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Γιατί γύψος; 
Διότι...

Είναι υλικό φιλικό προς το περιβάλλον και διαμορφώνει ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον
Έχει αυξημένη διαπερατότητα στη διάχυση υδρατμών, εξασφαλίζοντας ότι ο τοίχος "αναπνέει".  
Είναι υγροσκοπικό υλικό - ρυθμίζει το μικροκλίμα των δωματίων
Είναι ένα "ζεστό" υλικό με θερμομονωτικές ιδιότητες, εξασφαλίζοντας εσωτερική άνεση.
Έχει ουδέτερο pH, παρόμοιο με το ανθρώπινο δέρμα
Επειδή εμφανίζει χαμηλή συρρίκνωση, αποτρέπει τον κίνδυνο ρωγμών 
Εφαρμόζεται εύκολα, έχοντας εξαιρετική εργασιμότητα
Μπορούν να ληφθούν τελικές επιφάνειες έτοιμες προς βαφή
Είναι άκαυστος



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΛΥΣΗ

 ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

 ΕΠΙΤΥΧΙΑ



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΨΟΥ

Πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια, υπήρχαν θαλάσσιες και λιμναίες λεκάνες, από τις οποίες, με την πάροδο 
του χρόνου, σχηματίστηκαν φυσικές αποθέσεις γύψου (μέσω της καθίζησης θειικού ασβεστίου από το νερό). Μετά από  
αρκετά εκατομμύρια χρόνια, καθώς ο γύψος είναι ένα πολύ φιλικό υλικό, οι άνθρωποι άρχισαν να το χρησιμοποιούν ως 
πρώτη ύλη για την παραγωγή κονιαμάτων. Αποτελεί ένα ζεστό και διαμορφώσιμο υλικό από το οποίο μπορούν να 
ληφθούν ανθεκτικές και καλαίσθητες εσωτερικές επιφάνειες, δεδομένου ότι αποτελεί το κύριο υλικό για την 
κατασκευή  διακοσμητικών στοιχείων σε πολλά εντυπωσιακά ιστορικά κτίρια.

Η λέξη γύψος είναι ελληνική.

Η ιστορία ξεκίνησε στη δεκαετία του 1880 στο εργοστάσιο λατομείων και γύψου που ανήκει τώρα στο Siniat στην 
περιοχή Aghireş (κοντά στην πόλη του Cluj), όπου ένας Αυστριακός  ίδρυσε το πρώτο εργοστάσιο γύψου στη Ρουμανία.
Ο γύψος εξάγεται με το χέρι από τα λατομεία που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 10 χλμ από το εργοστάσιο του 
Aghireş. Ο γυψοσοβάς διατέθηκε ως επί το πλείστον στην Ουγγαρία και την Τρανσυλβανία και χρησιμοποιούταν σε 
κατασκευές, σε διακοσμήσεις καθώς και εσωτερικούς στολισμούς.

Η ιστορία συνεχίστηκε και η βιομηχανική εκμετάλλευση γύψου άρχισε μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια 
το εργοστάσιο κρατικοποιήθηκε. Η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε με την πάροδο των ετών και ξεκίνησε η 
διαφοροποίηση της παραγωγής για νέες χρήσεις. Το 1997, ήδη ως μέρος του ομίλου Romcim μαζί με τα εργοστάσια 
τσιμέντου, το εργοστάσιο στο Aghireş αποκτήθηκε από τον όμιλο Lafarge.

Το 2012 το εργοστάσιο εξαγοράστηκε από τo Βέλγικο όμιλο Etex, μαζί με το εργοστάσιο γυψοσανίδας στο Βουκουρέστι.

Πλέον, είμαστε περήφανοι να λέμε ότι το εργοστάσιό μας είναι μέρος της Siniat Romania, μαζί με το εργοστάσιο 
γυψοσανίδων στην πόλη του Βουκουρεστίου και το εργοστάσιο στο Turceni, ενώ η Siniat αποτελεί  σημαντικό μέρος του 
ομίλου Etex σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.



Το  ADERA STRATO είναι ένα προ-αναμεμιγμένο κονίαμα με 
βάση το γύψο, ανόργανα πληρωτικά και πρόσθετα.
Τα πλεονεκτήματα τoυ επιχρίσματος ADERA STRATO:

▶ Ένα ενιαίο στρώμα - εξασφαλίζει μια ομοιογενή στρώση,
ομοιόμορφη σε όλο το πάχος του συστήματος και
αποφεύγει τους πολυάριθμους κινδύνους που μπορεί να
προκύψουν όταν χρησιμοποιούνται διαδοχικά πολλαπλά
στρώματα υλικών, όπως:

α. η ασυμβατότητα των στρωμάτων - ανάλογα με τη χημική 
σύσταση κάθε τύπου υλικού (αστάρι, πεταχτό, 
ασβέστης, στρώση επιπέδωσης, τελική επίστρωση σοβά 
κτλ.), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απολέπιση και 
ξεφλούδισμα από την επιφάνεια επαφής

β σφάλματα στον  χρόνο ξήρανσης και σκλήρυνσης κάθε 
στρώματος υλικού κατά την εφαρμογή των διαδοχικών 
στρώσεων μέχρι το τελικό φινίρισμα

γ. ανθρώπινα σφάλματα που προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή άλλου είδους υλικού για κάθε στρώση.

▶ Λόγω της  μικρής κατανάλωσης υλικού, 8,5 kg/m2 κατά
μέγιστο,  το ΑDERA STRATO παρέχει:

χαμηλό κόστος τελικής επιφάνειας:  ένα σακί 30 kg 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τελειώσει περίπου 
3,5 τετραγωνικά τοιχοποιίας για πάχος 1cm - σε 

σύγκριση με συμβατικό σοβά ο οποίος για το ίδιο 
πάχος παρουσιάζει διπλή κατανάλωση υλικού, ήτοι  
1,75m2  για την ίδια ποσότητα υλικού.

β.  βοηθάει άμεσα την οργάνωση της τροφοδοσίας και 
των αποθηκευτικών χώρων του εργοταξίου, 
εξασφαλίζοντας τη μείωση κατά το ήμισυ των 
αποθεμάτων που απαιτούνται

▶ Ευελιξία στην εφαρμογή, καθώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών μεταξύ 7 και 40 mm ανά στρώση, σε σύγκριση με 
ένα παραδοσιακό σύστημα σοβά  το οποίο εφαρμόζεται μεταξύ 
20 και 25 mm, αποφεύγοντας έτσι την πρόσθετη φόρτωση του 
τοίχου. Αυτό οφείλεται στο γεγόνός ότι το Adera Strato έχει 
λεπτόκκοκη σύσταση οπότε και  μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα 
στρώμα τουλάχιστον 7 mm και λόγω της χαμηλής  συρρίκνωσης 
που εμφανίζει, η μέγιστη στρώση εφαρμογής μπορεί να φθάσει 
τα 40 mm

▶ ο ενδεδειγμένος χρόνος εργασίας, στον κάδο ανάμιξης είναι
μεταξύ 45 και 60 λεπτών και ο χρόνος επεξεργασίας στο
υπόστρωμα εφαρμογής είναι μέχρι 120 λεπτά.

