συστήµατα ολοκληρωµένης

προστασίας
θερµοµόνωσης!

εισαγωγή
Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των
κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός,
επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή
κατανάλωση της χώρας.
Ένα µεγάλο κοµµάτι της ενεργειακής
κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόµησης
των κτιρίων, καθώς η πλειονότητα των
υφιστάµενων ή των νέων κτηρίων έχουν
µερική ή µηδενική θερµοµόνωση.
Τα συστήµατα θερµοµόνωσης εφαρµόζονται
σε παλαιά και καινούρια κτίρια διαφόρων
χρήσεων, σε µονοκατοικίες, πολυκατοικίες
και βιοµηχανικά κτίρια. Ως µονωτικά υλικά
χρησιµοποιούνται οι πλάκες πολυστερίνης
EPS, EPS Grafit, XPS ή πετροβάµβακα και
εφόσον χρησιµοποιηθεί έγχρωµος σοβάς,
δεν απαιτείται η βαφή του κτιρίου.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής των τελικών
αδιάβροχων ακρυλικών, σιλικονούχων και
υδρύαλων σοβάδων διαφόρων αποχρώσεων και
υφών. Η εξωτερική θερµοµόνωση προστατεύει
τον εσωτερικό χώρο από το κρύο τους
χειµερινούς µήνες και από την υπερβολική
ζέστη τους καλοκαιρινούς µήνες.
Η θερµοµόνωση των κτιρίων δεν είναι πλέον
πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση βάσει της οδηγίας 2002/91 ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
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Τα συστήµατα ATLAS STOPTER, ATLAS
STOPTER K-10, ATLAS HOTER ATLAS ROKER
έχουν σχεδιαστεί για τη µόνωση τοίχων.
Όλα τα συστήµατα έχουν τεχνικό πιστοποιητικό
που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Tutom,
τεχνολογίας κτιρίων στη Βαρσοβία.

προεπισκόπηση συστήµατος θερµοµόνωσης
πολυστερίνη EPS GRAFIT-XPS
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1. Κόλλα επικόλλησης πολυστερίνης Stopter K-20,
Stopter K-10,Hoter U, Hoter S
2. Πολυστερίνη EPS GRAFIT-XPS
3. Κόλλα εγκιβωτισµού υαλοπλέγµατος Stopter K-20,
Stopter K-10, Hoter U, Hoter S.
4. Υαλοπλέγµα µε οπτικές ίνες L60gr/m2
5. Κόλλα εγκιβωτισµού υαλοπλέγµατος µε ίνες 2 στρώσεων
6. Αγκύρια µηχανικής στήριξης Fixings
7. Αστάρι ATLAS CERPLAST
8. Τελικό επίχρησµα ακρυλικό ή σιλικονούχο
σε διάφορες αποχρώσεις
9. Starter οδηγός εκκίνησης
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άλλα συστήµατα θερµοµόνωσης

Πετροβάµβακας

Εξιλασµένη Πολυστερίνη XPS

πλεονεκτήµατα
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 60%
Σταθερή θερµοκρασία στον εσωτερικό χώρο από
20οC - 23οC χειµώνα και καλοκαίρι
Αποφυγή σχηµατισµού ρωγµών στο εξωτερικό
και στο εσωτερικό µέρος του σπιτιού
Αποτροπή δηµιουργίας υγρασίας και µούχλας
Ταχύτητα και οικονοµία στην κατασκευή
Συντήρηση µε απλό τρόπο ανά 15 χρόνια
µε ακρυλικό χρώµα
Το σύστηµα συνοδεύεται από γραπτή
εγγύηση εώς 20 χρόνια

