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Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου και οι σχετικές συστάσεις πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και δεν μπορούν 
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περίσταση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα, συμβουλευτείτε τα Έντυπα Τεχνικών Προδιαγραφών 
των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας www.mapei.it.
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Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την παροχή χρήσιμων οδηγιών για τη σωστή τοποθέτηση 

πλακιδίων τεχνητού γρανίτη, μεγάλων διαστάσεων, υποδεικνύοντας τα συστήματα που 

διαθέτει η MAPEI για την τοποθέτηση αυτών των προϊόντων σε τοίχους και δάπεδα 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγοί πλακιδίων διεύρυναν την γκάμα πλακιδίων μεγάλων 

διαστάσεων, προσθέτοντας εκτός από τα πλακίδια μεγέθους 3x1 m με πάχος 3 και 5 mm, 

πλακίδια οι διαστάσεις των οποίων φτάνουν τα 1,6x3,20 m με πάχος από 5 έως 12 mm.

Η Mapei, διαθέτοντας μακρά συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής 

πλακιδίων, εξελίσσεται σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, αναπτύσσοντας προϊόντα 

κατάλληλα για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων.

Το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος και η εξαιρετικά χαμηλή απορροφητικότητα νερού που 

χαρακτηρίζει τον τεχνητό γρανίτη, καθιστούν αναγκαία την αυξημένη προσοχή και επιμέλεια 

στην επιλογή του σωστού τρόπου τοποθέτησης αυτών των πλακιδίων. Συνεπώς, όπως με 

όλα τα είδη δαπέδων και επικαλύψεων τοίχου, έτσι και με τον τεχνητό γρανίτη, η αντοχή 

και η λειτουργικότη της εφαρμογής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προσεγμένη 

μελέτη, την προετοιμασία του υποστρώματος και την τοποθέτηση που πρέπει να γίνεται 

με τη χρήση σωστά επιλεγμένης κόλλας, αρμόστοκου και σφραγιστικού, ανάλογα με το 

είδος της επικάλυψης και την χρήση για την οποία προορίζεται.

1.
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Τύποι υλικών

Στο εμπόριο διατίθενται σήμερα πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, ποικίλων διαστάσεων και 

παχών, με μεγέθη που φτάνουν τα 1,6x3,20 m και πλακίδια με πάχος από μόλις 3 mm 

έως 12 mm.

Η διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται για τη σωστή μετακίνηση, την προετοιμασία των 

υποστρωμάτων και την τεχνική τοποθέτησης είναι ίδια τόσο για τα λεπτά πλακίδια όσο και 

για τα πλακίδια μεγάλων διαστάσεων.

Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου βασίζεται στα ισχύοντα πρότυπα και στην εμπειρία 

που έχει αποκτήσει η Mapei σε αυτόν τον τομέα.

.2
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Βασικοί κανόνες για τη 
σωστή τοποθέτηση

Η τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων απαιτεί προσεκτική επιλογή του τύπου της 

κόλλας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τέλεια πρόσφυση σε βάθος χρόνου, να αποφεύγονται 

φαινόμενα παραμόρφωσης και να εξασφαλίζεται μέγιστη αξιοπιστία σε όλες τις συνθήκες 

τοποθέτησης (τοίχοι, δάπεδα, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα ισχύοντα πρότυπα, στη συνέχεια παρατίθενται 

ορισμένες βασικές οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο της μελέτης 

πριν την τοποθέτηση και να τηρούνται κατά την εκτέλεση της εφαρμογής.

  Το πρώτο βήμα για την τοποθέτηση είναι να διαπιστωθεί ότι το υπόστρωμα δεν 

παρουσιάζει ρωγμές, είναι στεγνό, έχει ωριμάσει σωστά και είναι ομοιογενές, καθαρό και 

επίπεδο.

  Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται αφήνοντας αρμούς πλάτους τουλάχιστον 2 mm. Το 

πλάτος των αρμών πρέπει να καθορίζεται και να αυξάνεται καταλλήλως, ανάλογα με 

τις συνθήκες περιβάλλοντος, τη χρήση για την οποία προορίζονται, το μέγεθος των 

πλακιδίων και τον τύπο του υποστρώματος.

  Η σημασία του αρμού είναι θεμελιώδης, ιδίως για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων 

διαστάσεων, καθώς:

 – περιορίζει την επίδραση ενδεχόμενων διαστασιολογικών διαφορών μεταξύ των 

πλακιδίων από άποψη επιπεδότητας,

 – επιτρέπει την αισθητή μείωση του μέτρου ελαστικότητας και συνεπώς την ακαμψία 

της στρώσης της επικάλυψης: ενώ στην τοποθέτηση με επαφή, η στρώση της 

επικάλυψης μπορεί να συγκριθεί ουσιαστικά με μια συνεχή άκαμπτη πλάκα σαν να 

ήταν ένα μόνο ενιαίο πλακίδιο, η τοποθέτηση με αρμό επιτρέπει τη μείωση του 

μέτρου ελαστικότητας της καλυμμένης επιφάνειας, καθώς το μέτρο ελαστικότητας 

του αρμόστοκου είναι κατά πολύ μικρότερο από εκείνο των πλακιδίων. Κατά 

συνέπεια, μια αρμολογημένη επιφάνεια μπορεί να παρακολουθήσει τις διαφορικές 

μετακινήσεις μεταξύ υποστρώματος και επικάλυψης που οφείλονται σε μετακινήσεις 

των κατασκευών, την υγρομετρική συρρίκνωση, τις θερμικές διαστολές κ.λπ., 

συμβάλλοντας στην αποφυγή επικίνδυνων τάσεων που μπορεί να προκαλέσουν 

αποκόλληση των πλακών.

  Εκτός από την τήρηση των δομικών αρμών, πρέπει να προβλέπονται και αρμοί 

μετακίνησης. Σε περίπτωση εσωτερικής τοποθέτησης, πρέπει να δημιουργούνται 

περιμετρικοί αρμοί παραμόρφωσης και αρμοί μετακίνησης ανά 25 m². Σε περίπτωση 

εξωτερικής τοποθέτησης, η επιφάνεια πρέπει να χωρίζεται σε συνεχείς επιφάνειες ανά 

τμήματα 9-12 m².

