
Χαρακτηριστικά:
 επεριέχει ίνες
 υψηλή αντοχή πρόσφυσης στην επιφανειακή  

 στρώση
 ανθεκτική στα χτυπήματα
 ατμοδιαπερατή
 ανθεκτική στον παγετό και στις  

 διακυμάνσεις της θερμοκρασίας

Πεδίο εφαρμογής

Για τη συγκόλληση πλακών διογκωμένης 
πολυστερίνης. Για την κατασκευή ενισχυμένου με 
υαλόπλεγμα επιχρίσματος για πλάκες πολυστερίνης. 
Για τη βελτίωση της μόνωσης των εξωτερικών τοίχων. 
Για την επισκευή παλαιών και την κατασκευή νέων 
προσόψεων.

Προετοιμασία του υποστρώματος

1. Στερέωση πλακών πολυστερίνης
Ceresit Thermo Universal μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη θερμομόνωση όλων των τυποποιημένων 
υποστρωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, τα οποία είναι ανθεκτικά, γερά, καθαρά 
και στεγνά, χωρίς διαχωριστικές ουσίες. Στο 
υπόστρωμα δεν πρέπει να υπάρχει πάγος ή χιόνι. 
Ελέγξετε πρώτα την συνάφεια με τα υφιστάμενα 
επιχρίσματα και βαφές. Οι κούφιοι (ασθενείς) 
σοβάδες απομακρύνονται. Τυχόν ανωμαλίες άνω 
των 20 mm γεμίζονται με ρευστό κονίαμα με 
υψηλή αντοχή συνοχής. Μολύνσεις, υπολείμματα 
διαχωριστικών ουσιών, ατμοστεγείς επιστρώσεις 
και στρώσεις με κακή πρόσφυση στο υπόστρωμα 
θα πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως, όπως για 
παράδειγμα με τη χρήση ατμού υψηλής απόδοσης. 

Thermo Universal
Κόλλα – κονίαμα για θερμομόνωση

Όλες οι μουχλιασμένες περιοχές καθαρίζονται 
με συρμάτινες βούρτσες και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με το διάλυμα Ceresit CT 99. Παλιοί 
τοίχοι χωρίς επικάλυψη ή με αρκετά ανθεκτικούς 
σοβάδες ή βαφές καθαρίζονται από τη σκόνη με 
βούρτσα, στη συνέχεια πλένονται με νερό υπό 
πίεση και αφήνονται να στεγνώσουν εντελώς. 
Τα πολύ απορροφητικά υποστρώματα, όπως 
τοιχώματα από πορομπετόν ή μπλοκ γύψου, 
ασταρώνονται με διεισδυτικό αστάρι Ceresit CT 17 
και αφήνονται να στεγνώσουν για τουλάχιστον 4 
ώρες. Η πρόσφυση του Ceresit Thermo Universal 
στο προετοιμασμένο υπόστρωμα ελέγχεται με την 
επικόλληση κομματιών πολυστυρενίου διαστάσεων 
10х10 cm σε διάφορα τμήματα και την αποκόλλησή 
τους με το χέρι μετά από 4-7 ημέρες. Η πρόσφυση 
στο υπόστρωμα θεωρείται ικανοποιητική όταν 
καταστρέφεται η ακεραιότητα του πολυστυρενίου, 
χωρίς να επηρεάζεται το συγκολλητικό στρώμα 
ή η ακεραιότητα του υποστρώματος. Τα κενά 
που παραμένουν κατά την συναρμολόγηση των 

Για την επικόλληση και το σπατουλάρισμα θερμομονωτικών πλακών 
πολυστερίνης



πλακών πολυστερίνης γεμίζονται με κόλλα αφρού 
πολυουρεθάνης Ceresit CT 84.
2. Κατασκευή οπλισμένου κονιάματος Μετά την 
σκλήρυνση του μείγματος κόλλας (το χειμώνα - όχι 
νωρίτερα από 6 ημέρες), ολόκληρη η επιφάνεια 
των κολλημένων πλακιδίων τρίβεται με χοντρό 
γυαλόχαρτο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν το 
πολυστυρένιο ήταν εκτεθειμένο στην επίδραση του 
ήλιου για περισσότερο από δύο εβδομάδες και έχει 
κιτρινίσει. Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση για το αν αυτό 
δεν έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητάς του. 
Στη συνέχεια, οι πλάκες θα πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω με πείρους με καρφιά. Στην επιφάνεια 
των πλακών πολυστερίνης δεν πρέπει να υπάρχει 
πάγος ή χιόνι.

Χρήση

Η Ceresit Thermo Universal ρίχνεται στην ανάλογη 
ποσότητα καθαρού κρύου νερού, που μετρήθηκε 
προηγουμένως, και αναδεύεται με μηχανικό 
αναδευτήρα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. 
Συνιστάται η χρήση ζεστού νερού, αν οι εργασίες 
γίνονται σε θερμοκρασίες από 0 έως + 5°C.

