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Schönox® Durocoll 
 

Schönox® Durocoll 
Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, ινοπλισμένη, ισχυρής 
πρόσφυσης κόλλα διασποράς 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Η Schönox® Durocoll είναι ινοπλισμένη, ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, ισχυρής 
πρόσφυσης κόλλα διασποράς, κατάλληλη για επικόλληση επικαλύψεων σχεδίασης 
από PVC και LVT, επενδύσεων δαπέδων από PVC και CV καθώς και βελονωτών 
μοκετών σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλη για εσωτερική χρήση. 

Εφαρμογές Η Schönox® Durocoll είναι κατάλληλη για επικόλληση: 

 Πολυτελών πλακιδίων βινυλίου (LVT) 

 Επενδύσεων δαπέδου PVC και CV 

 Μοκετών με επένδυση από PVC 

 Βελονωτών υφασμάτων μονής ή πολλαπλών στρώσεων 

 Schönox® TS 

σε κατάλληλα απορροφητικά υποστρώματα σε χώρους κατοικιών, αλλά και 
εμπορικά /δημόσιας κτίρια (εσωτερικές εφαρμογές). 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

 Για εσωτερική χρήση 
 Η ισχυρή ελαστική αυλάκωση της κόλλας συγκρατεί το προϊόν επικάλυψης σε 

περιπτώσεις διαστασιακών αλλαγών. 
 Ινοπλισμένη 
 Ανθεκτικό σε πλαστικοποιητές 
 Κατάλληλη για υγρή πρόσφυση 
 Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610 
 Αδύναμης οσμής 
 Χαμηλή κατανάλωση/υψηλή καλυπτικότητα 
 Κατάλληλη για πλύσιμο επιφανειών επικάλυψης σύμφωνα με RAL 991 A2 
 Κατάλληλη για εφαρμογή με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
 Σκληρή-ελαστική 
 Σύντομος χρόνος αναμονής 
 Εύκολη στην εφαρμογή 
 Ιδιαίτερα υψηλών τελικών αντοχών 
 Ταχεία ανάπτυξη δύναμης πρόσφυσης 

Εγκρίσεις/ Πρότυπα  Προϊόν του κατασκευαστικού κλάδου ελεγμένο σύμφωνα με τις αρχές του DIBt 
– έγκριση no.: Z-155.20-168 

 EMICODE EC1 PLUS: "πολύ χαμηλές εκπομπές" 
 Κατάλληλη για χώρους όπου κινούνται καρέκλες με ροδάκια σύμφωνα με EN 

12 529 

Περιβαλλοντική 
δήλωση προϊόντος Σύμφωνα με ISO 14025 και ΕΝ 15804, EPD-DIV20140058-IBG1-DE 
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Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Χρώμα Κρεμ-μπεζ 

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία 14 kg 

Αποθήκευση 
 

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής 

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένη στην αρχική, κλειστή και 
σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες και προστατευμένο 
από τον παγετό. Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C. Ανοιγμένες 
συσκευασίες θα πρέπει να σφραγίζονται άμεσα και να καταναλώνονται το δυνατόν 
συντομότερα. Απομακρύνετε επιδερμίδα που μπορεί να έχει σχηματιστεί στην 
επιφάνεια του υλικού και μην την αναμειγνύετε στη μάζα του. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική βάση Συνθετική ρητίνη διασποράς με συγκολλητικά πρόσθετα 

Πυκνότητα ~ 1,35 kg/l  

Χρόνος αναμονής ~ 5-20 λεπτά 

Χρόνος ενέργειας ~ 20-30 λεπτά 

Χρόνος ξήρανσης ~ 24 ώρες 

Τελικές αντοχές Μετά από ~ 72 ώρες 

Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών και 
ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Κατανάλωση / 
Δοσολογία 