3.
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  Η σωστή επιλογή της κόλλας διασφαλίζει αξιόπιστη τοποθέτηση πλακιδίων με 

διάρκεια σε βάθος χρόνου. Για την επιλογή της κατάλληλης κόλλας, είναι σημαντικό 

να αποφασίζεται εξαρχής το είδος των πλακιδίων που θα τοποθετηθούν, το μέγεθος 

αυτών, το υπόστρωμα στο οποίο θα τοποθετηθούν, η χρήση για την οποία προορίζονται 

κ.λπ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μηδενική σχεδόν απορροφητικότητα του 

τεχνητού γρανίτη σε συνδυασμό με την πιθανή παρουσία του πλέγματος ενίσχυσης, 

επιβάλλει τη χρήση κόλλας της ομάδας C2 κατά το πρότυπο EN 12004.  Για πλακίδια 

μεσαίου μεγέθους είναι προτιμότερο να επιλέγονται ελαστικές κόλλες της ομάδας S1 

κατά το πρότυπο EN 12004. Όταν χρησιμοποιούνται πλάκες μεγάλων διαστάσεων, 

συνιστάται η χρήση πολύ ελαστικών προϊόντων, ομάδας S2 κατά EN 12004. Ειδικά σε 

θερμά κλίματα και σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες (άνεμος, κ.λπ.) συνιστάται η χρήση 

κόλλας με ταξινόμηση “E” (παρατεταμένου ανοιχτού χρόνου) κατά το πρότυπο EN 

12004. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται σε νωπή κόλλα τηρώντας 

τον “ανοιχτό χρόνο”, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής μεταφορά της κόλλας στην 

πλάτη της πλάκας. Κατά τη χειμερινή περίοδο ή σε ψυχρά κλίματα, προτιμάται η χρήση 

κόλλας ταχείας πήξης ομάδας “F” κατά EN 12004. Οι κόλλες αυτές ολοκληρώνουν την 

πήξη και να φτάνουν σε υψηλές τιμές πρόσφυσης λίγες μόνο ώρες μετά την εφαρμογή 

μηδενίζοντας έτσι την πιθανότητα να μετατραπεί σε πάγο το νερό του μείγματος όταν 

η θερμοκρασία την νύχτα πέφτει κάτω από 0οC. Οι κόλλες ταχείας πήξης συνιστώνται 

επίσης όταν απαιτούνται σύντομοι χρόνοι παράδοσης.

  Σε όλες τις εφαρμογές πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνική της διπλής επάλειψης, 

με την κόλλα να απλώνεται τόσο στο υπόστρωμα όσο και στην πλάτη του πλακιδίου, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα που να διασφαλίζει σχεδόν την 

πλήρη κάλυψη της πλάτης των πλακιδίων. Η διπλή επάλειψη είναι απαραίτητη για την 

αποφυγή κενών στην πλάτη του πλακιδίου που, σε εξωτερική τοποθέτηση, μπορεί 

να προκαλέσει κατακράτηση του νερού της βροχής και, σε περίπτωση παγετού, 

να δημιουργήσει καταπονήσεις που μπορεί να προκαλέσουν τη ρηγμάτωση ή την 

αποκόλληση των πλακών. Καθίσταται επίσης αναγκαία για την ομοιόμορφη κατανομή 

σε όλη την επιφάνεια των τάσεων που δημιουργούνται από τις διαφορικές μετακινήσεις 

μεταξύ επικάλυψης και υποστρώματος, που μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, 

στις θερμικές διακυμάνσεις στην περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης.

Τοποθέτηση πλάκας με τεχνική διπλής επάλειψης

  Μετά την τοποθέτηση πρέπει να ακολουθήσει το σωστό χτύπημα των πλακών, έτσι 

ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός θυλάκων αέρα ανάμεσα στην πλάτη του πλακιδίου 

και το υπόστρωμα. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, η διαδικασία αυτή 

επιτρέπει την αποφυγή του σχηματισμού τάσεων από τους υδρατμούς που σχηματίζεται 

από τις θερμικές διακυμάνσεις.
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Έλεγχος των συνθηκών και 
τύποι των υποστρωμάτων

Η τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων μπορεί να γίνει σε όλα τα συμβατικά 

υποστρώματα στην κατασκευή, όπως υποστρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες 

ή δάπεδα ανυδρίτη, κονιάματα με βάση ειδικά συνδετικά όπως TOPCEM PRONTO ή 

MAPECEM PRONTO, πλάκες ενδοδαπέδια θέρμανσης, υφιστάμενα δάπεδα από 

κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς λίθους, μέταλλο, σοβάδες με βάση το τσιμέντο ή τον γύψο, 

τσιμεντόλιθοι από ελαφρομπετόν, γυψοσανίδα, εσωτερικά υποστρώματα που έχουν 

αδιαβροχοποιηθεί με τσιμεντοειδή προϊόντα όπως MAPELASTIC ή με βάση τις συνθετικές 

ρητίνες όπως MAPEGUM WPS και MAPELASTIC AQUADEFENSE.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τη σύνθεση του υποστρώματος πριν προχωρήσετε 

στην τοποθέτηση.

Η καταλληλότητα των υποστρωμάτων πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων. Όπως 

προβλέπεται στα ισχύοντα πρότυπα, τα υποστρώματα πρέπει να είναι πάντα:

  συμπαγή και χωρίς ρωγμές,

  ωριμασμένα και διαστασιολογικά σταθερά,

  με μηχανικές αντοχές (ανάλογα με τα φορτία και την προβλεπόμενη χρήση τους),

 στεγνά,

  καθαρά και χωρίς σαθρά μέρη (σκόνη, λίπη, έλαια, κεριά, βαφές, αποκολλητικά και 

οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση),

 εντελώς επίπεδα.

Ειδικότερα, το πάχος και οι μεγάλες διαστάσεις των πλακιδίων καθιστά αναγκαία την 

επιμελή προετοιμασία των υποστρωμάτων από άποψη επιπεδότητας. Η παρουσία 

κενών στην επιφάνεια τοποθέτησης μπορεί να οδηγήσει σε ρηγμάτωση των πλακιδίων  

σε περίπτωση συγκεντρωμένων φορτίων. Σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 7976-1:1989, 

ο έλεγχος της επιπεδότητας μπορεί να γίνει με πήχη μήκους τουλάχιστον 2 m που 

τοποθετείται πάνω στο υπόστρωμα προς όλες τις κατευθύνσεις: η συνιστώμενη ανοχή 

είναι ± 3 mm. Σε περίπτωση που οι ανωμαλίες του υποστρώματος υπερβαίνουν την ανοχή 

αυτή, είναι αναγκαία η εξομάλυνση του υποστρώματος πριν την τοποθέτηση με τη χρήση 

κατάλληλων προϊόντων επιπέδωσης όπως ULTRAPLAN, ULTRAPLAN MAXI, PLANITOP 

FAST 330, NIVORAPID.

4.
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Αρνητική απόκλιση: εντός ανοχής

Αρνητική απόκλιση: εκτός ανοχής

Θετική απόκλιση: εντός ανοχής

Θετική απόκλιση: εκτός ανοχής

Έλεγχος της επιπεδότητας

Στη συνέχεια περιγράφονται ορισμένα από τα πιο συνήθη υποστρώματα:

  ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: το σκυρόδεμα πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς 

(ωρίμαση τουλάχιστον τριών μηνών). Οι πλάκες δαπέδου πρέπει να έχουν κάθετη 

παραμόρφωση μικρότερη από το 1/360 του συνολικού ανοίγματος. Το υπόστρωμα 

σκυροδέματος πρέπει να μην έχει τμήματα σε φάση αποκόλλησης και να είναι 

καθαρό από επιφανειακές επικαλύψεις που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση 

(αντιεξατμιστικά, παλιές κόλλες, ρητίνες, αποκολλητικά κ.λπ.). Για να διασφαλίζεται 

η ανθεκτικότητα της επικάλυψης είναι επίσης αναγκαίο οι πλάκες επί εδάφους να 

είναι κατάλληλα μονωμένες, έτσι ώστε να αποτρέπονται προβλήματα ανερχόμενης 

υγρασίας.