Στερέωση πλακών πολυστερίνης
Το έτοιμο μείγμα απλώνεται κατά μήκος των 
πλακών σε λωρίδες πλάτους 3-4 cm και στη 
μέση - σε μερικές «μπάλες» με διάμετρο περίπου 
8 cm. Η πλάκα τοποθετείται αμέσως στον τοίχο 
και πιέζεται µε επανειληµµένα και προσεκτικά 
“πατήματα” µε το τριβίδι. Μετά την πίεση αυτή, 
το μείγμα που εφαρμόζεται σωστά θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας του 
φύλλου. Σε επίπεδα και λεία υποστρώματα το μείγμα 
απλώνεται με οδοντωτή σπάτουλα φινιρίσματος 
(με δόντια 10-12 mm). Οι πλάκες πολυστερίνης 
πρέπει να εφάπτονται η μία στην άλλη με διάκενο 
μεταξύ των κατακόρυφων αρμών των γειτονικών 
σειρών. Οι πλάκες σταθεροποιούνται με μηχανικούς 
συνδέσμους. Ο αριθμός των βυσμάτων πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 4 ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι 
μεγαλύτερες καταπονήσεις λόγω ατμοσφαιρικών 
επιδράσεων συγκεντρώνονται στις λωρίδες πλάτους 
περίπου 2 m γύρω από τις εξωτερικές άκρες του 
κτιρίου, όπου ο αριθμός των βυσμάτων πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 8 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κατασκευή οπλισμένου κονιάματος 
Ceresit Thermo Universal απλώνεται στην επιφάνεια 
των σταθεροποιημένων πλακών πολυστυρενίου 
με μεταλλική σπάτουλα φινιρίσματος με πάχος 2-3 

mm. Πάνω στο μείγμα που εφαρμόστηκε με τον 
παραπάνω τρόπο, τοποθετείται, με μια σπάτουλα 
φινιρίσματος, το υαλόπλεγμα, προσέχοντας 
ώστε διπλανές λωρίδες του υαλοπλέγματος να 
επικαλύπτονται με τουλάχιστο 10 cm. Στη συνέχεια, 
απλώνεται η δεύτερη στρώση του Ceresit Thermo 
Universal πάχους 1 mm, με το οποίο το υαλόπλεγμα 
να καλύπτεται πλήρως, ώστε να μη φαίνεται. Κατά 
την εφαρμογή αυτής της στρώσης, η επιφάνεια 
θα πρέπει να είναι επίπεδη και λεία. Φρέσκοι 
λεκέδες του διαλύματος καθαρίζονται με νερό, 
τα στερεοποιημένα υπολείμματα μπορούν να 
αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.

Προσοχή

Μην το χρησιμοποιείτε στην τοποθέτηση 
επενδύσεων από κεραμικά πλακίδια ως τελικό 
φινίρισμα της θερμομόνωσης. Εάν το επίχρισμα 
δεν εφαρμόζεται αμέσως, συνιστάται ο σοβάς 
να προστατευθεί με το αστάρι Ceresit CT 16. Οι 
πλάκες λειαίνονται 24 ώρες μετά τη στερέωσή 
τους. Ceresit Thermo Universal χρησιμοποιείται 
σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασίες από +5°C 
έως +30°C. Να μην εφαρμόζεται σε εκτεθειμένους 
στον ήλιο τοίχους. Όλα τα στοιχεία και οδηγίες που 
αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο, 
καθορίστηκαν σε θερμοκρασία +20°С και σχετική 
υγρασία 60%. Σε άλλες καιρικές συνθήκες ο χρόνος 
ξήρανσης μπορεί να επιταχυνθεί ή επιβραδυνθεί. 
Το Ceresit Thermo Universal περιέχει τσιμέντο, 
το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό. Για το 
λόγο αυτό, το δέρμα και τα μάτια πρέπει να 
προστατεύονται. Σε περίπτωση επαφής του υλικού 
με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή. Κατά την αποθήκευση 
του προϊόντος μέσα στην προθεσμία λήξης, το 
περιεχόμενο του Χρωμίου VI είναι κάτω των 2 ppm.

Συστάσεις

Ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα του 
προϊόντος, αλλά δεν μπορεί να ελέγχει τις συνθήκες 
και τον τρόπο χρήσης του. Η εφαρμογή του 
προϊόντος θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο 
προσωπικό / επαγγελματίες χρήστες. Συνιστάται 
να συμβουλευτείτε το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων 
και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού. Ο 
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να 
αποζημιώσει τον πελάτη με άλλο κόστος εκτός των 
υλικών. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να δοκιμάσει 



Ποιότητα για επαγγελματίες 
Henkel Bulgaria EOOD Μ.Ε.Π.Ε.
τηλ.: 02/806 39 00,  
henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

πρώτα το προϊόν ή να αναζητήσει πληροφορίες 
σχετικές με αυτό πριν την εφαρμογή του.

Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην 
αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και 
δροσερό μέρος.

Συσκευασία

Σε χάρτινες σακούλες 25 kg εκάστη.

Τεχνικά στοιχεία

Υπόστρωμα: Συνδυασμός τσιμέντου,  
 μεταλλικών ενώσεων και  
 συνθετικών ρητινών
Ειδικό βάρος: 1,43 kg/dm3

Αναλογία ανάμιξης: 5-5,5 l νερού ανά  25 kg 
 Ceresit Thermo Universal
Χρόνος εφαρμογής του  
έτοιμου μείγματος:  2,5-3 ώρες
Θερμοκρασία κατά την εφαρμογή:  από +5°C έως +30°C
Ανοιχτός χρόνος: έως 20 λεπτά
Θερμοκρασιακή αντοχή: από -30°C έως +70°C
Συντελεστής διαπερατότητας ατμών:  59
Θερμική αγωγιμότητα: 0,85 W/mK
Μηχανική στερέωση των πλακών:  μετά από 24 ώρες
Λείανση των στερεωμένων πλακών: μετά από 24 ώρες
Κάλυψη με διακοσμητικό επίχρισμα:   μετά από τουλάχιστον 72 ώρες
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα  
(ηλικίας άνω των 28 ημερών):  >0,5 N/mm2

Πρόσφυση σε πολυστυρένιο: >0,08 N/mm2 
 (απώλεια της ακεραιότητας του  
 στρώματος του πολυστυρενίου)
Κατανάλωση:
- για συγκόλληση: 4-5 kg/m2

- για σπατουλάρισμα: 4-5 kg/m2


