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Κόλλα νεοπρενίου µε οργανικούς διαλύτες διαφόρων εφαρµογών 
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Περιγραφή: 
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης για διπλής επάλειψης 
συγκολλήσεις ελαστικών, πλαστικών, ξύλου, φορµάικας, 
χαρτιού κ.α. πάνω σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφά-
νειες. 
 

Ενδείκνυται ειδικά για:  

 Οµογενή και ετερογενή δάπεδα από PVC- και CV, 
όπως επίσης και  υφαντά υποστρώµατα   

 Μοκέτες µε υποστρώµατα υφαντά (TR), από 
υαλοπιλήµατα- λατεξαρισµένα- ή  αφρώδη κ.α. 

 Ελαφρά δάπεδα µε βελονοειδή υποστρώµατα 
 Τοποθέτηση κατακόρυφων επιφανειών και ειδικά 
κατάλληλη για µεταλλικές επιφάνειες (panels) 

 Λαστιχένια δάπεδα τύπου PIRELLI, DUNLOP κ.λ.π. 
 Ξύλο, φορµάικα, χαρτόνι, cardboard κ.α. 
 Αφρώδη πλαστικά για ταπετσαρίες επίπλων κ.α.  

 
Εµφανίζει αντίσταση στην πλαστικοποίηση, ώστε να είναι 
κατάλληλο για εφαρµογές όπου υπάρχουν υλικά από 
µαλακό και ευαίσθητο βινύλιο ή αφρός από PVC. 

 

 
Ιδιότητες / Πλεονεκτήµατα: 
Κόλλα νεοπρενίου µε µέσο ιξώδες και νηµατοειδή υφή 
για συγκολλήσεις διπλής επάλειψης. Κατάλληλη για επι-
καλύµµατα δαπέδων και για ειδικά βοηθητικά τεµάχια 
π.χ. προφίλ, σοβά τεπί, ταινίες, διαµορφωτές σκαλο-
πατιών κ.λ.π. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να εφαρ-
µοστεί µε µονή επάλειψη. Σε κάθε περίπτωση 
ενδείκνυται και για κάθετες επιφάνειες. Τα τεµάχια που 
συγκολλούνται εφαρµόζονται µε πίεση. 

 

 
 
 
 
 

Σύνθεση:  Μίγµα πολυχλωροπρενικού καουτσούκ µε οργανι-
κούς διαλύτες και ειδικά πρόσµικτα βελτιωτικά συγκόλλησης. 

 

 εύκολο άπλωµα 

 γρήγορο στέγνωµα 

 δυνατό κόλληµα 

 καλή θερµική & υγρασιακή αντοχή 

 εξαιρετική καλυπτικότητα 

 περιέχει οργανικούς διαλύτες 

 
Τεχνικά ∆εδοµένα: 
Τύπος συσκευασίας: Μεταλλικό δοχείο   
Συσκευασία: 5 & 19kg 
Επικινδυνότητα: Πολύ Εύφλεκτο 

Αποθήκευση: Ελάχιστον 6 Μήνες 
Χρώµα: Μπεζ 
Ειδικό Βάρος: 0,90kg/l 

Θερµοκρασία Εφαρµογής: Ελάχιστη 15°C στο δάπεδο 
Κατανάλωση: 250-350gr/m² (κάθε πλευρά) 
Άρπαγµα: 10-20 Λεπτά* 
Χρόνος εφαρµογής: 40-50 Λεπτά* 

∆υνατότητα Καταπόνησης: Μετά από περίπου 4-5 Ώρες* 

Τελική αντοχή: Μετά από περίπου 2-3 µέρες* 

*στους 20 °C και Κ.Σ.  



 

UZIN SOL K 205 
 

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν µόνον το συγκεκριµένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί µε οποιαδήποτε 
άλλα υλικά ή µε οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία µας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραµένει 
ατοµική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριµένη εφαρµογή του προϊόντος. 
Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούµενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Σεπτέµβριος 2004 
 

Προεργασία Υποστρώµατος: 

Το υπόστρωµα πρέπει να είναι επίπεδο, λείο, σταθερό 
ελεύθερο από ρωγµές, και ουσίες που µπορεί να 
επηρεάσουν τη συγκόλληση. Η κατάσταση του 
υποστρώµατος πρέπει να ελεγχθεί µε διάφορες σχετικές 
νόρµες ή να εξεταστεί µε διάφορα κριτήρια η 
καταλληλότητά του. 

Το υπόστρωµα πρέπει να καθαριστεί, µετά να ασταρω-
θεί και να σπατουλαριστεί. Για κάθε τύπο υποστρώµατος 
ενδείκνυνται και συγκεκριµένα αστάρια ή ισοπεδωτικές 
κονίες από τη γκάµα των προϊόντων  UZIN.  

Λαµβάνετε υπόψη σας τις Οδηγίες των Τεχνικών Φυλλα-
δίων για κάθε προϊόν. 