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ: το πάχος της τσιμεντοκονίας πρέπει    

να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη διαστρωμάτωση και τουλάχιστον 4 cm για 

αυτοφερόμενη τσιμεντοκονία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχει μελετηθεί ανάλογα 

με τις προβλεπόμενες καταπονήσεις. Η σύνθεση του μείγματος πρέπει να επιλέγεται 

ανάλογα με τις απαιτούμενες μηχανικές αντοχές.
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  Ο έλεγχος της επιπεδότητας πρέπει να γίνεται όπως περιγράφεται στην προηγούμενη 

παράγραφο. Η τσιμεντοκονία πρέπει να είναι συμπαγής και ομοιογενής σε όλο της το 

πάχος. Ενδεχόμενες ρωγμές στην τσιμεντοκονία πρέπει να σφραγίζονται με μονολιθική 

συγκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες, όπως EPORIP, EPOJET ή EPORIP TURBO.

Οι τσιμεντοκονίες πρέπει να είναι ωριμασμένες: ο αναγκαίος χρόνος αναμονής πριν την 

τοποθέτηση είναι ενδεικτικά 7-10 ημέρες ανά εκατοστό πάχους. Ο χρόνος αναμονής 

για την τοποθέτηση σε παραδοσιακή τσιμεντοκονία μπορεί να είναι συνεπώς αρκετά 

μεγάλος (ακόμη και μεγαλύτερος από 1 μήνα).

Σφράγισμα ρωγμών του υποστρώματος με EPORIP

  ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΑ 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ: οι χρόνοι αναμονής πριν την τοποθέτηση της επικάλυψης μπορούν 

να μειωθούν σημαντικά χρησιμοποιώντας ειδικά συνδετικά ή προαναμεμειγμένα 

κονιάματα κανονικής πήξης και γρήγορου στεγνώματος, όπως TOPCEM ή TOPCEM 

PRONTO ή ταχείας πήξης και στεγνώματος, όπως MAPECEM ή MAPECEM 

PRONTO. Τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα και για τη δημιουργία κονιαμάτων 

ενδοδαπέδιας θέρμανσης, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση πρόσθετων. Ειδικότερα, η 

χρήση των προαναμεμειγμένων κονιαμάτων διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα αδρανών 

και μικρότερες πιθανότητες σφάλματος στις δοσολογίες και αποτελεί την ιδανική λύση 

όπου υπάρχουν δυσκολίες ανεύρεσης και αποθήκευσης των πρώτων υλών.

  Τα προαναμεμειγμένα κονιάματα για τσιμεντοκονίες δαπέδου φέρουν επίσης σήμανση 

CE σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρότυπο UNI EN 13813.

  Οι τσιμεντοκονίες δαπέδου που υλοποιούνται με MAPECEM ή MAPECEM PRONTO 

χαρακτηρίζονται από σύντομο χρόνο πήξης και στεγνώματος και από απουσία 

συρρίκνωσης. Επιτρέπουν την τοποθέτηση 3 μόλις ώρες από την εφαρμογή τους.

  Οι τσιμεντοκονίες δαπέδου που υλοποιούνται με TOPCEM ή TOPCEM PRONTO 

χαρακτηρίζονται από κανονικό χρόνο πήξης με εργασιμότητα αντίστοιχη των κοινών 

τσιμεντοκονιών, γρήγορο στέγνωμα και απουσία συρρίκνωσης. Η τοποθέτηση σε αυτά 

τα υποστρώματα επιτρέπεται μετά την πάροδο 24 μόλις ωρών από την εφαρμογή 

τους.
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Τσιμεντοκονία δαπέδου με TOPCEM PRONTO

  ΔΑΠΕΔΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: για τα δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
κανονικού ή μικρού πάχους, είναι αναγκαίο να τηρούνται οι οδηγίες που ισχύουν για 
τις παραδοσιακές τσιμεντοκονίες, καθώς και οι υποδείξεις του κατασκευαστή της 
εγκατάστασης.

  Τα συμβατικά κονιάματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορούν να κατασκευαστούν 
με TOPCEM ή TOPCEM PRONTO, MAPECEM ή MAPECEM PRONTO. Ειδικά το 
TOPCEM PRONTO χαρακτηρίζεται από υψηλή θερμική αγωγιμότητα λ = 2W/mK 
κατά το πρότυπο UNI EN 12667:2002.

  Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χαμηλού πάχους από αυτοκόλλητα 
προδιαμορφωμένα πάνελ από πλαστικό, γυψοσανίδα ή ινοτσιμέντο σε επαφή με 
υφιστάμενα δάπεδα ή τσιμεντοκονίες, μπορούν να πληρωθούν και να επιπεδωθούν 
με NOVOPLAN MAXI. Το πάχος που σχηματίζεται με NOVOPLAN MAXI μπορεί 
να κυμαίνεται ανάλογα με το είδος της εφαρμογής από 3 έως 40 mm. Πριν την 
επιπέδωση με NOVOPLAN MAXI, τα πάνελ πρέπει να καθαρίζονται από τη σκόνη και 
να ασταρώνονται με ECO PRIM T.

  Πριν την τοποθέτηση είναι εξαιρετικά σημαντικό να τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση, 
όπως προβλέπεται στο πρότυπο UNI EN 1264-4. Οι χρόνοι αναμονής για την 
εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας εξαρτώνται από το υλικό που παρασκευάστηκε η 
τσιμεντοκονία.

  Η κόλλα που χρησιμοποιείται στο δάπεδο ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να είναι 
βελτιωμένης πρόσφυσης (C2) και υψηλής ελαστικότητας (S2) κατά το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 12004.

Υπόστρωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χαμηλού πάχους με χρήση NOVOPLAN MAXI

EN 12667

λ=2,0
W/mK

EL
EV

AT
A 

CONDUCIBILITÀ TERM
ICA
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  ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΥΔΡΙΤΗ: πριν την τοποθέτηση, τα υποστρώματα με ανυδρίτη 

πρέπει να γυαλοχαρταριστούν, να καθαριστούν από τη σκόνη και να ασταρωθούν 

(π.χ. με PRIMER G ή ECO PRIM T). Πρέπει να είναι απόλυτα στεγνά: η επιτρεπτή 

παραμένουσα υγρασία είναι 0,5%. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 

του παραγωγού του κονιάματος ανυδρίτη.

Εφαρμογή του PRIMER G

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ: για την τοποθέτηση σε υφιστάμενα δάπεδα από κεραμικά 

πλακίδια, μωσαϊκό ή φυσικούς λίθους, τα υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, καλά 

αγκυρούμενα και χωρίς ρωγμές και να πλένονται με νερό και καυστική σόδα ή ειδικά 

αποκηρωτικά για να καθαρίζονται σε βάθος από έλαια, κεριά ή λιπαρές ουσίες. Πρέπει 

να αφαιρείται κάθε είδος υφιστάμενης βαφής, καθώς και η επίστρωση μολύβδου από 

τα μάρμαρα.