τρόπος εφαρµογής συστήµατος
εξωτερικής θερµοµόνωσης
1

Υπόστρωµα για την εξωτερική θερµοµόνωση
επιφάνεια τοιχοποιίας, τούβλοµπετόν,
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα. Στην εφαρµογή του
συστήµατος σε παλιά κατοικία πρέπει να γίνει
έλεγχος για τυχόν αποκολλήσεις του σοβά.
Επίσης, θα πρέπει να εφαρµοστεί αστάρι
UNI-GRUNT για τη σωστή επικόλληση του
υλικού. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή,
στέρεα και καθαρή, χωρίς σκόνη και κακώς
προσκολληµένα κοµµάτια, χωρίς υπολείµµατα
λαδιού του ξυλοτύπου και λοιπής βρωµιάς.
Σε λείες επιφάνειες όπου αναµένεται κακή
προσκόλληση (γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα),
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ειδικό αστάρι
ενίσχυσης πρόσφυσης µε χαλαζιακή άµµο.
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Ως στήριγµα για την πρώτη σειρά
θερµοµονωτικών πλακών λειτουργεί το θεµέλιο
ή κάποια προέκταση τοιχίου. Αν στην επιφάνεια
του τοίχου δεν υφίσταται τέτοιο στήριγµα ή αν
οι θερµοµονωτικές πλάκες εφαρµόζονται µόνο
σε µέρος τοίχου, τότε η κατώτερη σειρά πλακών
τοποθετείται σε ειδική µεταλλική ράγα (starting
strip), η οποία στηρίζεται µε τη βοήθεια βιδών
σε οριζόντιο επίπεδο στο κατάλληλο ύψος.
Επιπρόσθετα, µπορεί να βοηθήσει o ξύλινος
οδηγός ο οποίος αφαιρείται πριν το βασικό
σοβάτισµα.

3-4

4

Σ' αυτή την περίπτωση, το κατώτερο άκρο της
εξωτερικής θερµοµόνωσης προστατεύεται µε
λωρίδα υαλοπλέγµατος φάρδους 30-50 εκ. η
οποία προσκολλάται στον τοίχο ενώ το
ελεύθερο άκρο της µετά την αφαίρεση του
ξύλινου οδηγού, διπλώνεται στην κατώτερη
άκρη της θερµοµονωµένης πλάκας.
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Η συγκολλητική κόλλα STOPTER K-10, STOPTER
K-20, HOTER S HOTER U τοποθετείται στο
περίγραµµα των θερµοµονωτικών πλακών και
εντός αυτού (σε 6 σηµεία). Οι θερµοµονωτικές
πλάκες τοποθετούνται η µία δίπλα στην άλλη σε
σχήµα και σύστηµα κτισίµατος. Η συγκολλητική
µάζα (οργανική κόλλα επικόλλησης
Θερµοµονωτικών πλακών) χρησιµοποιείται σε
περίπτωση συγκόλλησης πλακών πολυστερίνης
σε λείες επιφάνειες (τσιµεντοσανίδα, ξύλινες
επιφάνειες κλπ) και εφαρµόζεται σε όλη την
επιφάνεια της πολυστερίνης.
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Οι πλάκες από πετροβάµβακα στη φάση
κόλλησης πρέπει επιπλέον να στηρίζονται
µε χρήση ειδικών αγκυρίων - τέσσερα τεµάχια
ανά πλάκα. Οι ενώσεις πρέπει να είναι καθαρές,
χωρίς την συγκολλητική µάζα. Στις γωνίες
οι πλάκες πρέπει να κόβονται.
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Σε περίπτωση που το κτίριο στο οποίο
εφαρµόζεται η εξωτερική θερµοµόνωση
υπερβαίνει το ύψος των 6 µέτρων ή αν το
υπόστρωµα για την κόλληση θερµοµονωτικών
πλακών είναι προβληµατικό ή πολύ
απορροφητικό ή αν το βάρος του
θερµοµονωτικού συστήµατος είναι µεγαλύτερο
των 10kg/m2, τότε οι πλάκες πολυστερίνης,
άσχετα µε το ύψος του κτιρίου, (µετά το τρίψιµο)
στηρίζονται επί πλέον µε 6 ή 8 αγκύρια ανά m2
µε διάφορους τρόπους. Το βάθος στήριξης
αγκυρίων στον τοίχο πρέπει να είναι >= 5cm, και
η οπή πρέπει να είναι κατά 2 cm µεγαλύτερη.
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Αγκύρια υπάρχουν µεταλλικά και πλαστικά σε
διάφορες διαστάσεις και τύπους ανάλογα µε
το υπόστρωµα. Η επιλογή εξαρτάται από το
ύψος του κτιρίου και από την κατάσταση του
υποστρώµατος για την εφαρµογή των
µονωτικών πλακών. Σε κάθε περίπτωση
ανοίγουµε πρώτα µε τη χρήση του ειδικού
router τρύπα µε διάµετρο ίση µε του βύσµατος
ώστε να “χωνευτεί” 2εκ. µέσα στην
θερµοµονωτική πλάκα.
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Το κενό το σφραγίζουµε µε αφρό
πολυουρεθάνης ή µε τη χρήση ειδικής τάπας
από πολυστερίνη. Σε καµία περίπτωση δεν
χρησιµοποιούµε κόλλα για να γεµίσουµε το
κενό ανάµεσα στις πολυστερίνες..
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Όλες οι γωνίες προστατεύονται µε ειδικά
διάτρητα πλαστικά (PVC) γωνιόκρανα τα οποία
τοποθετούνται στο µονωτικό υπόστρωµα µε
κόλλα STOPTER K-10, STOPTER K-20,
HOTER S HOTER U.

