
                                      
 

Γειηίν ηδηνηήησλ Πξντόληνο 

Έθδνζε Γ’-01/08/2012 

NSD 600 

ΣΙΜΕΝΣΟΚΣΟΝΙΑ 3 – 10 cm 

 

 
  
    
 

CT-C20-F5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  
EN 13813 

 

    

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

  

Τν πξντόλ NSD 600 είλαη κία έηνηκε ηζηκεληνθνλία, ελόο 

ζπζηαηηθνύ ηζηκεληνεηδνύο βάζεο, θαηάιιειε γηα 

επίζηξσζε θαη εμνκάιπλζε δαπέδσλ. Απνηειείηαη από 

ηζηκέλην, ραιαδηαθή άκκν επηιεγκέλεο θνθθνκεηξίαο κε 

 

 

 

 

κέγηζην θόθθν 2,5mm θαη βειηησηηθά πξόζζεηα. 

Δθαξκόδεηαη ζε πάρε κέρξη 3-10 cm. Παξάγεηαη θαη 

ειέγρεηαη κε βάζε ην επξσπατθό πξόηππν ΔΝ 13813. 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

  

Καηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή δαπέδσλ (γέκηζκα - 

αιθάδηαζκα). 

Έρεη πνιύ θαιή εξγαζηκόηεηα θαη άξηζηε πξόζθπζε ζην 

ππόζηξσκα. 

 

Δλδείθλπηαη γηα: 

 δεκηνπξγία θιίζεσλ ζε δώκαηα θαη εμσηεξηθνύο 

ρώξνπο 

  ξάκπεο 

 

 

 πξνεηνηκαζία ησλ δαπέδσλ από κπεηόλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε παληόο ηύπνπ πιαθηδίσλ, καξκάξσλ, 

παξθέ, δηαθνζκεηηθώλ πιηθώλ θ.ι.π. 

 εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

 

Δάλ επηζπκνύκε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ λα 

είλαη ηειείσο ιεία, ζπληζηάηαη ε επηθάιπςε ηεο 

επηθάλεηάο ηνπ, κε ην πιηθό THRAKON NSF 380 ζε 

πάρνο 0,5 - 1 cm. 

 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

  

 Παξάγεηαη κε ραιαδηαθή άκκν 

 Υςειή ζιηπηηθή θαη θακπηηθή αληνρή – Γξήγνξε 

εθαξκνγή 

 Ιζρπξή πξόζθπζε ζην ζθπξόδεκα 

  

 Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο ζε επηθιηλή ππνζηξώκαηα 

 Δμαηξεηηθή εξγαζηκόηεηα θαη ζημνηξνπηθή ζπκπεξηθνξά 

 Πηζηνπνηεκέλε κε CE - ζύκθσλα κε ην επξσπατθό 

πξόηππν ΔΝ 13813 

 

 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ  

  

Τν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν από ζαζξά 

πιηθά, ζθόλεο, ρξώκαηα, θεξηά, έιαηα. Οη απνξξνθεηηθέο 

θαζώο επίζεο θαη νη παιηέο επηθάλεηεο ζηαζεξνπνηνύληαη 

κε ηε εθαξκνγή ηνπ αθξπιηθνύ αζηαξηνύ GLX 290, 

δηαιπκέλν ζε αλαινγία 3 κέξε λεξνύ : 1 κέξνο αζηάξη. 

Δθαξκόζηε ην 

 

  

πξντόλ κεηά ην πιήξεο ζηέγλσκα ηνπ αζηαξηνύ (πεξίπνπ 2-6 

ώξεο). Η θαηαλάισζε γηα ην αζηάξη (δηαιπκέλν ζε λεξό) 

είλαη 200 g/m
2
. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπνζεηήζηε 

κεηαιιηθνύο νδεγνύο νη νπνίνη κεηά ηελ εθαξκνγή πξέπεη 

λα αθαηξεζνύλ. 

 

 
 

ΣΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΕΤΗ  

  

Παπασκεςή με μησανή σςνεσούρ ανάμιξηρ 

Γεκίζηε ηνλ θάδν ηεο κεραλήο κε ην πξντόλ θαη ξπζκίζηε 

ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ, έηζη ώζηε λα παξάγεηε κηα 

ιεπηόξξεπζηε κάδα πνπ λα απιώλεηαη εύθνια. 