▶ εξαιρετική εργασιμότητα που ξεκινά από την επίτευξη της
επιπεδότητας (απαιτούνται 1-2 κινήσεις), συνεχίζει με τη φάση
αποξέσεως, όπου η πάστα μπορεί να είναι φραγμένη έτσι ώστε
να μην μπορεί να εξομαλυνθεί με τον πύχη επίστρωσης ή την
σπάτουλα ξυσίματος, και τελειώνει με τη φάση του
φινιρίσματος όπου επιτυγχάνεται  λεία γυαλιστερή επιφάνεια
έτοιμη προς βαφή λόγω της ιδανικής κοκκομετρίας

▶ θερμομονωτικές ιδιότητες
α. λόγω της χαμηλής πυκνότητας των 850 kg/m3 και στην

πορώδη δομή του, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση 
των θερμικών απωλειών (λ= 0,26W/mK)

β. η τελική επιφάνεια παρέχει αίσθηση άνεσης με το 
ανθρώπινο  αγγιγμα

▶ χαμηλή αντίσταση στη διάχυση των υδρατμών,
επιτρέποντας την κατάλληλη διαπνοή των τοιχίων
καθώς είναι  υγροσκοπικό υλικό με καλή ικανότητα
ρύθμισης της υγρασίας σε ένα χώρο.

ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

α. 



1.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πριν την εφαρμογή του γυψοσοβά ADERA STRATO, η 
επιφάνεια  καθαρίζεται από σκόνη. Το υπόστρωμα πρέπει 
να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από λάδια και λίπη.

Η  θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος  δεν 
πρέπει να είναι κάτω των 5°C και όχι άνω των 30°C. Το 
αστάρι  ADERA Primer Universal  εφαρμόζεται σε 
επιφάνειες με υψηλή απορρόφηση και το αστάρι ADERA 
BetoPrimer χρησιμοποιείται για επιφάνειες από σκυρόδεμα 
και γενικά μη απορροφητικές επιφάνειες. "

Για την επιτυχή επιπέδωση των επιφανειών 
χρησιμοποιούνται προφίλ οδηγού W6 ή W10 των οποίων 
η τοποθέτηση πραγματοποιείται με Adera Strato, 24 
ώρες πριν από το  σοβάτισμα.

 Η απόσταση μεταξύ των προφίλ οδηγού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το μήκος πύχη που χρησιμοποιείται για την 
επιπέδωση του σοβά.

 Όπου έχουμε εξωτερικές γωνίες χρησιμοποιούνται  ειδικά 
προφίλ (γωνιόκρανα).

2.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

2.1 Χειροκίνητη προετοιμασία

Σε καθαρό δοχείο χωρητικότητας 50-60lt γεμίζουμε με 20lt 
καθαρού νερού και στη συνέχεια αδειάζουμε ένα σακί 30kg 
Adera Strato.

Αφήνουμε για 30 δευτερόλεπτα προκειμένου η σκόνη να 
εμποτιστεί με το νερό και στη συνέχεια αναμιγνύουμε με 
μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα (δεν 
χρησιμοποιούμε αναμικτήρα σκυροδέματος!) μέχρις ότου 
ληφθεί μια ομοιογενής πάστα. Εάν η προκύπτουσα πάστα 
είναι πολύ άκαμπτη, προσθέτουμε προσεκτικά νερό μέχρι να 
επιτευχθεί η βέλτιστη συνοχή, αλλά ποτέ δεν προσθέτουμε 
σκόνη στην πάστα επειδή επιταχύνει το χρόνο ωίμανσης και 
καθιστά δύσκολη την ομογενοποίηση. 

2.2 Προετοιμασία με μηχανή σοβά
 Μετά την ενεργοποίηση της μηχανής σοβατίσματος ρυθμίζεται η ροή 
του νερού σύμφωνα με το υλικό ώστε η πάστα να έχει την επιθυμητή 
συνεκτικότητα. Το υλικό προστίθεται στο δοχείο του μηχανήματος και 
το μείγμα δημιουργείται αυτόματα.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Η εφαρμογή του σοβά μπορεί να γίνει με τη μηχανή
σοβατίσματος ή με τη χρήση σπάτουλας ή μιστριού.

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται μόνο καθαρά
εργαλεία, επειδή  ακαθαρσίες και τυχόν υπολλείματα
μπορεί να μειώσουν το χρόνο εργασίας και να οδηγήσουν
σε διακυμάνσεις στην ποιότητα του γύψου.

Ο σοβάς εφαρμόζεται μεταξύ των προφίλ σοβατίσματος τα
οποία έχουν τοποθετηθεί 24 ώρες πριν από το σοβά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σε περίπτωση μηχανικής εφαρμογής, πληρούνται οι 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 
Σε περίπτωση μηχανικής εφαρμογής, είναι πολύ σημαντικό 
ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπαυσης της μηχανής 
σοβατίσματος, ο πολτός δεν πρέπει να παραμείνει μέσα 
στον εύκαμπτο σωλήνα για περισσότερο από 30 λεπτά

4. ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑ

Μετά την τοποθέτηση του γυψοσοβά στον τοίχο, η 
επιπέδωση επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλης πύχης. 
Με τον τρόπο αυτό, η απαιτούμενη ποσότητα κονιάματος 
απλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια.

 Τα προφίλ οδηγού W6 / W10 αφαιρούνται μετά από αυτή τη 
διαδικασία και τα κενά που δημιουργούνται  γεμίζονται με το 
κονίαμα.

5. ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑ

Μετά από περίπου 60 λεπτά από την επίστρωση του σοβά, 
ολόκληρη η λειασμένη επιφάνεια θα αποξεσθεί 
χρησιμοποιώντας σπάτουλα απόξεσης ή τραπεζοειδή πύχη

 Η πάστα που λαμβάνεται από την απόξεση θα 
χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση τυχόν κενών ή ατελειών 

6. ΤΕΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
 Το φινίρισμα του σοβά περιλαμβάνει δύο στάδια:

α. ΤΡΙΨΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΒΙΔΙ

 Μετά από περίπου 30-45 λεπτά από τη διαδικασία της 
απόξεσης, όταν ο σοβάς έχει αρχίσει να σκληραίνει, η λειασμένη 
επιφάνεια τρίβεται με κυκλικλές κινήσεις  χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο σπογγοειδές τριβίδι το οποίο διαβρέχουμε με νερό.