12-15
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Ο βασικός σοβάς περνιέται µε δύο στρώσεις
συνολικού πάχους 2.5-3 mm και επικαλύπτοντας
το υαλόπλεγµα. Η πρώτη στρώση εφαρµόζεται
πάνω στην πολυστερίνη και επ' αυτής
επικολλάται το υαλόπλεγµα από το πάνω
σηµείο της όψης προς το δάπεδο. Κατά φάρδος
και κατά µήκος του πλέγµατος γίνονται
επικαλύψεις κατά 10-20 cm. Στις γωνίες το
υαλόπλεγµα γυρίζει προς την αντίθετη πλευρά
και από τις δύο πλευρές της γωνίας.
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Στην περίπτωση που τα ήδη τοποθετηµένα
γωνιόκρανα δεν έχουν αντίστοιχο υαλόπλεγµα.
Ακολουθεί η δεύτερη στρώση συνολικού πάχους
0.5 mm για τα οργανικά συστήµατα και αµέσως
µετά την τοποθέτηση υαλοπλέγµατος (τέχνη
"φρέσκο σε φρέσκο") λειαίνεται η επιφάνεια.
Για τους ψιλόκοκκους διακοσµητικούς σοβάδες
ή στις περιπτώσεις που η τεχνική "φρέσκο σε
φρέσκο" δεν είναι εφαρµόσιµη, η επιφάνεια του
ανόργανου βασικού σοβά πρέπει να λειαίνεται
πολύ καλά, κάτι το οποίο γίνεται πιο εύκολα
αν η δεύτερη στρώση σοβά Έχει στεγνώσει
πλήρως µετά από 4-6 µέρες µετά την εφαρµογή
του υαλοπλέγµατος.
Μετά ακολουθεί η τοποθέτηση του τελικού
διακοσµητικού επιχρίσµατος µε σπάτουλα ή
και µε την χρήση µηχανηµάτων.
Το πρώτο χέρι βασικού επιχρίσµατος
περνιέται αφού:
α. τοποθετηθούν γωνιόκρανα και τα ειδικά
προφίλ για αρµούς διαστολής (αν είναι
απαραίτητο).
β. γίνει επικόλληση ελεύθερου άκρου
υαλοπλέγµατος αρχικής σειράς θερµοµονωτικών
πλακών (αν υπάρχει).
γ. γίνει οπλισµός των γωνιών όλων των
ανοιγµάτων των προσόψεων µε κοµµάτια
υαλοπλέγµατος 50 Χ 50 cm, διαγώνια σε σχέση
µε το περίγραµµα. Τα φύλλα υαλοπλέγµατος
επικαλύπτονται κατά 10εκ.
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Σε κανονικές συνθήκες ο βασικός ανόργανος
σοβάς σκληραίνει µετά από 4-6 ηµέρες ή
περίπου 1 ηµέρα για κάθε χιλιοστό του πάχους.
Αφού στεγνώσει, ο βασικός σοβάς περνιέται
µε έγχρωµο αστάρι GERPLAST.
Στον τελικό σοβά (έγχρωµος ή λευκό),