Οδοντωτή σπάτουλα TKB A1-A2: 250 - 300 g/m2 

Οδοντωτή σπάτουλα TKB B1-B2: 350 - 450 g/m2 

Ποιότητα Υποστρώματος Επαρκούς αντοχής, με ικανότητα να φέρει φορτία, διαστασιολογικά σταθερό και 
μόνιμα στεγνό, απαλλαγμένο από υπολείμματα που μειώνουν την πρόσφυση, 
όπως σκόνη, ρύποι, λάδια, γράσα και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια. 
Κατάλληλο υπόστρωμα, σταθερό, επίπεδο και κατάλληλης απορροφητικότητας 
διαμορφώνεται με χρήση κονιαμάτων εξομάλυνσης της Sika®, εφαρμοζόμενα σε 
πάχος στρώσης τουλάχιστον 2 mm, τόσο για επικαλύψεις αδιαπέραστες από 
υδρατμούς, όσο και σε μη απορροφητικά υποστρώματα. Για να επιτύχετε το 
επιθυμητό υπόστρωμα ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη επικάλυψη, ανατρέξτε στο 
φύλλο ιδιοτήτων του κατασκευαστή της αντίστοιχης επικάλυψης. Ισχύουν σε κάθε 
περίπτωση τα τρέχοντα πρότυπα, οι οδηγίες και τα δεδομένα στα φύλλα ιδιοτήτων 
προϊόντων.  

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

Όχι χαμηλότερη από +15°C. 
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Οδηγίες Εφαρμογής  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Η Schönox® Durocoll είναι κόλλα διασποράς ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών και 
πρέπει να αναδεύεται πριν τη χρήση της. Οι επικαλύψεις που θα επικολληθούν με 
τη Schönox® Durocoll πρέπει να έχουν εγκλιματιστεί στο χώρο εφαρμογής, να μην 
είναι υπό τάση και να βρίσκονται σε οριζόντια θέση. Απλώστε την κόλλα 
ομοιόμορφα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα. Αποφύγετε 
συσσωματώματα υλικού. 

Συνιστώμενο μέγεθος σπάτουλας ανάλογα με τον τύπο επικάλυψης: 

- PVC και CV επικαλύψεις: TKB A1 

- Πλακάκια LVT: TKB A1/A2 

- Μοκέτες με υποστήριξη PVC και ηχομονωτικό φύλλο: TKB A1/A2 

- Μοκέτες: TKB B1/B2 

Η κατάλληλη ποσότητα συγκολλητικού καθορίζεται από την υποστήριξη της 
επικάλυψης. Διασφαλίστε πως υπάρχει αρκετή κόλλα στην πίσω πλευρά της.  

Μετά τη διάστρωση και διασφαλίζοντας πως δεν έχουν εγκλωβιστεί φυσαλίδες, 
πιέστε τις επικαλύψεις, αναμείνατε για λίγο και ακολούθως πιέστε ή περάστε με 
ρολό ξανά. Αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη σφράγιση των αρμών. 

Στάδια διάστρωσης: 

-"υγρή φάση": το συγκολλητικό που εφαρμόζεται δεν έχει ακόμη δημιουργήσει 
επιδερμίδα επιφανειακώς και δεν είναι άκαμπτο. 

- "ημι-υγρή φάση": έναρξη της φάσης συγκόλλησης, τα αποτυπώματα της 
οδοντωτής σπάτουλας γίνονται διαφανή και υπάρχουν σημάδια ακαμψίας. Όμως το 
αποτύπωμα της κόλλας με την οδοντωτή σπάτουλα δεν έχει ωριμάσει ακόμη. 

Ο τρόπος τοποθέτησης των διακοσμητικών επικαλύψεων PVC πρέπει να 
προσαρμόζεται στον ανοιχτό χρόνο της κόλλας. 

Άμεση επαφή με υπολείμματα παλαιών συγκολλητικών μπορεί να οδηγήσει σε 
αντίδραση και ως επακόλουθο σε δυσάρεστες οσμές. 

Συντήρηση εργαλείων Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό 
εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό 
που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. 

Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 
να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την  
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο 
περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την 
ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. 
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Νομικές 
Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων 
είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 
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