AderA 
StrAto 

Τσιμεντοειδής

σοβάς

Παραδοσιακός

σοβάς
(υλικά χύδην στο 

εργοτάξιο) 

Κατανάλωση (kg)/m2/cm 8,5 14 15

Ποσότητα kg/σακί 30 40 -

Χρόνος αναμονής από την εφαρμογή σοβά 
έως το βάψιμο (ημέρες)* 2-4 14-21 14-21

* Οι τιμές ανά σακί είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις τιμές της αγοράς σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή
**Οι χρονικές περίοδοι ξήρανσης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου, την ατμοσφαιρική υγρασία και τον αερισμό του χώρου

Με τη χρήση γυψοσοβά ADERA STRATO επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με σοβάδες 
τσιμεντοειδούς βάσης.

β. ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ

Η επιφάνεια που επιτυγχάνεται με τη σπάτουλα είναι πολύ 
λεία. Η ελαστική σπάτουλα ή η μεγάλη σπάτουλα θα 
χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η πλήρη επιπεδότητα 
της επιφάνειας.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι 
απαραίτητο προκειμένου να διαμορφωθεί επιφάνεια έτοιμη 
προς βαφή 
Μετά τη ξήρανση (περίπου 48-96 ώρες) μπορεί να εφαρμοστεί
η βαφή (προαιρετικά, για την εκτέλεση ανώτερας ποιότητας 
επιφανειών, μπορεί να εφαρμοστεί μια επίστρωση γύψου 
Adera Liss ή Nida Readymix).

Οι χρονικές περίοδοι που υποδεικνύονται στην περιγραφή 
των σταδίων είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από παράγοντες όπως η θερμοκρασία υποστρώματος 
και περιβάλλοντος, η υγρασία του αέρα και ο εξαερισμός των 
χώρων.



www.siniat.ro, siniat@siniat.com

Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος

Περιγραφή:
Το ADERA BASIC είναι λευκός γύψος σε σκόνη, με κύριο συστατικό το ημιένυδρο θειικό 
ασβέστιο.
Κατά την ανάμιξη με νερό σχηματίζεται μία ομοιογενής πάστα, με βέλτιστο χρόνο πήξης 
και ιδανική εργασιμότητα.
Μετά την ξήρανση επιτυγχάνεται ανθεκτική και ανθεκτική επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά:
Μέγεθος σωματιδίων < 200 µm
Χρόνος ωρίμανσης τουλάχιστον 11 λεπτά
> Νερό ανάμιξης 600-700g/1 kg προϊόντος
Μέθοδος εφαρμογής χειροκίνητα 

Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία A1
Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία 6 μήνες 

Συσκευασία    σακί 5 kg   208 σακιά/παλέτα
   σακί 25 kg   45 σακιά/παλέτα

Αντοχή κάμψης (μετά από 2 ώρες) ελάχιστη 2 N/mm²
Αντοχή σε συμπίεση (μετά από 2 ώρες) μέγιστη 3,8 N/mm²
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά 
την εφαρμογή

ελάχιστη 5° - μέγιστη 35°

Υγρασία περιβάλλοντος κατά την 
εφαρμογή

60% μέγιστη

Κωδικός  SAP bag 5 kg     91394 
bag 25 kg   91397

Πεδία χρήσης: 
Το ADERA BASIC  χρησιμοποιείται για:

▶ τοποθέτηση και ανθεκτική στερέωση ενσωματωμένων
υποστηριγμάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

▶ προκαταρκτική επιπέδωση και επισκευή των υποστρωμάτων στο
εσωτερικό των κατασκευών

▶ το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, απαλλαγμένo από
λίπη και σαθρά τμήματα

 Ευκολία στην εφαρμογή
 Υψηλή μηχανική αντοχή
 Τελική επιφάνεια χωρίς ρηγματώσεις

ADERA BASIC
Επισκευαστικός γύψος



SINIAT SA
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, Bucureşti, România,
Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

προετοιμασία

χωρίς ανάμιξη

εφαρμογή

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία.  Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας 

σε ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Διαδικασία 
Προετοιμασίας
▶ Σε καθαρό δοχείο, προσθέτουμε το νερό και στη συνέχεια πασπαλίζουμε το γύψο ομοιόμορφα

σε ολόκληρη την επιφάνεια του νερού

▶ Αφήνουμε 2-3 λεπτά ώστε το κονίαμα να εμποτιστεί με νερό για να επιτευχθεί καλή

εργασιμότητα (εάν αναμειχθεί κατευθείαν, ο χρόνος εργασίας μειώνεται έως και 30%)

▶ Καθώς αποτελεί κονίαμα ταχείας πήξης, θα πρέπει να παρασκευάζονται μικρές ποσότητες,

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν απώλειες.

Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε την πάστα που λαμβάνεται από την ανωτέρω διαδικασία με  χρήση  μυστριού ή 

σπάτουλας. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί και σε παχύ στρώμα.

Πιστοποίηση
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο SR EN 13279-1: 2009 "Γύψος και υλικά επικάλυψης με 
βάση το Γύψο".

Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον οργανισμό 

πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".
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Περιγραφή:
Το ADERA LISS είναι ένα κονίαμα λευκού χρώματος με βάση το γύψο, με ειδικά πρόσθετα 

έτσι ώστε να παρέχει μια ανθεκτική βάση για το φινίρισμα των τοίχων. Όταν αναμιγνύεται 

με νερό, επιτυγχάνεται μια ομοιογενής πάστα με παρατεταμένο χρόνο εργασίας και άριστη 

εργασιμότητα. Μετά την ξήρανση του, δημιουργεί μια γυαλιστερή, ομοιόμορφη και ομαλή 

τελική επιφάνεια.

ADERA LISS
Γύψος σπατουλαρίσματος

Χαρακτηριστικά:
Κοκκομετρία 0-200 µm

Χρόνος ωρίμανσης 95-120 λεπτά
Νερό ανάμιξης 60%
Κατανάλωση 0,4-0,8 kg/m2/mm
Μέθοδος εφαρμογής χειροκίνητα
Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία A1
Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία 12 μήνες

Συσκευασία 5 kg σακί - 208 σακιά/παλέτα
 20 kg σακί - 54 σακιά/παλέτα

Πάχος εφαρμογής 0-1 mm

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής λάχιστη 5° - μέγιστη 35°

Υγρασία περιβάλλοντος εφαρμογής μέγιστη 60%

Κωδικός SAP   5 kg σακί 112798 
20 kg σακί 112796

Χρήσεις:
Φινίρισμα γυψοσανίδων, εξομάλυνση και λείανση γυψοσοβάδων και γυψοσανίδων.