αφήνουµε αρµό µεταξύ αυτού και των κασών
των κουφωµάτων και των µαρµαροποδιών.
Ο αρµός γεµίζεται µε ελαστοµερή µαστίχη,
όταν ο τελικός σοβάς θα είναι στεγνός.
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε και αυλάκια πάνω
στην πολυστερίνη µε ειδικό ρούτερ.
Τοποθετούµε στο αυλάκι ιδικό τεµάχιο µε
υαλοπλέγµα, το οποίο τοποθετούµε µε την ίδια
διαδικασία που εφαρµόζουµε τα γωνιόκρανα.
Οι σοβάδες είναι έτοιµοι προς χρήση και
µπορούν να τριφτούν κυκλικά, κάθετα ή
οριζόντια. ∆εν ρηγµατώνουν και δεν
ξεφλουδίζουν και δεν αποκολλώνται. Είναι
φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικό στη
µούχλα και στην άλγη και δεν περιέχουν
τσιµέντο. Μπορούν να εφαρµοστούν σε
επιφάνειες όπως µπετόν, σε επιφάνειες από
µείγµατα ινών, τσιµέντου, ξύλου, MDF, USB,
γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, οι οποίες θα
πρέπει να έχουν ασταρωθεί µε GERPLAST.
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Οι τελικοί ακρυλικοί, συλικονούχοι
µαρµαροσοβάδες, διακοσµητικοί σοβάδες δίνουν
το τελικό αισθητικό αποτέλεσµα καθώς και την
τελική δυνατή προστασία του συστήµατος στις
αντίξοες καιρικές συνθήκες. ∆ιαθέτουν µεγάλη
αντοχή στον καιρό σε χαµηλές και υψηλές
θερµοκρασίες καθώς και σε περιβάλλον κοντά
στη θάλασσα. Οι διακοσµητικοί σοβάδες έχουν την
µεγαλύτερη αντοχή και ικανότητα συγκόλλησης.
Έχουν υδατµοπερατότητα και αδιαβροχότητα.
Προσοχή όµως στην επιλογή της απόχρωσης.
Κατά τους θερινούς µήνες η θερµοκρασία της
επιφάνειας είναι πάνω από 40oC και είναι ακόµα
µεγαλύτερη αν έχετε επιλέξει σκούρα απόχρωση.
Προτιµάται αποχρώσεις µε συντελεστή
φωτεινότητας y>25.
Η συντήρηση του συστήµατος είναι απλή και
περιλαµβάνει µόνο τη βαφή του τελικού
επιχρίσµατος µε την ειδική ακρυλική βαφή κάθε
10-15 χρόνια.
Η εταιρία Build-Shield σε συνεργασία µε τα
εργοστάσια που παράγουν τα υλικά δίνει 10 έτη
εγγύηση βάσει των κανονισµών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και 10 έτη εγγύηση για την εφαρµογή
µε τη βαφή.

σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης εξηλασµένης
πολυστερίνης (stopter XPS-ACRYLIC-SILKON-SILKAT)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κόλλα Επικόλλησης
Εξηλασµένης Πολυστερίνης
ATLAS STOPTER K-20

25kg

3.5-4.5 kg/m2

XPS Εξηλασµένη Πολυστερίνη
Πάχους από 5cm

5 m2

1.00 m2

Υαλόπλεγµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
REINFORCEMENT MESHES 160gr/m2

50 m2

1.1 m2/m2

Πλαστικά Αγκύρια
µε Μεταλλικές Βίδες 12εκ.

200 τεµ.

4-6 για h>8m τεµ/m2

Κόλλα Εγκιβωτισµού Υαλοπλέγµατος
Εξηλασµένης Πολυστερίνης
ATLAS STOPTER K-10

20kg

3.5-4.5 kg/m2

ATLAS CERPLAST
(Αστάρι Σοβάδων)

15kg

150 g/m2

25kg

2,5 kg/m2

drying time

Ακρυλικός Λείος Σοβάς CERMIT N-R
1.5-3mm / Έγχρωµος

ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 45.00€/m2
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(Η τιµή είναι ενδεικτική)

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 15%
Σηµ: Ο τελικός σοβάς διατίθεται σε 1980 αποχρώσεις και σε κοκκοµετρίες, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm
∆ύναται να είναι Ακρυλικός - Σιλικονούχος - Υδρύαλος, Λείος ή Τριφτός.

σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης εξηλασµένης πολυστερίνης
(stopterXPS - CERMIT PAINT ACRYLIC - SILKON - SILKAT)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κόλλα Επικόλλησης
Εξηλασµένης Πολυστερίνης
ATLAS STOPTER K-20

25kg

3.5-4.5 kg/m2

XPS Εξηλασµένη Πολυστερίνη
Πάχους από 5cm

5 m2

1.00 m2

Υαλόπλεγµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
REINFORCEMENT MESHES160gr/m2

50 m2

1.1 m2/m2

Πλαστικά Αγκύρια
µε Μεταλλικές Βίδες 12εκ.

200 τεµ.

4-6 για h>8m τεµ/m2

Κόλλα Εγκιβωτισµού Υαλοπλέγµατος
Εξηλασµένης Πολυστερίνης
ATLAS STOPTER K-10

25kg

3.5-4.5 kg/m2

ATLAS CERPLAST
(Αστάρι Σοβάδων)

15kg

150 g/m2

10kg

200 g/m2

10L

250 g/m2

drying time

Ακρυλικός Σοβάς Λείος
ATLAS CERTON

Ακρυλική Υδατοδιαλυτή Οικολογική
Αδιάβροχη Βαφή, ARKOL E
σε 1980 αποχρώσεις.
Αντοχή στις χαµηλές και υψηλές
θερµοκρασίες και στους ρύπους

ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 47.00€/m2

(Η τιµή είναι ενδεικτική)

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 15%
Σηµ: Ο τελικός σοβάς διατίθεται σε 1980 αποχρώσεις.

σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης διογκωµένης
πολυστερίνης (stopter ΕPS-ACRYLIC-SILKON-SILKAT)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κόλλα Επικόλλησης
Εξηλασµένης Πολυστερίνης
ATLAS STOPTER K-10

25kg

3.5-4.5 kg/m2

GRAFIT ∆ιογκωµένη Πολυστερίνη.
Πάχους 5cm

5 m2

1.00 m2

Υαλόπλεγµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
REINFORCEMENT MESHES 160gr/m2

50 m2

1.1 m2/m2

Πλαστικά Αγκύρια
µε Μεταλλικές Βίδες 12εκ.

200 τεµ.

4-6 για h>8m τεµ/m2

25kg

3.5-4.5 kg/m2

25kg

150 g/m2

25kg

2,5 kg/m2

Κόλλα Εγκιβωτισµού Υαλοπλέγµατος
Εξηλασµένης Πολυστερίνης HOTER U

ATLAS CERPLAST
(Αστάρι Σοβάδων)
drying time

SILIKAT Λείος Σοβάς
SILIKAT N and R / 1.5-3mm / Έγχρωµος

ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 43.00€/m2
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(Η τιµή είναι ενδεικτική)

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 15%
Σηµ: Ο τελικός σοβάς διατίθεται σε 1980 αποχρώσεις και σε κοκκοµετρίες, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm
∆ύναται να είναι Ακρυλικός - Σιλικονούχος - Υδρύαλος, Λείος ή Τριφτός.