  Σε περίπτωση που ορισμένα πλακίδια έχουν ρωγμές ή δεν είναι καλά στερεωμένα, 

πρέπει να αφαιρούνται και τα κενά να πληρωθούν με κατάλληλα προϊόντα επιπέδωσης 

όπως ADESILEX P4, NIVORAPID ή PLANITOP FAST 330.

Τοποθέτηση σε υφιστάμενο δάπεδο
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  ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: το σκυρόδεμα πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς 

(τουλάχιστον 3 μήνες σε κανονικές θερμοκρασίες). Το υπόστρωμα σκυροδέματος 

πρέπει να μην έχει υπολείμματα τσιμέντου και να είναι καθαρό από επιφανειακές 

επικαλύψεις που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση (αποκολλητικά, αντιεξατμιστικά, 

παλιές βαφές κ.λπ.).

  ΣΟΒΑΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: πρέπει να είναι επαρκώς ωριμασμένοι. Σε 

περίπτωση χρήσης προαναμεμειγμένων προϊόντων, τηρείτε τις τεχνικές οδηγίες 

του παραγωγού. Σε κάθε περίπτωση, για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, τα 

χαρακτηριστικά αντοχής στην αποκόλληση ενός σοβά με βάση το τσιμέντο πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 1 N/mm².

  ΣΟΒΑΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΥΨΟ: τα υποστρώματα από γύψο πρέπει να είναι 

απόλυτα στεγνά (μέγιστη παραμένουσα υγρασία 0,5%), επαρκώς συμπαγή και καθαρά 

από σκόνη. Απαιτείται αστάρωμα με PRIMER G ή ECO PRIM T και τοποθέτηση 

γίνεται αφού στεγνώσουν εντελώς. Η τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς 

χώρους.

  ΤΟΙΧΟΙ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ: λόγω της μεγάλης 

ποικιλίας προϊόντων στην αγορά, είναι αναγκαίο να συμβουλευτείτε τον παραγωγό 

για να ενημερωθείτε σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του 

υλικού. Η τοποθέτηση πλακιδίων σε αυτά τα υποστρώματα επιτρέπεται μόνο σε 

εσωτερικούς χώρους, μετά από εφαρμογή PRIMER G αραιωμένο με αναλογία 1:2 με 

νερό. Για εξωτερική τοποθέτηση απαιτείται πρώτα η εφαρμογή οπλισμένου σοβά με 

επιψευδαργυρωμένο μεταλλικό πλέγμα χρησιμοποιώντας NIVOPLAN + PLANICRETE ή 

PLANITOP FAST 330.

Ενδεχόμενες περιπτώσεις που απαιτούν τοποθέτηση σε υποστρώματα που μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα παραμορφώσιμα, όπως μέταλλο και ξύλινες επιφάνειες, πρέπει να αξιολογούνται 

κατά περίπτωση σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της MAPEI.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τον “Οδηγό τοποθέτησης κεραμικών 

πλακιδίων” και το τεχνικό φυλλάδιο “Δημιουργία τσιμεντοκονιών δαπέδου και 

υποστρωμάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης για την τοποθέτηση δαπέδων” που είναι 

διαθέσιμα στον ιστότοπο www.mapei.it.
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Η σωστή επιλογή   
κόλλας

Η επιλογή της σωστής κόλλας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ασφαλή τοποθέτηση 

με διάρκεια στον χρόνο και εξαρτάται από τον τύπο του υποστρώματος, το μέγεθος 

των πλακιδίων (διαστάσεις και πάχος), τον προορισμό χρήσης και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο 3, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται στα 

ισχύοντα πρότυπα, για την τοποθέτηση των πλακιδίων αυτού του είδους ενδείκνυται 

η χρήση τσιμεντοειδούς κόλλας υψηλών επιδόσεων πρόσφυσης, ομάδας C2 κατά EN 

12004. Για ειδικά υποστρώματα συνίσταται η χρήση κόλλας αντιδρώντων ρητινών της 

ομάδας R2 κατά το πρότυπο EN 12004.

Τα πρότυπα συνιστούν πάντα τη χρήση ελαστικής κόλλας ομάδας S1 ή S2 κατά EN 12004. 

Για μεσαία μεγέθη συνιστάται η χρήση ελαστικής κόλλας ομάδας S1, ενώ για πλακίδια 

μεγάλων διαστάσεων συνιστάται η χρήση κόλλας υψηλής ελαστικότητας, ομάδας S2.

Η ελαστικότητα μιας τσιμεντοειδούς κόλλας καθορίζεται από μια δοκιμή κάμψης (μέθοδος 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004 - ISO 13307) η οποία υπολογίζει την εγκάρσια 

παραμόρφωση. Το δοκίμιο συγκολλητικού υλικού υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα 

με τη διαδικασία των σχεδίων 1-3 που απεικονίζονται δίπλα. Για να ταξινομηθεί ως S1 

η ελαστικότητα του δοκιμίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 mm, ενώ για την ομάδα S2 

απαιτείται ελαστικότητα τουλάχιστον 5 mm.

Μηχανή μέτρησης παραμορφωσιμότητας σε τσιμεντοειδείς κόλλες

1. Διαμόρφωση δοκιμής για τον καθορισμό της ελαστικότητας 
κόλλας με λεπτή στρώση βάσει της παραμόρφωσης

200 mm

Ελαστική κόλλα
Φορτίο

Διαμόρφωση 
δοκιμής

2. Καθορισμός της μέγιστης παραμόρφωσης

200 mm

Ελαστική κόλλα

Φορτίο

3. Θραύση δοκιμίου

Έλεγχοι καμπτικής ικανότητας

200 mm

Ελαστική κόλλα

Φορτίο

5.

Διαμόρφωση 
δοκιμής

Διαμόρφωση δοκιμής
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Σε περίπτωση τοποθέτησης σε κλιματικές συνθήκες που απαιτούν παρατεταμένο ανοιχτό 

χρόνο, πρέπει να προτιμώνται κόλλες της ομάδας E κατά το πρότυπο EN 12004.

Οι κόλλες της ομάδας F πρέπει να προτιμώνται όταν απαιτούνται σύντομοι χρόνοι πήξης 

που επιτυγχάνουν υψηλές τιμές πρόσφυσης λίγες μόνο ώρες μετά την εφαρμογή.

Βασική απαίτηση για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων είναι η επιλογή μιας 

κόλλας που εξασφαλίζει υψηλή καλυπτικότητα στην πλάτη του πλακιδίου, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται ο σχηματισμός κενών που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια και 

τη διάρκεια τοποθέτησης.

Επιλογή μιας κόλλας υψηλής καλυπτικότητα της πλάτης των πλακών

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χτύπημα των πλακιδίων δεν μπορεί να γίνει με πολύ μεγάλη 

δύναμη ( λόγω των μεγάλων διαστάσεων σε σχέση με το μικρό πάχος υπάρχει κίνδυνος 

ρηγμάτωσης), για να εξασφαλίζεται υψηλή καλυπτικότητα η Mapei διαθέτει κόλλες που 

παράγονται με την τεχνολογία ULTRALITE.