Άριστη εργασιμότητα - ομοιογενής πάστα, 
εύκολη εφαρμογή 
Ευκολία στο τρίψιμο
Μειωμένη κατανάλωση υλικού 
Ποιοτικές τελικές επιφάνειες, έτοιμες 
για βαφή
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προετοιμασία

εφαρμογή

Διαδικασία  
Προετοιμασίας
▶ Για την προετοιμασία πάστας  θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθαρά δοχεία και εργαλεία
▶ Το κονίαμα διασπείρεται πάνω από το νερό, ποτέ αντίστροφα
▶ Μεταλλικά στοιχεία που ενδέχεται να ενσωματωθούν, πρέπει να φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία

Εφαρμογή
▶ Πρέπει να εφαρμόζεται σε σταθερές, στεγνές και καλά καθαρισμένες επιφάνειες

▶ Για την εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτη σπάτουλα
▶ Το υλικό εφαρμόζεται σε μία ή διαδοχικές στρώσεις έως ότου ληφθεί μια επίπεδη επιφάνεια

▶ Το πάχος εφαρμογής είναι 0-1 mm

▶ Εάν απαιτηθεί γυάλισμα της επιφάνειας χρησιμοποιείται 180-220 γυαλόχαρτο

▶ Το αστάρι ADERA BETOPRIMER θα χρησιμοποιηθεί για μη απορροφητικές επιφάνειες και το

αστάρι ADERA PRIMER UNIVERSAL θα χρησιμοποιηθεί για πολύ απορροφητικές επιφάνειες

▶ Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες άνω των 5°C

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία. Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας σε 

ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

B114/ 15.05.2014

ανάμιξη

Πιστοποίηση
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο SR EN 13279-1: 2009 "Γύψος και υλικά επικάλυψης με 
βάση το Γύψο".

Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον οργανισμό 

πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".
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Περιγραφή:
Το ADERA OPTIM είναι ένα ενισχυμένος γύψος, ο οποίος  χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
πρόσφυση και πλαστικότητα. Όταν αναμιγνύεται με νερό, λαμβάνεται μία ομοιογενής 
πάστα με παρατεταμένη εργασιμότητα και δυνατότητα διόρθωσης της επιφάνειας.

ADERA OPTIM
Γύψος πολλαπλών χρήσεων

Χαρακτηριστικά:
0-200 µm

50 λεπτά
5.5 lt/10 kg κονιάματος

1.5-2.5 kg/m²
χειροκίνητα

A1
12 μήνες
10 kg σακί 

1-8 mm
ελάχιστη 5° - μέγιστη 35°

μέγιστη 60%
112934

Χρήσεις:
▶ διαμόρφωση πλαισίων ανοιγμάτων
▶ στερέωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, γωνίες γύψου
▶ μεγάλα φορτία και επισκευές
▶ επιπέδωση / σοβάτισμα σε μικρές περιοχές
▶ επικόλληση μονωτικών πλακών
▶ συγκόλληση διακοσμητικών στοιχείων γύψου και κορνιζών γύψου σε οροφές
▶ στερέωση κασωμάτων σε παράθυρα και πόρτες

Υψηλή αντοχή
Αποφυγή ρηγματώσεων 
Εξαιρετική συγκόλληση

Κοκκομετρία
Χρόνος ωρίμανσης
Νερό ανάμιξης
Κατανάλωση
Μέθοδος εφαρμογής
Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία
Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία

Συσκευασία

Πάχος εφαρμογής

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής
Υγρασία περιβάλλοντος εφαρμογής

Κωδικός SAP



SINIAT SA
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, Bucureşti, România,
Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

Εφαρμογή
▶ το υλικό θα εφαρμοστεί σε επιφάνειες ικανές να φέρουν φορτίο οι οποίες είναι σταθερές,

στεγνές και καλά καθαρισμένες,  χωρίς σαθρά τμήματα

▶ για την εφαρμογή χρησιμοποιείται ανοξειδωτη σπάτουλα

▶

▶

B116/ 15.05.2014

Διαδικασία 
Προετοιμασίας

▶ Για την προετοιμασία πάστας  θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθαρά δοχεία και εργαλεία
▶ Το κονίαμα  διασπείρεται πάνω από το νερό, ποτέ αντίστροφα
▶ Μεταλλικά στοιχεία που ενδέχεται να ενσωματωθούν, πρέπει να φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία

Το αστάρι ADERA BETOPRIMER θα χρησιμοποιηθεί για μη απορροφητικές επιφάνειες και το

αστάρι ADERA PRIMER UNIVERSAL θα χρησιμοποιηθεί για πολύ απορροφητικές επιφάνειες

Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες άνω των 5°C

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία. Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας σε 

ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

Πιστοποίηση
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο SR EN 13279-1: 2009 "Γύψος και υλικά επικάλυψης με 
βάση το Γύψο".

Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον οργανισμό 

πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".

προετοιμασία

ανάμιξη

εφαρμογή



www.siniat.ro, siniat@siniat.com

Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος

Περιγραφή:
To ADERA PLANO είναι ένα τελικό επίχρισμα με βάση το γύψο, με ειδικά πρόσθετα 
για την επίτευξη της επιπεδότητας επιφανειών, ικανών να φέρουν φορτία. Όταν 
αναμιγνύεται με νερό, επιτυγχάνεται μια ομοιογενής πάστα με παρατεταμένο χρόνο 
εργασίας και εξαιρετική εργασιμότητα.

ADERA PLANO
Yλικό φινιρίσματος

0-400 µm
50-70 min

35% (7 l t/20 kg κονιάματος)
0.8-1 kg/m²/mm

χειροκίνητα
A1

12 μήνες
5 kg σακί - 208 σακιά/παλέτα 
20 kg σακί - 54 σακιά/παλέτα

1-8 mm
ελάχιστη 5° - μέγιστη 35°

μέγιστη  60%
  5 kg σακί 112797
20 kg σακί 112794

Χρήσεις:
Επικάλυψη, εξομάλυνση και επιπέδωση τσιμεντοκονιαμάτων, ασβεστοκονιαμάτων, 
γυψοσοβάδων, επιφανειών σκυροδέματος καθώς και άλλων συμβατών επιφανειών.

Άριστη εργασιμότητα - εύκολη 
εφαρμογή
Ευκολία στο τρίψιμο 
Επίτευξη επίπεδων, τελικών 
επιφανειών

Χαρακτηριστικά:
Κοκκομετρία
Χρόνος ωρίμανσης
Νερό ανάμιξης
Κατανάλωση
Μέθοδος εφαρμογής
Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία
Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία

Συσκευασία

Πάχος εφαρμογής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής
Υγρασία περιβάλλοντος εφαρμογής

Κωδικός SAP
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▶ το υλικό εφαρμόζεται σε μία ή διαδοχικές στρώσεις έως ότου επιτευχθεί μια επίπεδη

επιφάνεια

▶ το πάχος εφαρμογής είναι 1-8 mm
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προετοιμασία

ανάμιξη

εφαρμογή

Εφαρμογή
▶ το υλικό θα εφαρμοστεί σε επιφάνειες ικανές να φέρουν φορτίο οι οποίες είναι σταθερές,

στεγνές και καλά καθαρισμένες, χωρίς σαθρά τμήματα

▶ για την εφαρμογή χρησιμοποιείται ανοξείδωτη σπάτουλα

▶

▶

Διαδικασία 
Προετοιμασίας

▶ Για την προετοιμασία πάστας  θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθαρά δοχεία και εργαλεία
▶ Το κονίαμα διασπείρεται πάνω από το νερό, ποτέ αντίστροφα
▶ Μεταλλικά στοιχεία που ενδέχεται να ενσωματωθούν, πρέπει να φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία

Το αστάρι ADERA BETOPRIMER θα χρησιμοποιηθεί για μη απορροφητικές επιφάνειες και το

αστάρι ADERA PRIMER UNIVERSAL θα χρησιμοποιηθεί για πολύ απορροφητικές επιφάνειες

Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες άνω των 5°C

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία. Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας σε 

ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

Πιστοποίηση
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο SR EN 13279-1: 2009 "Γύψος και υλικά επικάλυψης με 
βάση το Γύψο".

Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον οργανισμό 

πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".
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Τέλεια αρμολόγηση 
Παρατεταμένος χρόνος εργασίας 
Εξαιρετική συγκόλληση με το υπόστρωμα

Περιγραφή:
Το NIDA Profesional είναι είναι ένα κονίαμα λευκού χρώματος με βάση τον ορυκτό 

γύψο, με υψηλής ποιότητας βελτιωτικά πρόσθετα έτσι ώστε να διασφαλίζει αυξημένη 

συγκολλητικότητα και πλαστικότητα. Όταν αναμιγνύεται με νερό, επιτυγχάνεται μια 

ομοιογενής πάστα με παρατεταμένο χρόνο κατεργασίας και εξαιρετική εργασιμότητα.

Μέγεθος σωματιδίων
Χρόνος ωρίμανσης
Νερό ανάμιξης
Κατανάλωση
Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία
Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία

Συσκευασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής
Δύναμη Συγκόλλησης

< 160 µm

 80 λεπτά κατ' ελάχιστο

3 lt/5 kg κονιάματος 

250-300 g/m2

A1 

 ελάχιστη 5° -  μέγιστη 35° 

ελάχιστη 0,25 N/mm²

Κωδικός SAP σακί5 kg
σακί 25 kg

91389
91391

Χρήσεις:
Το  NIDA Profesional  χρησιμοποιείται για την πλήρωση και το φινίρισμα αρμών μεταξύ 

γυψοσανίδων. Το υλικό εφαρμόζεται με  χρήση μικροδιάτρητης χαρτοταινίας για χώρους 

με χαμηλή υγρασία ή με χρήση υαλοταινίας για περιοχές με απαιτήσεις πυρασφάλειας ή 

αυξημένης υγρασίας.

Λόγω του μεγάλου χρόνου εργασιμότητας του, αποτελεί ιδανική λύση για εφαρμογές σε 

μεγάλα έργα.

Γύψος αρμολόγησης

Χαρακτηριστικά:

12 μήνες
σακί 5kg, 208 σακιά/παλέτα 
σακί 25kg , 45 σακιά/παλέτα
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nr. B100/01.03.2013

Εφαρμογή:
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη και απαλλαγμένο από λίπη. Οι σανίδες 
πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένες στα προφίλ τοποθέτησης.

Προετοιμασία
Το NIDA Profesional διασπείρεται σταδιακά στην ποσότητα καθαρού νερού που απαιτείται για την 
ανάμιξη. Αφήστε το υλικό στο δοχείο για περίπου 3 λεπτά έτσι ώστε να  ενυδατωθεί καλά το 
κονίαμα και στη συνέχεια αναμίξτε με το χέρι, έτσι ώστε το υλικό να αποκτήσει την επιθυμητή 
συνοχή προκειμένου να μπορεί να  χρησιμοποιηθεί.

Αρμολόγηση των γυψοσανίδων
Με χρήση σπάτουλας, εφαρμόζουμε αρχικά το πρώτο στρώμα υλικού στις ενώσεις, ασκώντας 

προσεκτικά πίεση.

Με χρήση σπάτουλας, ασκούμε πίεση κατά μήκος του αρμού των σανίδων, για να επιτρέψουμε τη 

διείσδυση της πάστας στον αρμό και για να αποφύγουμε τον πιθανό σχηματισμό φυσαλίδων αέρα. 

Αυτό αποτρέπει τη διόγκωση του υλικού μέσα στον αρμό μετά από την σκλήρυνση και ωρίμανση του. 

Εφαρμόστε την ταινία πιέζοντας με την σπάτουλα αφαιρώντας τις φυσαλίδες αέρα και επικολλήστε 

την περίσσεια του υλικού που προκύπτει.

Μετά το στέγνωμα, εφαρμόστε το δεύτερο στρώμα υλικού, καλύπτοντας την ταινία και τις διαφορές 

στην επιπεδότητα.

Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια υλικού και στη συνέχεια, εφαρμόστε την τελική στρώση

Για την επίτευξη υψηλής ποιότητας  τελικού στρώματος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το NIDA 

Readymix Profesional.

διάνοιξη των 
αρμών

εφαρμογή της πάστας

εφαρμογή της ταινίας 
επάνω στην πάστα

απομάκρυνση 
πλεονάζοντος υλικού 
και φυσαλίδων αέρα

εφαρμογή δεύτερης 
στρώσης υλικού 

εφαρμογή της 
τελικής στρώσης

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία. Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας σε 

ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

Πιστοποίηση
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο SR EN13963:2005/AC :2007.

Υλικά για Αρμολόγηση Γυψοσανίδων.

Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον 

οργανισμό πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 

2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".
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Τέλεια αρμολόγηση
Εύκολη προετοιμασία και εφαρμογή 
Πολύ καλή εργασιμότητα

Περιγραφή:
Το NIDA Profesional Fresh είναι είναι ένα κονίαμα λευκού χρώματος με βάση τον ορυκτό 

γύψο, με υψηλής ποιότητας βελτιωτικά πρόσθετα έτσι ώστε να διασφαλίζεται αυξημένη 

συγκολλητικότητα και πλαστικότητα. Όταν αναμιγνύεται με νερό, επιτυγχάνεται μια 

ομοιογενής πάστα με χαρακτηριστική οσμή λεμονιού, με βέλτιστο χρόνο κατεργασίας και 

εξαιρετική εργασιμότητα.

< 160 µm

 45 λεπτά κατ' ελάχιστο

 3 lt/5 kg κονιάματος  

250-300 g/m2

 A1

12 μήνες

σακί 5 kg   208 σακιά/παλέτα 

σακί 25 kg   45 σακιά/παλέτα

ελάχιστη 5° - μέγιστη 35°

ελάχιστη 0,25 N/mm²

σακί 5 kg
σακί 25 kg

91388
91390

Χρήσεις:
Το NIDA Profesional Fresh χρησιμοποιείται για την πλήρωση και το φινίρισμα αρμών 
μεταξύ γυψοσανίδων. Το υλικό εφαρμόζεται με  χρήση μικροδιάτρητης χαρτοταινίας για 
χώρους με χαμηλή υγρασία ή με χρήση υαλοταινίας για περιοχές με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας ή αυξημένης υγρασίας.
Λόγω του μειωμένου χρόνου σκλήρυνσης, αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές σε 
μικρά έργα.