  

Παπασκεςή ςλικού με το σέπι 

Σε θαζαξό δνρείν πξνζζέηνπκε 5,8-6,2 ιίηξα θαζαξό 

λεξό θαη αδεηάδνπκε ζηαδηαθά ην πεξηερόκελν ελόο 

ζάθνπ 40 Kg ηνπ πξντόληνο NSD 600 αλαθαηεύνληαο 

ζπλέρεηα κε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία νκνγελήο 

κάδα θνληάκαηνο. Αθήλνπκε ην κίγκα πνπ πξνθύπηεη λα 

σξηκάζεη 5 ιεπηά θαη ην αλαδεύνπκε ιίγν μαλά. Τν κίγκα 

είλαη έηνηκν γηα ρξήζε γηα ηηο επόκελεο 2 ώξεο. Μεηά ηελ 

παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο απαγνξεύεηαη ε επηπιένλ 

πξνζζήθε λεξνύ γηα ηε δηόξζσζε ηεο εξγαζηκόηεηαο ηνπ 

θνληάκαηνο. Απηό ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ αληνρώλ ηνπ 

θαη ζηελ αύμεζε ηεο ζπξξίθλσζήο ηνπ. 
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 ΣΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

  

Δθαξκόζηε ην θνλίακα πάλσ ζην αζηαξσκέλν 

ππόζηξσκα θαη απιώζηε ην ζην επηζπκεηό πάρνο κε ηε 

βνήζεηα μύιηλεο ή κεηαιιηθήο πήρεο. Πξηλ ηελ 

εθαξκνγή 

ηνπνζεηήζηε μύιηλνπο ή κεηαιιηθνύο νδεγνύο νη νπνίνη 

ζα δώζνπλ ην επηζπκεηό πάρνο ζηελ ηζηκεληνθνλία. 

Δπίζεο ηνπνζεηήζηε πεξηκεηξηθά θαη ρακειά ζηνπο 

ηνίρνπο θαη ζηα ζεκεία πνπ έξρεηαη ζε επαθή ην δάπεδν 

κε ηνλ ηνίρν 2 - 3 cm (θειηδόι). Τέινο θαηαζθεπάζηε 

αξκνύο δηαζηνιήο αλά 2.5 έσο 3 κέηξα. Γηα εθαξκνγέο 

ζηηο νπνίεο δελ έρνπκε απεπζείαο πξόζθπζε ηεο 

ηζηκεληνθνλίαο κε ην ππόβαζξν (όπσο πάλσ ζε θύιια 

πνιπαηζπιελίνπ, κνλσηηθέο πιάθεο, θ.ι.π.) απαηηείηαη 

θαηάιιειε ελίζρπζε κε νπιηζκό. Τν δάπεδν είλαη βαηό 

κεηά από 12 ώξεο ζηνπο +20
0
C. 

Δάλ επηθξαηνύλ ζπλζήθεο πνπ πξνθαινύλ απόηνκν 

 

 

 

 

ζηέγλσκα ηνπ πξντόληνο, όπσο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

απαηηείηαη ειαθξύο ςεθαζκόο κε λεξό γηα ηηο πξώηεο 2 

εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή. Αθήζηε ην πξντόλ λα 

ζηεγλώζεη πιήξσο πξηλ ηηο επόκελεο εθαξκνγέο. Η 

δηάξθεηα απηή ζα εμαξηεζεί από ηηο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο. Η επίζηξσζε ηεο επηθάλεηαο κε θεξακηθά 

πιαθίδηα, παξθέ, κσζατθό θιπ. ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά ην 

πέξαο 28 εκεξώλ ζηνπο +20
0
C. Γεληθά όκσο ν 

ζπληζηάκελνο ρξόλνο γηα ην πιήξε ζηέγλσκα είλαη 1 

εκέξα αλά mm πάρνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 

αιιά θαη θαηά ηηο επόκελεο 24 ώξεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο πξέπεη λα είλαη 

κεηαμύ +5
0
C θαη +35

0
C. Γελ πξέπεη θαηά ηελ εθαξκνγή 

λα μεπεξλάκε ηα ζπληζηάκελα πάρε. 

 

 ΩΡΙΜΑΝΗ   

  

Μεηά ην πέξαο εθαξκνγήο δηαηεξήζηε ηελ επηθάλεηα 

πγξή γηα ηηο πξώηεο 24 - 48 ώξεο, ώζηε λα πξνζηαηεπηεί 

ην δάπεδν από ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο όπσο ηνλ 

αέξα, ηε βξνρή θαη ηελ απεπζείαο ειηαθή αθηηλνβνιία.  

 

  

Σπζηήλνληαη νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο όπσο 

δηαβξνρή κε λεξό (πξνζνρή: ειαθξύ ςεθαζκό θαη όρη 

κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ), ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ 

πθαζκάησλ θ.η.ι. 

 

 ΤΚΕΤΑΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ   

  

Τν πξντόλ NSD 600 ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηόζαθνπο 

βαιβίδαο 40Kg θαη ζε big-bag γηα ζηιό THRAKON. 

Γηαηεξείηαη απνζεθεπκέλν ζε μύιηλεο παιέηεο θαη  

  

ζε μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 0
0
C 

γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ     ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΩΝ  

  

Πεξίπνπ 15 - 17 Kgr μεξνύ θνληάκαηνο αλά 1m
2
 γηα 

πάρνο 1cm. 