Κόλλες της σειράς ULTRALITE
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Οι κόλλες με τεχνολογία ULTRALITE διαθέτουν χαμηλό ειδικό βάρος σε σχέση με τα κοινά 

προϊόντα και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως ελαφροβαρείς. Τα πλεονεκτήματα 

που παρέχουν οι κόλλες της σειράς ULTRALITE είναι:

  υψηλότερη απόδοση,

  το βάρος της κόλλας που απλώνεται στην πλάτη της πλάκας δεν επηρεάζει σημαντικά 

το συνολικό βάρος της εφαρμογής,

  μείωση του κόστους μεταφοράς λόγω χαμηλού βάρους των σάκων (μόνο 15 kg για ίσο 

όγκο σε σχέση με τους κοινούς σάκους των 25 kg),

  η “κρεμώδης” υφή του μείγματος που παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα και, συνεπώς, 

πιο εύκολη και γρήγορη εφαρμογή,

  υψηλή καλυπτικότητα της πλάτης των πλακιδίων,

  προστασία του περιβάλλοντος: τα προϊόντα αυτά περιέχουν πάνω από 20% ανακυκλωμένες 

πρώτες ύλες και συμβάλλουν στην επίτευξη της πιστοποίησης LEED,

  τέλεια πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα που συνήθως χρησιμοποιούνται,

  υψηλό σημείο λευκού για όλες τις λευκές κόλλες της σειράς ULTRALITE.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, για να επιτυγχάνεται υψηλή καλυπτικότητα θα πρέπει 

να απλώνεται μια συμπαγής στρώση κόλλας (πλήρης κάλυψη) με την τεχνική της διπλής 

επάλειψης.

Με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και την εμπειρία της Mapei στον τομέα, παρατίθενται στη 

συνέχεια οι πίνακες με τις κόλλες Mapei που συνιστώνται για την τοποθέτηση ανάλογα με 

τον τύπο εφαρμογής, τον τύπο υποστρώματος και τις διαστάσεις πλακιδίων.

Πιο εύκολη εφαρμογή σε σχέση με τις κοινές κόλλες Σάκοι χαμηλού βάρους (15 kg) και εύκολης 
μετακίνησης χάρη στη συσκευασία με χειρολαβή

Εξαιρετική καλυπτικότητα της πλάτης του 
πλακιδίου

1 kg =

1 kg =

+

+

=

=

=

=
+ 55%

Απόδοση Ultralite Flex έως 55% μεγαλύτερη σε σχέση με τις κόλλες της ίδιας κατηγορίας

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

1500 kg

ΑΠΟΔΟΣΗ - ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σάκοι Ultralite Flex: Ν. 100
Απόδοση: περίπου 600 m2

Σάκοι κοινής κόλλας: Ν. 60
Απόδοση: περίπου 360 m2

750 kg 750 kg 1250 kg

250 kg
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5.1  
Κόλλες Mapei για τοποθέτηση σε δάπεδα και 
εσωτερικούς τοίχους

Η τοποθέτηση σε εσωτερικά δάπεδα και τοίχους μπορεί να γίνει στα υποστρώματα που 

αναφέρονται στη συνέχεια, μετά από κατάλληλη προετοιμασία σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κεφαλαίου 4.

Η τοποθέτηση των πλακών όλων των ειδών σε εσωτερικά δάπεδα μπορεί να γίνει σε 

τσιμεντοκονίες, υποστρώματα ανυδρίτη με παραμένουσα υγρασία < 0,5% κατά βάρος 

(μετά από εφαρμογή PRIMER G ή ECO PRIM T), δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 

υφιστάμενα δάπεδα, τσιμεντοκονίες υψηλών επιδόσεων όπως TOPCEM, TOPCEM 

PRONTO, MAPECEM, MAPECEM PRONTO και επιφάνειες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί 

με προϊόντα της σειράς MAPELASTIC και MAPEGUM WPS.

Σε δάπεδα με ενσωματωμένες σερπαντίνες θέρμανσης, η τοποθέτηση μπορεί να γίνει 

μόνο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας της εγκατάστασης.

Η τοποθέτηση πλακιδίων όλων των ειδών σε εσωτερικούς τοίχους μπορεί να γίνει σε 

τσιμεντοειδείς σοβάδες, σοβάδες με βάση τον γύψο (μετά από εφαρμογή PRIMER G ή 

ECO PRIM T), γυψοσανίδα, πάνελ ινοτσιμέντου, παλαιά κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς 

λίθους.

Για εφαρμογές αυτού του τύπου χρησιμοποιήστε τις παρακάτω κόλλες:

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Τύπος υποστρώματος (*) (**) Διαστάσεις πλακιδίου Κόλλα Κατηγορία κατά 
EN 12004 Κόλλα Κατηγορία κατά

EN 12004

Τσιμεντοειδή δάπεδα ή σοβάδες
Ανυδριτικά δάπεδα ή σοβάδες 
Αυτοεπιπεδούμενα
Σκυρόδεμα
Πλάκες ινοτσιμέντου
Γυψοσανίδα
Παλιά κεραμικά πλακίδια 
Μωσαϊκό
Φυσικοί λίθοι

επιφάνεια ≤ 3600 cm²
πλευρά ≤ 60 cm KERAFLEX MAXI S1  

ULTRALITE S1
C2TE S1
C2TE S1

GRANIRAPID 
ULTRALITE S1 QUICK

C2F S1 
C2FT S1επιφάνεια > 3600 cm²

πλευρά ≤ 120 cm 

επιφάνεια > 1 m²
πλευρά > 120 cm

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2

ULTRALITE S2 QUICK 
ELASTORAPID

C2FE S2 
C2FTE S2

Δάπεδα ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης

επιφάνεια ≤ 3600 cm²
πλευρά ≤ 60 cm

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI S1 

C2TE S1
C2TE S1

ULTRALITE S1 QUICK 
GRANIRAPID

C2FT S1 
C2F S1

επιφάνεια > 3600 cm²
πλευρά ≤ 120 cm 

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2 ELASTORAPID C2FTE S2

επιφάνεια > 1 m²
πλευρά > 120 cm

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2 KERAQUICK S1 + LATEX PLUS C2FT S2

Συστήματα στεγάνωσης 
(της σειράς MAPELASTIC και 
MAPEGUM WPS) 