Γύψος αρμολόγησης

Χαρακτηριστικά:
Μέγεθος σωματιδίων
Χρόνος ωρίμανσης
Νερό ανάμιξης
Κατανάλωση
Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία

Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία

Συσκευασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής

Δύναμη Συγκόλλησης

Κωδικός SAP 
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διάνοιξη των 
αρμών

εφαρμογή της πάστας

εφαρμογή της ταινίας 
επάνω στην πάστα

απομάκρυνση 
πλεονάζοντος υλικού 
και φυσαλίδων αέρα

εφαρμογή δεύτερης 
στρώσης υλικού 

εφαρμογή της 
τελικής στρώσης

Εφαρμογή:
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό,  χωρίς σκόνη και απαλλαγμένο από λίπη και έλαια. 
Οι σανίδες πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένες στα προφίλ τοποθέτησης.

Προετοιμασία
Το NIDA Profesional διασπείρεται σταδιακά στην ποσότητα καθαρού νερού που απαιτείται για 
την ανάμιξη. Αφήστε το υλικό στο δοχείο για περίπου 3 λεπτά έτσι ώστε να  ενυδατωθεί καλά το 
κονίαμα και στη συνέχεια αναμίξτε με το χέρι, έτσι ώστε το υλικό να αποκτήσει την επιθυμητή 
συνοχή προκειμένου να μπορεί να  χρησιμοποιηθεί.

Αρμολόγηση των γυψοσανίδων
Με χρήση σπάτουλας, εφαρμόζουμε αρχικά το πρώτο στρώμα υλικού στις ενώσεις, ασκώντας 

προσεκτικά πίεση.

Με χρήση σπάτουλας, ασκούμε πίεση κατά μήκος του αρμού των σανίδων, για να επιτρέψουμε τη 

διείσδυση της πάστας στον αρμό και για να αποφύγουμε τον πιθανό σχηματισμό φυσαλίδων αέρα. 

Αυτό αποτρέπει τη διόγκωση του υλικού μέσα στον αρμό μετά από την σκλήρυνση και ωρίμανση του. 

Εφαρμόστε την ταινία πιέζοντας με την σπάτουλα αφαιρώντας τις φυσαλίδες αέρα και επικολλήστε 

την περίσσεια του υλικού που προκύπτει.

Μετά το στέγνωμα, εφαρμόστε το δεύτερο στρώμα υλικού, καλύπτοντας την ταινία και τις διαφορές 

στην επιπεδότητα.

Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια υλικού και στη συνέχεια, εφαρμόστε την τελική στρώση.

Για την επίτευξη υψηλής ποιότητας  τελικού στρώματος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το NIDA 

Readymix Profesional.

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία. Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας σε 

ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

Πιστοποίηση
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο SR EN13963:2005/AC :2007.

Υλικά για Αρμολόγηση Γυψοσανίδων.

Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον οργανισμό 

πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".
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Εύκολη προετοιμασία και εφαρμογή  
Πολύ καλή εργασιμότητα
Υψηλή μηχανική αντοχή

ADERA STUCCO
Γύψος καλλιτεχνίας

Περιγραφή:
To  ADERA STUCCO  είναι ένα λευκό, εξαιρετικά λεπτόκοκκο κονίαμα, με  κύριο 
συστατικό το ημιένυδρο θειικό ασβέστιο. Το προϊόν παράγεται από κατάλληλα 
επιλεγμένη πρώτη ύλη.
Όταν αναμιχθεί με νερό σχηματίζεται μια ομοιογενής πάστα, με βέλτιστο χρόνο πήξης 
και ιδανική εργασιμότητα. Μετά την ξήρανση, η επιφάνεια που λαμβάνεται είναι 
στοιβαρή και ανθεκτική.

Νερό ανάμιξης

Μέθοδος εφαρμογής

< 160 µm

 12 λεπτά κατ' ελάχιστο 

600-700g/1 kg κονιάματος

χειρονακτικά

A1

Συσκευασία

6 μήνες
σακί 5 kg  208 σακιά/παλέτα 
σακί 25 kg   45 σακιά/παλέτα 

ελάχιστη 2,5 N/mm² 

Αντοχή σε συμπίεση (μετά από 2 ώρες) ελάχιστη 4,5 N/mm²

ελάχιστη 5° - μέγιστη 35°

μέγιστη 60%

Κωδικός SAP σακί 5 kg
σακί 25 kg

91395
91398

Χρήσεις: 
▶ χύτευση καλουπιών, διακοσμητικών αντικειμένων  για εσωτερικές διακοσμήσεις: 

υπερώα, ζωφόροι, γκαλερί, γωνίες, εξαρτήματα οροφής, κολώνες, αετώματα κλπ.

▶ το υλικό είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικά επιχρίσματα με βάση το 
τσιμέντο, ασβεστοκονιάματα, ως σοβάς πρώτης στρώσης.

▶ το υπόστρωμα  πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, απαλλαγμένο από λίπη και έλαια, 
σαθρά ή κούφια τμήματα.

Χαρακτηριστικά:

Μέγεθος σωματιδίων

Χρόνος ωρίμανσης

Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία

Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία

Δύναμη Συγκόλλησης (μετά από 2 ώρες)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής

Υγρασία περιβάλλοντος εφαρμογής
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πρετοιμασία

χωρίς ανάμιξη

εφαρμογή

▶

▶ Αφήνουμε το υλικό στο δοχείο για περίπου 3 λεπτά έτσι ώστε να  ενυδατ θεί καλά το

κονίαμα προκειμένου το υλικό να αποκτήσει την επιθυμητή συνοχή.

▶ Εάν αναμειχθεί, ο χρόνος εργασιμότητας μειώνεται κατά 30%.

▶ Η πάστα θα πρέπει να αναμιγνύεται μόνο όταν χρησιμοποιείται για χύτευση καλουπιών και
παρασκευή γύψιν ν αντικειμέν ν.

Εφαρμογή
Αδείαστε την πάστα σε έτοιμα καλουπιά, σε επιθυμητά σχήματα. Στα καλούπια έχει 

προηγουμένως εφαρμοστεί κατάλληλο λιπαντικό για να αφαιρέθει η πρόσφυση του γύψου στα 

τοίχωμα τους έτσι ώστε  να διευκολυνθεί η αφαίρεση τους μετέπειτα. Ρίξτε  το πρώτο στρώμα 

της έτοιμης πάστας στο καλούπι. Η στρώση αυτή καλύπτει το ήμισυ του τελικού πάχους του 

καλουπιού. Η ενισχυτική ίνα μπορεί να εισαχθεί στον υπόλοιπο πολτό. Αδείαστε την ενισχυμένη 

πάστα που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό στο καλούπι και γεμίστε το υπόλοιπο τμήμα. Αφήστε 

στο καλούπι μέχρι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση. Αφαιρέστε το καλούπι, στερεώστε και 

αποθηκεύστε τα στοιχεία για πλήρη ξήρανση. Τα αντικείμενα που παράγονται από την ανωτέρω 

διαδικασία έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή. Η τελική ποιότητα των αντικειμένων, εξαρτάται 

πάντοτε από τον βαθμό επεξεργασίας.