Εφαρµογή: 
∆ιπλή επάλειψη: απλώστε ένα  λεπτό, οµοιόµορφο στρώµα 
σε κάθε µία από τις επιφάνειες που πρόκειται να 
συγκολλήσετε, χρησιµοποιώντας µία µικρή οδοντωτή 
σπάτουλα A5 (µε δόντι maximum 1 mm)-για λείες επιφάνειες 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια απλή σπάτουλα. Αφήστε 
τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά (περίπου 10 µε 20 
λεπτά) και προσεκτικά τοποθετήσετε τα κοµµάτια στις 
ακριβείς θέσεις. Πιέστε καλά ώστε να αποφύγετε 
εγκλωβισµένες φυσαλίδες αέρα, µετά ρολλάρετε από πάνω 
από τις επιφάνειες για να πετύχετε τη µέγιστη δυνατή 
συγκόλληση.  
Μονής επάλειψης: εφαρµόζετε µόνον σε πορώδεις 
επιφάνειες. Απλώστε την κόλλα χρησιµοποιώντας οδοντωτή 
σπάτουλα (το µέγεθος του δοντιού εξαρτάται από τον τύπο 
του υποστρώµατος του πλαστικού/ελαστικού επικαλύµµατος 
του δαπέδου). Αφήστε µερικά λεπτά πριν τοποθετήσετε το 
επικάλυµµα στη θέση του και το ρολλάρετε. Μετά αν είναι 
δυνατόν ξαναβγάλετε το επικάλυµµα µε την νωπή ακόµα 
κόλλα και αφήστε το µέχρι να στεγνώσει καλά και πολύ 
προσεκτικά ανατοποθετήστε το στη θέση του. Τέλος 
ρολλάρετε και πιέστε καλά πάνω από όλη την επιφάνεια 
ώστε να πετύχετε τη µέγιστη δυνατή συγκόλληση. Γενικά: 

1. Χρησιµοποιείτε την κατάλληλη σπάτουλα πάνω στο 
υπόστρωµα, ώστε να αφήνετε συγκεκριµένη ποσότητα 
κόλλας. Προσέχετε την περιβάλλουσα θερµοκρασία, 
την απορροφητικότητα του υποστρώµατος και αερίζετε 
καλά το χώρο. Αφήνετε πάντα τόση κόλλα, όση 
µπορείτε να απλώσετε κάθε φορά. 

2. Όταν τοποθετείτε το δάπεδο, πιέστε καλά όλη την 
επιφάνειά του, µετά πιέστε ξανά και τέλος µετά από 20 
λεπτά ρολλάρετε ή πιέστε δυνατά. Πάντα να λαµβάνετε 
υπόψη σας τον τύπο υποστρώµατος του δαπέδου. 

3. Καθαρίστε τους νωπούς λεκέδες και τα εργαλεία από 
κόλλα µε διαλυτικό. Στερεοποιηµένη κόλλα αποµα-
κρύνεται µηχανικά. 

Χρήσιµες Πληροφορίες: 
 Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν µπορεί να 
αποθηκευτεί σε δροσερό µέρος για τουλάχιστον 12 µήνες. 
Προστατέψτε το από τον παγετό. Εφόσον ανοιχτεί, κλείστε 
προσεκτικά στεγανοποιώντας τη συσκευασία και 
χρησιµοποιήστε το περιεχόµενο σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. 

 Εφαρµόζεται καλύτερα σε θερµοκρασία 18-25°C, θερµοκρα-
σία δαπέδου άνω των 15°C, σχετική ατµοσφαιρική υγρασία 
κάτω του 75%. Σε χαµηλή θερµοκρασία και υψηλή ατµο-
σφαιρική υγρασία ο χρόνος εφαρµογής, πήξης και στεγνώ-
µατος παρατείνεται. Σε υψηλή θερµοκρασία και χαµηλή 
ατµοσφαιρική υγρασία, αντίστροφα, µειώνεται. 

 Τα στοκαρισµένα υποστρώµατα είναι επίπεδα, λεία και 
απορροφητικά. Έτσι µειώνεται η κατανάλωση κόλλας, 
αυξάνεται η αρχική ικανότητα συγκόλλησης και επιταχύνεται 
το στέγνωµα. 

 Η σφράγιση των αρµών µε εύτηκτο κορδόνι να πραγµα-
τοποιείται µετά την πήξη της κόλλας, το νωρίτερο µετά από 
24 ώρες, καλύτερα όµως µετά από 48-72 ώρες. 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 
Πολύ εύφλεκτο προϊόν. Οι εξατµιζόµενοι ατµοί διαλυτών µπορεί να 
σχηµατίσουν εκρηκτικά µίγµατα µε τον αέρα. Αερίζετε καλά τις 
περιοχές χρήσης κατά τη διάρκεια της αλλά και µετά.  Αποφύγετε 
χρήση πυρός ή ηλεκτρικών  µηχανηµάτων, γιατί µπορεί να προκαλέ-
σουν σπινθήρες. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και την εισπνοή. 
 
 [Οικολογική Αποκοµιδή]:  
Συγκεντρώστε κατά το δυνατόν τα υπολείµµατα του προϊόντος και 
ξαναχρησιµοποιήστε τα. Μην τα ρίχνετε στο σύστηµα αποχέτευσης, 
στο νερό ή στο χώµα. [Κωδικοί απορριµµάτων]: οι άδειες και καλά 
καθαρισµένες από υπολείµµατα προϊόντος µεταλλικές συσκευασίες 
είναι ανακυκλώσιµες (παρόµοιο σύστηµα) / οι συσκευασίες µε ρευστά 
υπολείµµατα προϊόντος αποτελούν ειδικά απορρίµµατα, µε 
αποξηραµένα υπολείµµατα θεωρούνται απορρίµµατα οικοδοµών / τα 
ρευστά υπολείµµατα προϊόντος αποτελούν ειδικά απορρίµµατα. 
 
 

Κατανάλωση: (Για κάθε όψη) 

Υπόστρωµα: Σπάτουλα: Κατανάλωση 

Λεία Α1 250-300 g/m² 

Ελαφρώς ανάγλυφη Α2 300-350 g/m² 

Υφαντή Β1 300-350 g/m² 