επιφάνεια ≤ 3600 cm²
πλευρά ≤ 60 cm

KERAFLEX MAXI S1  
ULTRALITE S1

C2TE S1
C2TE S1

GRANIRAPID 
ULTRALITE S1 QUICK 

KERAQUICK S1

C2F S1 
C2FT S1 
C2FT S1

επιφάνεια > 3600 cm²
πλευρά ≤ 120 cm ULTRALITE S2

KERABOND + ISOLASTIC
C2E S2
C2E S2

ULTRALITE S2 QUICK 
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

C2FE S2 
C2FT S2επιφάνεια > 1 m²

πλευρά > 120 cm

Ξύλο
PVC, καουτσούκ, linoleum
Μεταλλικές επιφάνειες
Εποξειδική ρητίνη

Όλα τα μεγέθη
KERALASTIC

KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

R2
R2T
R2T

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS C2FT S2

(*) Για επιφάνειες με βάση τον γύψο ή τον ανυδρίτη, πριν την τοποθέτηση ασταρώστε με PRIMER G ή ECO PRIM T
(**) Σε μη απορροφητικές επιφάνειες, αν είναι αναγκαίο, ασταρώστε πρώτα με ECO PRIM GRIP
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5.2  
Κόλλες Mapei για τοποθέτηση σε εξωτερικούς 
τοίχους

Για εφαρμογές αυτού του τύπου χρησιμοποιήστε τις παρακάτω κόλλες:

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Τύπος υποστρώματος Διαστάσεις πλακιδίου
(***) Κόλλα Κατηγορία κατά  

EN 12004
Κόλλα Κατηγορία κατά  

EN 12004

Σκυρόδεμα

επιφάνεια ≤ 3600 cm² 
πλευρά ≤ 60 cm

KERAFLEX MAXI S1   
ULTRALITE S1

C2TE S1 
C2TE S1

ULTRALITE S1 QUICK C2FT S1

επιφάνεια > 3600 cm² 
πλευρά ≤ 120 cm 

ULTRALITE S2 
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2 
C2E S2

ELASTORAPID 
ULTRALITE S1 QUICK

C2FTE S2 
C2FT S1

επιφάνεια > 1 m² 
πλευρά > 120 cm

ULTRALITE S2 
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2 
C2E S2

ULTRALITE S2 QUICK 
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

C2FE S2 
C2FT S2

(***) Για πλακίδια με πλέγμα ενίσχυσης με πλευρά ≥ 120 cm χρησιμοποιήστε κόλλες κατηγορίας R2/R2T όπως KERALASTIC, 
KERALASTIC T ή ULTRABOND ECO PU 2K

Οι προτάσεις τοποθέτησης στους παραπάνω πίνακες πρέπει να λαμβάνονται μόνο ως 

ενδεικτικές και αναφέρονται μόνο σε κανονικές συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες 

συμβουλευτείτε τα Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών των προϊόντων. Ο καθορισμός του 

βέλτιστου συστήματος τοποθέτησης εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής 

και τις διαστάσεις των πλακιδίων. Για ειδικές περιπτώσεις, παρακαλώ συμβουλευτείτε το 

τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Μapei.



|  18

Μετακίνηση των πλακιδίων 
μεγάλων διαστάσεων

Όπως επισημαίνεται στα ισχύοντα πρότυπα, η μετακίνηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων 

πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Είναι αναγκαία η παρουσία ενός ή περισσοτέρων 

ατόμων και η χρήση ειδικού εξοπλισμού, τόσο κατά την φάση της αφαίρεσης από τη 

συσκευασία όσο και στα στάδια της τοποθέτησης, της κοπής και της διάτρησης. Τα μέτρα 

αυτά είναι αναγκαία, καθώς τα πλακίδια μεγάλων διαστάσεων μπορούν να παραμορφωθούν 

και να σπάσουν όταν δεν ανυψώνονται ή μετακινούνται σωστά.

Λόγω των μεγάλων διαστάσεων που μπορούν να έχουν οι πλάκες, πρέπει να βεβαιώνεστε 

πάντα εκ των προτέρων ότι στην περιοχή τοποθέτησης του εργοταξίου υπάρχει ελεύθερος 

χώρος που να επιτρέπει τον ευχερή χειρισμό των πλακιδίων.

Συνιστάται να μεταφέρετε το κιβώτιο με τα πλακίδια όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

περιοχή τοποθέτησης, έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η απόσταση μεταφοράς των 

πλακιδίων.

Μετά την αφαίρεση των πλακιδίων από τη συσκευασία, απαιτείται προσοχή κατά την 

εναπόθεσή τους, έτσι ώστε να στηρίζονται στο δάπεδο με τη μεγαλύτερη πλευρά τους και 

διατηρώντας κλίση 30° ως προς το υπόστρωμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις γωνίες 

των πλακιδίων κατά τη μετακίνηση, ώστε να αποφεύγεται η απόξεση και η θραύση.

Για να διευκολύνεται η μετακίνηση, συνιστάται η μεταφορά και η τοποθέτηση των πλακιδίων 

χρησιμοποιώντας βεντούζες, μπάρες ή πλαίσια που ενισχύουν την ακαμψία και περιορίζουν 

τις κάμψεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινές βεντούζες ή βεντούζες με τρόμπα. Οι τελευταίες 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κενό αέρος και πρόσφυση 

και με δυνατότητα αποκατάστασης του κενού πιέζοντας το έμβολο ακόμη και μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη κενού μεταξύ του συστήματος και 

της επιφάνειας του πλακιδίου.

Για την τέλεια πρόσφυση, είναι σκόπιμο να καθαρίζετε την επιφάνεια του πλακιδίου και τις 

βεντούζες με υγρό σφουγγάρι.

.6
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Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί κοπή στο πλακίδιο, η οποία μπορεί να επηρεάσει την 

αντοχή του, χρησιμοποιήστε για τη μετακίνηση μπάρες με μία ή περισσότερες κάθετες δοκούς, 

έτσι ώστε να μειώνεται τοπικά το μέγεθος της κάμψης.

Τοποθέτηση μπαρών και κάθετων δοκών για τη μετακίνηση πλακιδίων με κατεργασία κοπής

Καθαρισμός επιφάνειας πλακιδίου και βεντούζας Χρήση βεντούζας με τρόμπα

Μετακίνηση
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Κοπή και διάτρηση των 
πλακιδίων μεγάλων 
διαστάσεων

Σε περίπτωση που απαιτούνται ευθύγραμμες κοπές στα πλακίδια ή διάτρηση για διέλευση 

σωληνώσεων, κοπές για κουτιά διακοπτών ή άλλες κατεργασίες, συνιστάται να δίνετε 

ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα προληπτικά μέτρα που περιγράφονται στη συνέχεια.

Για την επιτυχή κοπή και διάτρηση, τοποθετείτε πάντα το πλακίδιο σε σταθερό, επίπεδο 

και άκαμπτο πάγκο εργασίας.

Πάγκος κοπής με προφίλ αλουμινίου 

Για ευθύγραμμη κοπή, τοποθετήστε τον οδηγό κοπής στο σημείο κοπής του πλακιδίου και 

στερεώστε τον με τις ειδικές βεντούζες.

.7
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Οδηγός κοπής για ευθύγραμμες κοπές

Στη συνέχεια, χαράξτε κατά 1-2 cm τα άκρα του πλακιδίου με κατεύθυνση από μέσα 

προς τα έξω και στη συνέχεια εκτελέστε την τελική χάραξη από το ένα άκρο στο άλλο 

διατηρώντας την ίδια πίεση κατά την κίνηση σε όλο το μήκος της κοπής.