Για εφαρμογή ως φινίρισμα σε τοίχο, εφαρμόστε τη ληφθείσα πάστα σε λεπτά στρώματα, 

χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα, μέχρις ότου διαμορφωθούν λευκές, ομοιόμορφες και επίπεδες 

επιφάνειες.

Διαδικασία 
Προετοιμασίας

Σε καθαρό δοχείο, προσθέτουμε το απαιτούμενο νερό και στη συνέχεια διασπείρουμε το γύψο 
ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του νερού.

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία. Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας σε 

ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

Πιστοποίηση
Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον οργανισμό 

πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".
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Εξαιρετική συγκόλληση με το υπόστρωμα 
Υψηλή μηχανική αντοχή
Μεγαλός χρόνος εργασιμότητας

Το NIDA Boardfix είναι μια κόλλα σε μορφη κονιάματος, η οπόια περιέχει προσμείξεις με 

βάση το γύψο και πρόσθετα υψηλής ποιότητας, που της προσδίδουν αυξημένη πρόσφυση 

και πλαστικότητα. Σε συνδυασμό με το νερό, σχηματίζεται μια  ομοιογενής πάστα, ροζ 

χρώματος, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας και δυνατότητα παρατεταμένης διόρθωσης της 

επιπεδότητας της επιφάνειας, πράγμα το οποίο την καθιστά την ασφαλέστερη λύση για την 

εφαρμογή γυψοσανίδων που συνδέονται άμεσα με το υπόστρωμα.

< 200 µm
70 λεπτά κατ' ελάχιστο

5,4 lt/10 kg κονιάματος
Μέση κατανάλωση 3,5 kg/m2

A1
12 μήνες

σακί 25 kg  45 σακιά/παλέτα

Χρήση εσωτερικά

ελάχιστη 0,25 N/mm²
Κωδικός SAP  91302

Χρήσεις:
Το NIDA Boardfix  χρησιμοποιείται:
▶ για την κατασκευή επενδύσεων γυψοσανίδων σε επιφάνειες από πορόλιθους, τούβλα,

σκυρόδεμα, σοβάδες (τσιμεντοντοκονιάματα, ασφεστοκονιάματα, γυψοσοβάδες)

▶ για τη συγκόλληση των μονωτικών πάνελ, την αποκατάσταση των ρωγμών ή την
πλήρωση αρμών με πάχος μεγαλύτερο από 3 mm

▶ το υπόστρωμα  πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, απαλλαγμένο από λίπη και έλαια,
σαθρά ή κούφια τμήματα

▶ το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι ασταρωμένο στα σημεία συγκόλλησης.

Υλικό συγκόλλησης με βάση το γύψο 

Περιγραφή:

Χαρακτηριστικά:
Μέγεθος σωματιδίων
Χρόνος ωρίμανσης
Νερό ανάμιξης

Συσκευασία

Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία
Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής ελάχιστη 5° - μέγιστη 35°

μέγιστη 80%Υγρασία περιβάλλοντος εφαρμογής

Δύναμη Συγκόλλησης 
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▶ Το NIDA Boardfix διασκορπίζεται σταδιακά στην απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού,

κατόπιν αναμιγνύεται χειροκίνητα ή μηχανικά μέχρι την πλήρη ομογενοποίηση της πάστας.

Εφαρμογή
Πριν τοποθετήσετε την κόλλα, ελέγξτε πρώτα την επιπεδότητα του υποστρώματος. Το διάκενο 

μεταξύ υποστρώμτος και γυψοσανίδας, πρέπει να είναι το ελάχιστο 5 mm και το μέγιστο 25 mm 

για να επιτευχθεί η απαραίτητη συνοχή. Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται σωστό αλφάδιασμα 

των επιφανειών που θα επενδυθούν, με χρήση κατάλληλων εργαλείων. Εφαρμόστε το υλικό σε 

σβώλους διαμέτρου 10 cm, στο πίσω μέρος της σανίδας, τοποθετημένους σε 10 σημεία ανά 

τετραγωνικό μέτρο, σε αποστάση ανά 30 cm κατά πλάτος της σανίδας και 40 cm κατά μήκος της 

σανίδας. Αφού ολοκληρώσετε την εφαρμογή του υλικού, στερεώστε τη σανίδα σε 2 αποστάτες 

πάχους 1 cm, που θα στηρίξουν τη σανίδα στη βάση. Κατόπιν στερεώστε τη σανίδα στο 

υπόστρωμα για συγκόλληση, φροντίζοντας να διαμορφωθεί μια συνεχής επιφάνεια. Η 

επιπεδότητα εξασφαλίζεται και διορθώνεται με τη χρήση πύχη, πιέζοντας και χτυπώντας ελαφρά 

τη σανίδα κάθετα, οριζόντια και διαγώνια.

nr. B104/01.03.2013

προετοιμασία

ανάμιξη

εφαρμογή

Διαδικασία 
Προετοιμασίας

Μέτρα προστασίας:
Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, γυαλιά και μάσκα σκόνης κατά την εργασία. Για 

παρατεταμένη χρήση φοράτε γάντια.  Ανασηκώστε το σακί  λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας σε 

ευθεία την πλάτη. Αποφύγετε τη σκόνη στο περιβάλλον. Μην πετάτε το προϊόν στο σύστημα 

αποχέτευσης. Μπορεί να διατεθεί με βιοαποικοδομήσιμα οικιακά απορρίμματα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Κρατήστε τα σακιά σε ξύλινες παλέτες, σε καλυμμένες και στεγνές τοποθεσίες, προστατευμένες 

από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το σακί για περαιτέρω χρήση.

Πιστοποίηση
Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και αξιολογείται περιοδικά από τον οργανισμό 

πιστοποίησης AEROQ, έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο SR EN ISO 9001: 2008 

"Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, απαιτήσεις".
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ευκολία στην εφαρμογή και το τρίψιμο 
πολύ καλή συγκόλληση
λευκές και  λείες επιφάνειες,
έτοιμες για βαφή

Το NIDA Readymix Profesional είναι μια λευκή, έτοιμη προς χρήση πάστα, η οποία 

περιέχει υψηλής ποιότητας πρόσθετα και πρόσμικτα επαγγελματικής ποιότητας, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται αυξημένη πρόσφυση και πλαστικότητα. Κατά την 

εφαρμογή, η πάστα έχει την ιδανική συνεκτικότητα για να παρέχει ανώτερη 

εργασιμότητα καθώς και ομαλή και λεία τελική επιφάνεια.

Χρήσεις:

▶ Πλήρωση αρμών μεταξύ γυψοσανίδων και τελικό φινίρισμα της επιφάνειας τους.

▶ Τελικό επίχρισμα σε ήδη σοβατισμένες, εσωτερικές επιφάνειες.