  

Με λεξό ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε. 
 

 ΔΕΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ  

 

Δελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνϊόληνο: 

• Όηαλ ππάξρεη πξόγλσζε γηα ςύρνο ηηο επόκελεο 24 

ώξεο από ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

 

 

 

 

• Σε πγξέο ζπλζήθεο (όπσο βξνρή). 

• Σε ζεκεία πνπ εθηίζεληαη απεπζείαο ζε έληνλε ειηαθή 

αθηηλνβνιία ή ζε δεζηά ππνζηξώκαηα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ηειηθή ρξήζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο Thrakon βαζίδνληαη ζηε κέρξη 

ηνπ παξόληνο ηερλνγλωζία θαη εκπεηξία ηεο Εηαηξείαο γηα ηα πξνϊόληα θαη παξέρνληαη κε θαιή πίζηε εθόζνλ απηά απνζεθεύνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εθαξκόδνληαη 

ζύκθωλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Thrakon. Λόγω ηεο αδπλακίαο άκεζνπ ειέγρνπ από εκάο ηωλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζην εξγνηάμην αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνϊόληνο, ε Εηαηξεία δελ παξέρεη θακία εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό αιιά θαη δε θέξεη θακηά λνκηθή επζύλε ε 

νπνία λα βαζίδεηαη ζηηο αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ, ζε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο παξερόκελεο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο. Οη ρξήζηεο 

ηωλ πξνϊόληωλ ζπλίζηαηαη λα ειέγρνπλ κε κηα κηθξή δνθηκή ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ γηα ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή θαη ζθνπηκόηεηα ρξήζεο. Η Thrakon έρεη ην 

δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηόηεηεο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο ρωξίο πξνεγνύκελε ελεκέξωζε. Όιεο νη παξαγγειίεο γίλνληαη δεθηέο κόλν ύζηεξα από ηελ απνδνρή ηωλ 

παξαπάλω αιιά θαη ππό ηνπο εθάζηνηε όξνπο ηεο Εκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Εηαηξείαο. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε 

έθδνζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Γειηίν ηδηνηήησλ Πξντόληνο 

Έθδνζε Γ’-01/08/2012 

NSD 600  

ΣΙΜΕΝΣΟΚΟΝΙΑ 3 - 10cm CT-C20-F5 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΕΝ 13813  

 

 

 

    

 ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ   

  

Τν πξντόλ NSD 600 πεξηέρεη ηζηκέλην θαη αληηδξά κε ην 

λεξό, παξάγνληαο αιθαιηθό δηάιπκα. Γηα ην ιόγν απηό 

πξνζηαηέςηε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Σε πεξίπησζε επαθήο 

μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 

κάηηα αλαδεηήζηε άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή. Γηαβάζηε ηηο 

 

πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα θαη ζην Τερληθό Φπιιάδην ηνπ 

πξντόληνο πξηλ από ηε ρξήζε. Φνξέζηε θαηάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη γάληηα. Τν Γειηίν Αζθαιείαο ηνπ 

πξντόληνο είλαη δηαζέζηκν κεηά από αίηεζε ζηνπο 

επαγγεικαηίεο. 

 

 ΣΤΠΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ EN 13813 – ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CT - C20 - F5 

     
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 

 Μνξθή   μεξή ζθόλε 

 Φξώκα   γθξη 

 Πάρνο εθαξκνγήο (mm/ζηξώζε)  30-100 

 Θεξκνθξαζία αληνρήο (
0
C)  -30 to +90 

 Αληίδξαζε ζηε θσηηά (% νξγαληθά)  ≤1,0 

 Μέγηζηνο θόθθνο (mm)  2,5 

 Δξγάζηκνο ρξόλνο (h) EN 1015-9 1,5-2 

 Δηδηθό βάξνο μεξνύ θνληάκαηνο (Kg/l)  1,50-1,60 

 Ππθλόηεηα κίγκαηνο (Kg/l) EN 1015-6 1,65-1,80 

 Αληνρή ζε ζιίςε (N/mm
2
) EN 1015-11 ≥20 

 Αληνρή ζε θάκςε (N/mm
2
) EN 1015-11 ≥5,0 

 Φξόλνο αλάπηπμεο αληνρώλ (days)  28 

 Βαηόηεηα (h)  12 

 Καηαλάισζε (Kg/m
2
αλά cm)  15-17 

 Αλαινγία λεξνύ αλάκημεο (ml λεξό /100g 

μεξνύ 

θνληάκαηνο) 

 14,5-15.5 

  
Σεκείσζε: Οη κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη ζε εξγαζηεξηαθό πεξηβάιινλ ζεξκνθξαζίαο +230C, Σ.Υ. 50% θαη ρωξίο αεξηζκό. Υπάξρεη ε πηζαλόηεηα λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζην εξγνηάμην όπωο ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. 
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