Χάραξη της πλάκας 

Μετά τη χάραξη, μπορείτε να αφαιρέσετε τον οδηγό κοπής και, μετακινώντας την πλάκα 

έτσι ώστε η γραμμή χάραξης να προεξέχει από την επιφάνεια στήριξης, να εκτελέσετε το 

σπάσιμο του πλακιδίου με ειδικές λαβίδες κοπής ξεκινώντας από τα άκρα και ακολουθώντας 

τη γραμμή χάραξης. Η κοπή επιτυγχάνεται συνεπώς με σπάσιμο του πλακιδίου μέσω απλής 

κάμψης για να αποκολληθούν τα δύο τεμάχια.
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Δημιουργία ελεγχόμενης ρωγμής με λαβίδα κοπής

Σπάσιμο της πλάκας  

Γενικώς, για τη διαδικασία αυτή είναι σκόπιμη η παρουσία δύο ατόμων, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η πτώση ή η ρήξη του κομμένου τεμαχίου του πλακιδίου.

Το ενδεχόμενο πλέγμα στην πλάτη της πλάκας πρέπει να κόβεται με κόφτη.

Τα άκρα του πλακιδίου μπορεί να είναι ελαφρώς αιχμηρά ή ανώμαλα. Για να τα εξομαλύνετε, 

τρίψτε τα με ειδικά διαμαντοεργαλεία ή γυαλόχαρτο.
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Στρογγύλεμα αιχμηρών άκρων

Σε περίπτωση που απαιτούνται κοπές με αλλαγή κατεύθυνσης, πριν την κοπή πρέπει να 

γίνει διάνοιξη οπής στις γωνίες.

Η ευθύγραμμη κοπή μπορεί να γίνει και με τροχό. Στην περίπτωση αυτή ο τροχός 

μετακινείται πάνω στον οδηγό κοπής και η κοπή μπορεί να είναι ολική ή μερική. Το κομμένο 

άκρο είναι πιο καλά ορισμένο και ομαλό σε σχέση με το σπασμένο.

Εκτέλεση ευθύγραμμης κοπής με τροχό

Σε περίπτωση που απαιτούνται κυκλικές οπές, η διάνοιξη μπορεί να γίνει με διαμαντόφρεζα 

με υγρή ή ξηρή διάτρηση. Μετά την τοποθέτηση του πλακιδίου στον πάγκο εργασίας και 

την επισήμανση της θέσης εκτέλεσης της οπής, η οπή πρέπει να γίνει με λοξή θέση εισόδου 

της φρέζας στο πλακίδιο έτσι ώστε να διευκολύνεται η ακρίβεια της εισόδου. Όταν η φρέζα 

αρχίσει να τρυπάει την πλάκα, εκτελέστε κίνηση κυκλικής πίεσης διατηρώντας υγρή τη ζώνη 

διάτρησης, σε περίπτωση υγρής διάτρησης, ή αναρροφώντας τη σκόνη που σχηματίζεται σε 

περίπτωση ξηρής διάτρησης.
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Διαδικασία εκτέλεσης κυκλικών οπών

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διάνοιξη ορθογώνιων οπών, εκτελέστε πρώτα 

μια κυκλική οπή στις τέσσερις ορθές γωνίες και στη συνέχεια συνδέστε τις οπές με 

ευθύγραμμες κοπές χρησιμοποιώντας τροχό με διαμαντόδισκο. Με αυτόν τον τρόπο 

αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικής τάσης στις κορυφές, από τις οποίες θα μπορούσε 

να σχηματιστεί ρωγμή ρήξης.

Διαδικασία εκτέλεσης ορθογώνιων οπών

85° (75°)

5° (10°)
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Τεχνική τοποθέτησης 
των πλακιδίων μεγάλων 

διαστάσεων

Η επιλογή του τύπου της κόλλας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5, πρέπει να γίνει 

ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος, το είδος και τις διαστάσεις των πλακιδίων και 

την χρήση για την οποία προορίζονται.

Μείγμα της κόλλας

Τα ισχύοντα πρότυπα για την τοποθέτηση μεγάλων διαστάσεων συνιστούν διπλή επάλειψη 

της κόλλας στην πλάτη του πλακιδίου και στο υπόστρωμα στο οποίο θα τοποθετηθεί.

Η χρήση τροχήλατης βάσης μεταφοράς για την αποθήκευση του πλακιδίου μπορεί να 

διευκολύνει το άπλωμα της κόλλας στην πλάτη του.

Πριν την εφαρμογή της κόλλας, βεβαιωθείτε ότι η πλάτη της πλάκας είναι καθαρή και 

χωρίς σκόνη από κεραμικό υλικό ή μαγνήσιο. Αν χρειάζεται, καθαρίστε την επιφάνεια με 

σφουγγάρι βουτηγμένο σε νερό και όξινο απορρυπαντικό.

Η επιλογή της σπάτουλας για την επάλειψη της κόλλας πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον 

τύπο του υποστρώματος. Για το άπλωμα της κόλλας στο υπόστρωμα συνιστάται η χρήση 

σπάτουλας με λοξά δόντια έτσι ώστε να βελτιώνεται η κατανομή της κόλλας. Αντιθέτως, η 

σπάτουλα για το άπλωμα της κόλλας στην πλάτη του πλακιδίου πρέπει να έχει μικρότερα 

δόντια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη σχεδόν 100%.

8.
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Για το άπλωμα της κόλλας στην πλάτη του πλακιδίου συνιστάται συνεπώς η χρήση 

σπάτουλας με τετράγωνα δόντια 3 mm. Η κατεύθυνση επάλειψης πρέπει να είναι 

ευθύγραμμη, αποφεύγοντας κυκλικές κινήσεις, και παράλληλα προς την κοντή πλευρά 

του πλακιδίου, ώστε να μειώνεται η απόσταση που πρέπει να διανύσει ο εξερχόμενος 

αέρας.

Για το άπλωμα της κόλλας στο υπόστρωμα συνιστάται η χρήση σπάτουλας με λοξά δόντια 

ελάχιστου μεγέθους 10 mm, η οποία επιλέγεται ανάλογα με την επιπεδότητα. Η επιλογή 

του λοξού δοντιού επιτρέπει στις γραμμές της κόλλας να διπλώνουν η μία πάνω στην 

άλλη με κίνηση ντόμινο, έτσι ώστε να γεμίζουν όλα τα κενά μειώνοντας στο ελάχιστο τον 

κίνδυνο εγκλωβισμού φυσαλίδων αέρα στη στρώση της κόλλας.

Αφού απλώσετε μια πρώτη λεπτή στρώση της κόλλας με την λεία μεριά της σπάτουλας 

για να εξαλειφθούν ενδεχόμενα ίχνη σκόνης από το υπόστρωμα, η κατεύθυνση επάλειψης 

της κόλλας στο υπόστρωμα πρέπει να είναι πάντα ευθύγραμμη και να ακολουθεί την ίδια 

κατεύθυνση επάλειψης με την πλάτη του πλακιδίου.