▶ το υπόστρωμα  πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, απαλλαγμένο από λίπη, 

έλαια, σαθρά ή κούφια τμήματα

Ενδεικτική κατανάλωση 0,5 kg/m2/mm

Χρόνος στεγνώματος (εξαρτάται από την υγρασία περιβάλλοντος) ≈ 6-8 ώρες

Μέθοδος εφαρμογής με το χέρι και με μηχανή

A1

18 μήνες

Συσκευασία
δοχείο 5 kg 

δοχείο 20 kg

Κωδικός SAP
5 kg        91108
20 kg  91106

Έτοιμη προς χρήση πάστα

Περιγραφή:

Χαρακτηριστικά:

Αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία

Χρόνος ζωής σε κλειστή συσκευασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής ελάχιστη 5° - μέγιστη 35°
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Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 18 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής που είναι τυπωμένη στη 

συσκευασία, υπό συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, προστατευμένες από ατμοσφαιρικούς 

παράγοντες. Σε περίπτωση μερικής χρήσης, κλείστε προσεκτικά το δοχείο, για να το 

χρησιμοποιήσετε για περαιτέρω εφαρμογές. Μην το αφήνετε να παγώσει! Μην το αναμιγνύετε 

με άλλα προϊόντα!

Μέτρα προστασίας:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε τον 

ειδικό γιατρό. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία σε επαφή με το δέρμα. Φορέστε κατάλληλα 

γάντια και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Εφαρμογή
▶ Με χρήση σπάτουλας απλώστε την πάστα στους αρμούς μεταξύ των σανίδων..

▶ Εφαρμόστε την ταινία αρμού ξεκινώντας από το επάνω μέρος και καλύψτε την με πάστα.

▶ Πιέστε σταθερά με τη σπάτουλα για να αφαιρέσετε την περίσσεια πάστας που υπερβαίνει την επιφάνεια 
της σανίδας

▶ Επίσης καλύψτε με την πάστα τις κεφαλές των βιδών. Όταν το πρώτο στρώμα έχει στεγνώσει εντελώς, 

εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα με πλάτος μεγαλύτερο από το προηγούμενο στρώμα, περίπου στα 25 

cm.

▶ Μετά την πλήρη ξήρανση της προηγούμενης στρώσης, εφαρμόστε το τελικό στρώμα σε

πλάτος περίπου 30 cm.

▶ Για να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός φινιρίσματος, καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια της σανίδας με ένα 

στρώμα NIDAreadymix Profesional, απομακρύνοντας έτσι οποιαδήποτε ατέλεια

και εξισορροπώντας την απορροφητικότητα της επιφάνειας πριν τη βαφή.

▶ Μετά την πλήρη ξήρανση της  πάστας, τρίψτε προσεκτικά για να αποκτήσετε τέλεια

λεία επιφάνεια.

ανάμιξη

εφαρμογή

Συνθήκες αποθήκευσης:

Πιστοποίηση
Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο SR EN13963:2005/AC :2007.

Υλικά για Αρμολόγηση Γυψοσανίδων.

Η συμμόρφωση του προϊόντος αξιολογείται μέσω εργαστηριακών ελέγχων που εκτελούνται στο 

εργαστήριο του παραγωγού.
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ADERA PRIMER UNIVERSAL
Αστάρι για απορροφητικές επιφάνειες

Μέσο αραίωσης νερό
Μέγιστη αραίωση  1:1
Ενδεικτική κατανάλωση 80 - 150 g/m2, αναιραίωτο
Θερμοκρασία εφαρμογής μεγαλύτερη από 5 °C
Συσκευασία δοχείο 10 lt
Πυκνότητα 1,01 kg/lt

Χρήσεις:
Χρησιμοποιείται σε εσωτερικές εφαρμογές, προκειμένου να ρυθμιστεί η απορρόφηση 
πολύ απορροφητικών υποστρωμάτων.

Συστάσεις κατά τη χρήση
▶ Τα υποστρώματα  θα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και συμπαγή.
▶ Αριθμός στρώσεων: 1-2
▶ Μπορεί να εφαρμοστεί αδιάλυτο ή αραιωμένο με νερό, ανάλογα με τον βαθμό 

απορρόφησης του υποστρώματος.
▶ Το αστάρι δεν πρέπει να σχηματίζει ένα φιλμ (γυαλιστερό στρώμα) μετά το στέγνωμα
▶ Σε επιφάνειες με κανονική απορροφητικότητα, εφαρμόζεται ομοιόμορφα με βούρτσα, 

πινέλο ή ρολό.
▶ Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες, εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, υγρό σε υγρό.

Χρόνος ζωής:
Δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής, σύμφωνα με τις συνιστώμενες 
συνθήκες αποθήκευσης.

Περιγραφή:
Το ADERA PRIMER UNIVERSAL  είναι ένα αστάρι ενός συστατικού, βασισμένο σε ακρυλικές 
υδατικές διασπορές και πρόσθετα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Σε ξηρούς χώρους με καλό εξαερισμό, προστατευμένους από το φως του ήλιου και από τις 
καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες 5-25 ° C.

nr. B110/01.03.2013

Χαρακτηριστικά:
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ADERA BETOPRIMER
Αστάρι για μη-απορροφητικές επιφάνειες

Χρήσεις:
Χρησιμοποιείται σε εσωτερικές εφαρμογές, τοίχους και οροφές προκειμένου να βελτιώσει 
την πρόσφυση επιχρισμάτων και σοβάδων σε υποστρώματα από σκυρόδεμα.

Συστάσεις κατά τη χρήση
▶
▶ Για την εφαρμογή χρησιμοποιείται ρολό.
▶ Η επίστρωση γύψου ή σοβά εφαρμόζεται όταν η μεμβράνη που σχηματίζει το αστάρι 

είναι τελείως στεγνή και δεν μπορεί να γδαρθεί με το νύχι.

Περιγραφή:
Το BETOPRIMER είναι ένα αστάρι ενός συστατικού, με βάση υδατικές διασπορές, 
πρόσθετα και πληρωτικά.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Σε ξηρούς, στεγασμένους  χώρους με καλό εξαερισμό, προστατευμένους από το φως του 
ήλιου και από τις καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες 5-35 ° C.

Πυκνότητα 1.5 g/cm3 

Ενδεικτική κατανάλωση 150-200 g/m2

Πάχος εφαρμογής 0.3-0.7 mm

Χρόνος στεγνώματος  120 λεπτά (εξαρτάται από την υγρασία 
και την θερμοκρασία του χώρου)

Θερμοκρασία εφαρμογής 5°C - 35°C
Συσκευασία πλαστικά δοχεία 15 lt
Χρώμα ροζ

nr. B111/01.03.2013

Χαρακτηριστικά:

Τα υποστρώματα  θα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και συμπαγή.

Χρόνος ζωής:
Δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής, σύμφωνα με τις συνιστώμενες 
συνθήκες αποθήκευσης.
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