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Το ΙΝSTA-STIK FC είναι ιδανικό για:
Εξωτερική θερμομόνωση με:
››› Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
››› Διογκωμένη πολυστερίνη (ΕPS)
››› Πλάκες με πολυουρεθανική / πολυϊσοκυανουρική μόνωση
(PU/PIR) και επένδυση υαλοβάμβακα
››› Πλάκες με πολυουρεθανική / πολυϊσοκυανουρική μόνωση
(PU/PIR) και επένδυση ασφαλτικής μεμβράνης
››› Πετροβάμβακα
Εσωτερική θερμομόνωση με:
››› Γυψοσανίδες
››› Φελλό
››› Πετροβάμβακα
››› Υαλοβάμβακα
››› Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
››› Διογκωμένη πολυστερίνη (ΕPS)
Υποστρώματα συμβατά με το INSTA-STIK FC:
››› Tοιχοποιία
››› Πλάκα από σκυρόδεμα
››› Υπάρχουσα στέγη με ασφαλτική μεμβράνη
››› Στρώση ασφαλτικής μεμβράνης με φράγμα υδρατμών
››› Γαλβανισμένη μεταλλική πλάκα
(χάλυβας ελάχιστης διαμέτρου 0,7 mm)
››› Χάλυβας με επίστρωση plastisol
››› Βαμμένος χάλυβας
››› Κόντρα πλακέ
››› Σανίδες OSB με λεπτές, μακριές, προσανατολισμένες
πολυστοιβάδες
››› Πλάκες ινοτσιμέντου
››› Πλάκα αλουμινίου (απαιτείται δοκιμή)

Dow - Λύσεις Δόμησης

INSTA-STIK FC

Περιεχόμενο φιαλης 750 ml
Εφαρμογή με πιστόλι αφρού

Σημείωση:
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν υποδεικνύουν
τις ακριβείς προδιαγραφές κατά την πώληση. Τα χαρακτηριστικά των αναφερόμενων
προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν. Βάσει όσων πιστεύουμε και γνωρίζουμε, οι πληροφορίες
που αναφέρονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν υποδηλώνουν καμία ευθύνη,
εγγύηση ή βεβαίωση για την απόδοση του προϊόντος. Εναπόκειται στην ευθύνη του
αγοραστή να αποφασίσει αν τα συγκεκριμένα προϊόντα της Dow είναι κατάλληλα για την
επιθυμητή εφαρμογή και να διασφαλίσει ότι ο χώρος εργασίας και η μέθοδος εφαρμογής
συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία. Με το παρόν δεν παρέχεται καμία άδεια για
τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ούτε άλλα δικαιώματα επί βιομηχανικής ή πνευματικής
ιδιοκτησίας. Αν αγοράσετε προϊόντα της Dow, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τις πιο
ενημερωμένες προτάσεις και συστάσεις.

ΝΕΑ Πολυουρεθανική
κόλλα ειδικής σύνθεσης
πολλαπλών εφαρμογών,
για τοποθέτηση
θερμομονωτικών πλακών,
γυψοδανίδας και πολλών
άλλων οικοδομικών
εφαρμογών.

Περιεχόμενο
φιάλης: 750ml
Eφαρμογή με
πιστόλι αφρού
Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνείστε
με το τεχνικό τμήμα της

Dow ΕΛΛΑΣ Α.B.E.Ε.
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Fax: 22920 60602
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®™ Εμπορικό σήμα της εταιρείας Dow Chemical (“DOW”)
ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της DOW
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Εφαρμόζεται τόσο απλά:
››› Ανακινήστε
››› Βιδώστε
››› Ξεκινήστε

INSTA-STIK FC
Η κόλλα INSTA-STIK™ FC είναι γρήγορη, με μικρή διόγκωση
και εφαρμόζεται με πιστόλι αφρού. Η ταχύτητα, η ευκολία και η
καθαριότητα της εφαρμογής, κάνουν το INSTA-STIK FC ιδανικό
για την κόλληση μονωτικών πλακών, γυψοσανίδας στα περισσότερα
υποστρώματα. Η ποσότητα αφρού ρυθμίζεται εύκολα με το πιστόλι.

Εφαρμόζεται τόσο απλά:

››› Ανακινήστε ››› Βιδώστε ››› Ξεκινήστε
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝSTA-STIK FC ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

›››
›››
›››
›››

›››

Ελάχιστο βάρος σε σύγκριση με τα βαριά σακιά
ξηρής κόλλας
Ευκολία στη μεταφορά και τη χρήση (μία φιάλη
ΙΝSTA-STIK FC αντιστοιχεί σε ποσότητα μεγαλύτερη των
25 Kg κόλλας σε ξηρή μορφή
Άμεση εφαρμογή εξοικονομώντας 30-35% του χρόνου
προετοιμασίας αντίστοιχης ξηρής κόλλας = μείωση
εργατικού κόστους
Δεν απαιτείται η χρήση πρόσθετων εργαλείων και νερού

›››
›››
›››

Δεν λερώνει και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι
να αδειάσει η φιάλη
Ελαχιστοποιεί το χρόνο αναμονής για την εφαρμογή
της επόμενης εργασίας (1 ώρα μετά την εφαρμογή
σε σύγκριση με τη ξηρή κόλλα που απαιτεί 1-5 ημέρες)
Άμεση (μετά από 1 ώρα) τοποθέτηση βυσμάτων
(αν χρειάζονται) στις πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης
Εξάλειψη θερμογεφυρών

1 Ανακινήστε δυνατά τη
φιάλη ΙΝSTA-STIK FC για
περίπου 30 δευτερόλεπτα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
2 Αναστρέψτε τη φιάλη
ΙΝSTA-STIK FC και βιδώστε
στη βαλβίδα το ειδικό
πιστόλι εφαρμογής
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Εξωτερική θερμομόνωση με χρήση τσιμεντοειδούς κόλλας
Εργατοημέρες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Eπικόλληση θερμομονωτικών πλακών
Tοποθέτηση βυσμάτων μηχανικής στερέωσης

3
3 Ψεκάστε πάνω στην
επιφάνεια του υλικού
προς επικόλληση

Tοποθέτηση κόλας και πλέγματος ενίσχυσης
Eφαρμογή primer
Eφαρμογή τελικού επιχρίσματος
Εξωτερική θερμομόνωση με χρήση INSTA-STIK FC
Εργατοημέρες

4
4 Κρατήστε σταθερά
για 5 λεπτά

Eπικόλληση θερμομονωτικών πλακών με Insta-Stik
Tοποθέτηση βυσμάτων μηχανικής στερέωσης
Tοποθέτηση κόλας και πλέγματος ενίσχυσης
Eφαρμογή primer
Eφαρμογή τελικού επιχρίσματος

®™ Εμπορικό σήμα της εταιρείας Dow Chemical (“DOW”)
ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της DOW

Ταχύτερο μέχρι
και 5 ημέρες