οργανικό σύστηµα εξωτερικής πετροβάµβακα
ATLAS ROKER (ACRYLIC - SILIKON - SILKAT)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κόλλα Εγκιβωτισµού Υαλοπλέγµατος
Εξηλασµένης Πολυστερίνης
ATLAS ROKER W-20

25kg

3.5-4.5 kg/m2

Πετροβάµβακας
Πάχους από 5cm

5 m2

1.00 m2

Υαλόπλεγµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
REINFORCEMENT MESHES 160gr/m2

50 m2

1.1 m2/m2

Πλαστικά Αγκύρια
µε Μεταλλικές Βίδες 12εκ.

200 τεµ.

4-6 για h>8m τεµ/m2

25kg

3.5-4.5 kg/m2

25kg

150 g/m2

25kg

2,5 kg/m2

Κόλλα Εγκιβωτισµού Υαλοπλέγµατος
Εξηλασµένης Πολυστερίνης
ATLAS ROKER W-20

ATLAS CERPLAST
(Αστάρι Σοβάδων)
drying time

SILIKST Λείος Σοβάς
SILIKAT N and R / 1.5-3mm / Έγχρωµος

ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 57.00€/m2

(Η τιµή είναι ενδεικτική)

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 15%
Σηµ: Ο τελικός σοβάς διατίθεται σε 1980 αποχρώσεις και σε κοκκοµετρίες, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm
∆ύναται να είναι Ακρυλικός - Σιλικονούχος - Υδρύαλος, Λείος ή Τριφτός.

πίνακας καταναλώσεων υλικών
Υ Π Ο Σ Τ ΡΩ ΜΑ : ΑΣΟΒΑΤΙΣΤΗ Η ΣΟΒΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΠETON,
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α.

1. Σε λείες επιφάνειες όπου αναµένεται κακή προσκόλληση (γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα)
χρησιµοποιείται primer µε χαλαζιακή άµµο ATLAS UNI-GRUNT PLUS ~ 0,3 kg/m2
2. Οδηγός έναρξης (starting strip) 1m/m

3. Θερµοµονωτικές πλάκες 0,50 X 60cm X 100cm x d ~1,05 m2/m2
4. Ειδική κόλλα ATLAS STOPTER K-20 ή ΑΤLAS STOPTER Κ-10 ή ΑΤLAS HOTER U
ή ΑΤLAS HOTER S ή ATLAS ROKER W-20 ~3,5-5 kg/m2 2.5-3 kg/m2 (CEMENT FREE)
5. Αγκύρια στήριξης 0-8 τεµ./m2

6. Ειδικά γωνιόκρανα TFIX-8m-135 PVC PROFILES CORNER 23/25 WINDOW 0/24 1 m/m

7. Υαλόπλεγµα VINYL COATED GLASS FIBRE MESH ~1,1 m2/m2
8. Ειδική κόλλα εγκιβωτισµού υαλοπλέγµατος ATLAS STOPTER K-20 ή ΑΤLAS STOPTER Κ-10
ή ΑΤLAS HOTER U ή ΑΤLAS HOTER S ή ATLAS ROKER W-20, 3 kg/m2
9. Primer ΑΤLAS CERPLAST ή έγχρωµο ATLAS CERMIT, SN-MAL-MN ή ATLAS SILKAT
ή ATLAS SILIKON ~0,5 kg / m2
10. Τελικός σοβάς κατά περίπτωση. ~ 2,5 - 3.5 kg/m2

* Για τοίχους από τούβλο (χωρίς σοβά), δεν χρειάζεται αστάρι.
** Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση του τοίχου, τοποθετείται διπλό υαλόπλεγµα.
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www.build-shield.com

πιστοποιητικά

πιστοποιητικά
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www.sns-buildingthoughts.com

σηµειώσεις
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