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VICOLITH
®
 ACRYLIC SPECIAL                                ΛΕΥΚΗ/ΓΚΡΙ 

 

Τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων 

υψηλών απαιτήσεων  

 
 
 
 
Ιδιότητες 
 

Η VICOLITH ACRYLIC SPECIAL είναι µια κόλλα πλακιδίων µε βάση το τσιµέντο. Είναι 
κατάλληλη για εφαρµογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους διότι έχει την 
απαιτούµενη συγκολλητική αντοχή σε κανονικές συνθήκες, συνθήκες υγρού περιβάλλοντος, 
υψηλών θερµοκρασιών και µετά από εναλλαγές ψύξης - απόψυξης.  
Παρουσιάζει τα πρόσθετα χαρακτηριστικά υψηλής πρόσφυσης που την κατατάσσουν, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12004, ως κόλλα τύπου C2. 

 
Εφαρµογές 
 

Η VICOLITH ACRYLIC SPECIAL χρησιµοποιείται για την επικόλληση κεραµικών πλακιδίων 
µε χαµηλή υδαταπορροφητικότητα (τύπου γρανίτη) σε επιφάνειες δαπέδων, τοίχων 
τσιµεντοειδούς βάσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Λόγω την υψηλών µηχανικών αντοχών επιβάλλεται η εφαρµογή της σε δάπεδα µε αυξηµένη 
υγρασία και κυκλοφορία. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μορφή :     έτοιµο ξηρό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο 
Απόχρωση :     λευκό        γκρι 
Νερό ανάµιξης :    7,00 l / σακί 25 kg (28%)        6,75 l / σακί 25 kg (27%)         
Χρόνος ωρίµανσης :    5-10 λεπτά  
Χρόνος κατεργασίας (Pot life) :  2 ώρες στον κάδο 
Ανοιχτός χρόνος (Open time) :  τουλάχιστον µετά 20 λεπτά  

συγκολλητική αντοχή ≥ 0,5 N/mm2 (EN 1346) 
Θερµοκρασία εφαρµογής :   + 5 οC έως +35 οC 
Αρµολόγηµα σε τοίχους :   µετά 3-8 ώρες 
Βατότητα :     µετά 24 ώρες 

 
Συγκολλητική αντοχή (πρόσφυση) 

• µετά συντήρηση εν ξηρώ (Κανον. Συνθήκες 23/50)  ≥ 1,50 N/mm2 (EN 1348,8.2) 

• µετά συντήρηση στο νερό                                          ≥ 1,00 N/mm2 (ΕΝ 1348,8.3) 

• µετά συντήρηση εν θερµώ   ≥ 1,00 N/mm2 (ΕΝ 1348,8.4) 

• µετά κύκλους ψύξης - απόψυξης   ≥ 1,00 N/mm2 (ΕΝ 1348,8.5) 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
Σελίδα 2 από 2 

 

VIMATEC – Ν. ΒΙ∆ΑΛΗΣ Α.Ε. 

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ∆OΜΙΚΩΝ 

 
Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 858561, 2310 843093 Fax: 2310 843566 

Υποκ/µα: Ναρκίσσου 8, 136 72 Αχαρνές Αττικής Τηλ.: 210 2828435 Fax: 210 2829434   
e-mail:info@vimatec.gr 

 

>  www.vimatec.gr < 
 

Τρόπος χρήσης  
 

1. Προετοιµασία 
 

Η επιφάνεια που θα επιστρωθεί πρέπει να είναι ανθεκτική, χωρίς ρηγµατώσεις, καθαρή και 
γενικά δεν πρέπει να παρεµποδίζει την πρόσφυση της κόλλας. Σκόνες, λίπη, χαλαρές 
κρούστες πρέπει να αφαιρούνται και οι ρωγµές να στοκάρονται. Τα απορροφητικά 
υποστρώµατα πρέπει να διαβρέχονται ή καλύτερα να ασταρώνονται µε το ακρυλικό αστάρι 
VIM-PRIMER. 
 

2. Εφαρµογή 
 

Αναµιγνύουµε την κόλλα VICOLITH ACRYLIC SPECIAL µε καθαρό νερό σε ένα καθαρό 
δοχείο, χρησιµοποιώντας ένα αναµικτήρα χαµηλών στροφών (< 600 στρ./min). Αφού το 
µείγµα οµογενοποιηθεί, το αφήνουµε 5-10 λεπτά να ωριµάσει και αναδεύουµε ξανά.  
∆ιαστρώνουµε και χτενίζουµε την κόλλα µε µια οδοντωτή σπάτουλα. 
Απλώνουµε κολλά σε τόση επιφάνεια, όση µπορούµε να επικαλύψουµε µε πλακίδια µέσα σε 
20 λεπτά (ανοιχτός χρόνος). ∆ιαφορετικά η επιφανειακή πήξη, που θα αρχίσει, θα επιφέρει 
µείωση της πρόσφυσης. 
Τυχόν αρµοί διαστολής δεν πρέπει να καλύπτονται µε πλακίδια. 

 
Κατανάλωση : 
 

πάνω σε λείο υπόστρωµα 
 

Σπάτουλα [mm x mm]   [kg/m2]  πάχος κόλλας [mm] 
4 x 4      1,8   1,5 
6 x 6      2,5   2,1 
8 x 8      3,2   2,7 

         10 x 10      4,0   3,3 

 
Ελαστικοποίηση 
 

Σε περίπτωση που το υπόστρωµα, πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα πλακίδια, µπορεί να 
υποστεί παραµορφώσεις από συστολοδιαστολές ή δονήσεις, όπως π.χ. σε περίπτωση 
ενδοδαπέδιας θέρµανσης ή εύκαµπτων γυψοσανίδων, επιβάλλεται η ελαστικοποίηση της 
κόλλας. Με προσθήκη 10 kg ελαστικοποιητή VIMAFLEX σε ένα σακί 25 kg  VICOLITH 
ACRYLIC SPECIAL αντικαθίσταται όλο το νερό ανάµιξης και επιτυγχάνεται πλήρης 
ελαστικοποίηση. 
Εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο, η προσθήκη του VIMAFLEX µπορεί να µειωθεί µέχρι 5 
kg/σάκο 25 kg, παράλληλα µε αντίστοιχη προσθήκη νερού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή 
εργασιµότητα. 

 
Συσκευασία 
 

Η  VICOLITH ACRYLIC SPECIAL διατίθεται σε χαρτόσακους 25 kg. 

 
Αποθήκευση  
 

Τουλάχιστον 12 µήνες σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστατευµένους από την υγρασία. 


