόλλα C2TE 
S1 όπως η NOVACOL FLEX. Για πλακίδια μικρού πάχους (6mm) συνιστάται η κόλλα NOVACOL FINE FLEX C1TE S2. Για μεγάλες 
διαστάσεις και φυσικούς λίθους συνιστάται η χρήση της MARMOFLEX C2FTE S2 ή της NOVACOL 2K ELASTIC (φωτ. 4 & 5  & 6).

• Η τοποθέτηση ολοκληρώνεται όπως οι συνήθεις πλακοστρώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης όπου η αρμολόγηση γίνεται 
με αρμόστοκους κατηγορίας CG2/WA όπως οι NOVAGROUT, NOVACOLOR GLASS ή RG όπως οι NOVAGROUT EPOXY ή 
DECO EPOXY.  

60 ΛΕΠΤΑ

▶ +

▶

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (*)

NOVAPRIMER 
200 - 800gr/m2

1:1 έως 1:3

PLANO CONTACT 
300gr/m2

▶

MH ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

2 ΩΡΕΣ

(*) Σε περιπτώσεις που απαιτείται ενίσχυση υποστρώματοςεφαρμόστε WATERPRIMER EPX με την διαδικασία επίπασης χαλαζιακής άμμου PLANOCOLOR S 500.

▪

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ & ΤΟΙΧΟΙ (ΠΛΑΚΑΚΙ)

24 ΩΡΕΣ

▶

24 ΩΡΕΣ

NOVABOND PS FLEX

XPS 200       EPS 200
1cm                      1cm

NOVACOL FLEX

ή

Τοποθέτηση 
AHT

10 - 30 
ΛΕΠΤΑ

NOVACOL 
FLEX

MARMOFLEX

NOVACOL FINE 
FLEX

ή

ή

24 ΩΡΕΣ

24 ΩΡΕΣ

12 ΩΡΕΣ

NOVAGROUT 
F&G

NOVACOLOR 
GLASS

NOVAGROUT 
EPOXY

ή

ή

▶ ▶+



Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του συνδυασμού πατητής τσιμεντοκονίας με το συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης είναι η 
άμεση μετάδοση της θερμότητας στον χώρο 
Οι πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM αφενός με τον μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
αφετέρου με το πολύ μικρό πάχος εφαρμογής και τις ταυτόχρονα πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές αποτελούν το ιδα-
νικό σύστημα ανακαίνισης και κατασκευής σε ενιαίους χώρους με μοντέρνο μινιμαλίστικο design. 

• Προετοιμασία της υπάρχουσας επιφάνειας με καλό καθαρισμό. Υφιστάμενες πλακοστρώσεις συνιστάται να καθαρί-
ζονται με τα επαγγελματικά καθαριστικά ALCALINE CLEANER ή ACID CLEAN  ανάλογα με το είδος του ρύπου. Όταν η 
εφαρμογή γίνεται πάνω σε τσιμεντοειδές υπόστρωμα αυτό θα πρέπει να είναι συμπαγές και επίπεδο με θλιπτική αντο-
χή τουλάχιστον 25 N/mm2 και εφελκυστική αντοχή μεγαλύτερη του 1 N/mm2. Η υφιστάμενη υγρασία δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το 4%. Υφιστάμενες ρωγμές πρέπει να συγκολλούνται με EPO FLUID. 

• Όταν το υπόστρωμα είναι μη απορροφητικό (πχ πλακάκι ή μωσαϊκό) γίνεται επάλειψη με PLANO CONTACT. Όταν το 
υπόστρωμα είναι απορροφητικό (πχ τσιμεντοκονίαμα, σκυρόδεμα ή γυψοσανίδα) εφαρμόζουμε NOVAPRIMER ή 
WATERPRIMER EPX με επίπαση χαλαζιακής άμμου PLANOCOLOR S 500, κατά περίπτωση. 

• Σύνδεση όλων των θερμαινόμενων λωρίδων (AΗΤ Μats) μεταξύ τους στα αντίστοιχα κουτιά διακλάδωσης που έχουν 
τοποθετηθεί στους τοίχους σε ύψος περίπου 40 εκ. από το δάπεδο. (φωτ. 7). 

• Εφαρμογή μιας στρώσης ελαστικής κόλλας πλακιδίων τύπου NOVACOL FLEX C2TE S1 με εγκιβωτισμό όλων των 

θερμαινόμενων λωρίδων (AΗΤ Μats). 

• Εφαρμογή μίας επιπλέον πολύ λεπτής στρώσης με NOVACOL FLEX για προετοιμασία της τελικής επιφάνειας να δε-

χτεί την πατητή τσιμεντοκονία (φωτ. 8).   

• Εφαρμογή της πρώτης στρώσης PLANOCOLOR PREMIUM 2K  και ταυτόχρονα εγκιβωτισμός κατάλληλου υαλοπλέγ-

ματος FIBERGLASS NET (φωτ. 9). Η διαδικασία που ακολουθεί είναι αυτή της πατητής τσιμεντοκονίας σε δάπεδα, ανε-
ξαρτήτως αν η εφαρμογή είναι σε δάπεδο ή τοίχο.

• Επάλειψη της τελικής επιφάνειας με κατάλληλο βερνίκι του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT.

Εφαρμογή σε πατητή τσιμεντοκονία  
Πάχος: 8 - 10χιλιοστά

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ & ΕΠΙΠΛΑ (ΠΑΤΗΤΗ)

60 ΛΕΠΤΑ

▶

▶

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (*)

NOVAPRIMER 
200 - 800gr/m2

1:1 έως 1:3

PLANO CONTACT 
300gr/m2

▶

MH ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

2 ΩΡΕΣ

(*) Σε περιπτώσεις που απαιτείται ενίσχυση υποστρώματοςεφαρμόστε WATERPRIMER EPX με την διαδικασία επίπασης χαλαζιακής άμμου PLANOCOLOR S 500.
(**) Ανάλογα με το πάχος εφαρμογής.
(***) Για λεπτομέρειες ανατρέξατε στις σχετικές οδηγίες του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων.

NOVACOL FLEX
2 χέρια

MARMOFLEX
2 χέρια

ή

48 - 72 ΩΡΕΣ

24 - 48 ΩΡΕΣ (**)

PLANOCOLOR PREMIUM (***)
πάχος 4 χιλιοστά με 
ενσωμάτωση υαλοπλέγματος

▶ ▶ ▪

φωτ. 7 φωτ.8 φωτ.9

10 - 30 
ΛΕΠΤΑ

Τοποθέτηση AHT

+



δΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
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