Σπάτουλα με λοξά δόντια για άπλωμα κόλλας στο υπόστρωμα και με τετράγωνα δόντια για το άπλωμα της κόλλας στην πλάτη 
του πλακιδίου

Εκτέλεση σωστής επάλειψης της κόλλας

Ï� ü
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Ίδια κατεύθυνση επάλειψης της κόλλας στην πλάτη του πλακιδίου και στο υπόστρωμα

Μετά από τη διπλή επάλειψη, για να διευκολύνεται η τοποθέτηση του πλακιδίου, συνιστάται 

η χρήση συστημάτων μετακίνησης με μπάρες ή πλαίσια βεντουζών.

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι γραμμές της κόλλας στο υπόστρωμα και 

στην πλάτη του πλακιδίου να είναι παράλληλες, διευκολύνοντας την έξοδο του αέρα. Οι 

γραμμές της κόλλας δεν πρέπει να διασταυρώνονται.

Τοποθέτηση της πλάκας

Όπως προβλέπεται στα ισχύοντα πρότυπα, για να διασφαλίζεται η τέλεια συγκόλληση 

και η αποβολή του εγκλωβισμένου αέρα, πρέπει να χτυπήσετε το πλακίδιο με μηχανές 

δόνησης ή με το χέρι χρησιμοποιώντας ειδικό τριβίδι από καουτσούκ που δεν αναπηδάει.

Το χτύπημα του πλακιδίου πρέπει να γίνεται ξεκινώντας από το κέντρο προς τις πλευρές, 

ακολουθώντας την κατεύθυνση επάλειψης και, συνεπώς, παράλληλα προς την κοντή 

πλευρά του πλακιδίου, έτσι ώστε να αποβάλλεται εντελώς ο ενδεχομένως εγκλωβισμένος 

αέρας.
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Χτύπημα πλακιδίου με το χέρι ή με μηχανή δόνησης

Οι φυσαλίδες αέρα που ενδεχομένως σχηματιστούν μπορεί να αποτελέσουν ένα αδύναμο 

σημείο για το τοποθετημένο πλακίδιο, κυρίως σε περίπτωση τοποθέτησης σε εσωτερικό 

δάπεδο, όπου η παρουσία κενών μπορεί να προκαλέσει ρήξη του πλακιδίου όταν δέχεται 

συγκεντρωμένα φορτία.

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, η παρουσία κενών μπορεί να προκαλέσει 

σχηματισμό στάσιμων νερών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση 

των πλακιδίων λόγω των τάσεων που μπορεί να δημιουργηθούν τον χειμώνα από τους 

κύκλους ψύξης-απόψυξης του νερού που εισχωρεί κάτω από τα πλακίδια ή εξαιτίας των 

πιέσεων που παράγονται το καλοκαίρι από τους υδρατμούς.

Για τον λόγο αυτό, η διπλή επάλειψη και το χτύπημα είναι δυο σημαντικές διαδικασίες που 

πρέπει να εκτελούνται επιμελώς.

Η διαδικασία τοποθέτησης των πλακιδίων σε δάπεδα ή σε τοίχο είναι ίδια.

Όπως προβλέπεται στα ισχύοντα πρότυπα, για την τοποθέτηση πλακιδίων σε πρόσοψη, ο 

κατασκευαστής πρέπει να εκτιμήσει την ανάγκη χρήσης μηχανικών αγκυρίων ασφαλείας.

Τοποθέτηση πλακιδίων σε τοίχο
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Αρμολόγηση

Το πλάτος των αρμών πρέπει να καθορίζεται στο στάδιο της μελέτης, ανάλογα με το 

υπόστρωμα, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου και την χρήση για την οποία προορίζεται 

(δάπεδο ή επικάλυψη τοίχου, εσωτερικοί ή εξωτερικοί χώροι).

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο συνιστώμενο πλάτος του αρμού ανάμεσα στα πλακίδια 

πρέπει να είναι 2 mm και να αυξάνεται καταλλήλως ανάλογα με την χρήση για την οποία 

προορίζεται και την προβλεπόμενη καταπόνηση.

Για να διατηρείται το σωστό μέγεθος του αρμού και να μειώνονται ενδεχόμενες διαφορές 

ύψους ανάμεσα σε παράπλευρα πλακίδια, συνιστάται η τοποθέτηση αποστατών 

επιπέδωσης ανάμεσα στα πλακίδια (περίπου 1 αποστάτης ανά 50 cm). Είναι σημαντικό οι 

αποστάτες να τοποθετούνται πριν την τοποθέτηση του παράπλευρου πλακιδίου ενώ είναι 

επίσης αναγκαίο να βυθίζονται στην κόλλα, έτσι ώστε στο σημείο τοποθέτησής τους να μην 

παραμένουν κενά κάτω από την πλάκα, τα οποία μπορεί να καταστούν αδύναμα σημεία για 

πιθανή ρηγμάτωση του πλακιδίου.

Τοποθέτηση των αποστατών

Για να διευκολύνεται η φάση αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύστημα τοποθέτησης 

πλακιδίων με δύο συστήματα βεντουζών, ένα ανά πλάκα, η απόσταση των οποίων 

καθορίζεται από έναν κεντρικό κοχλία με τον οποίο ρυθμίζεται το επιθυμητό μέγεθος του 

αρμού ανάμεσα στα πλακίδια.

9.
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Σύστημα τοποθέτησης πλακιδίων

Οι αρμοί πρέπει να είναι πάντα καθαροί πριν την αρμολόγηση. Αν μετά το χτύπημα 

υπάρχουν υπολείμματα κόλλας στο εσωτερικό των αρμών που δεν επιτρέπουν την 

πλήρωση με αρμόστοκο τουλάχιστον των ⅔ του πάχους του αρμού, θα πρέπει να 

αφαιρούνται μηχανικά με κόφτη, ξύστρα τριβής κ.λπ.

Πριν ξεκινήσετε την αρμολόγηση ανάμεσα στα πλακίδια πρέπει να περιμένετε περίπου:

– 2-3 ώρες σε περίπτωση τοποθέτησης με κόλλες ταχείας πήξης,

– 24 ώρες σε περίπτωση τοποθέτησης με κόλλες κανονικής πήξης ή αντιδρώντων ρητινών.

Η πλήρωση των αρμών μπορεί να γίνει με τσιμεντοειδείς αρμόστοκους, όπως 

ULTRACOLOR PLUS, ή με εποξειδικούς, όπως η σειρά KERAPOXY, KERAPOXY 

DESIGN, KERAPOXY CQ:

  ULTRACOLOR PLUS κονίαμα υψηλών επιδόσεων, τροποποιημένο με πολυμερή, που 

δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό κηλίδων από άλατα, υδροαπωθητικό με DropEffect® 

και ανθεκτικό στη μούχλα με τεχνολογία BioBlock®, ταχείας πήξης και στεγνώματος, 

ομάδας CG2WA κατά το πρότυπο 13888, με πιστοποίηση από το GEV Institut ως 

EMICODE EC1 Plus (με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών).

Τσιμεντοειδής αρμόστοκος ULTRACOLOR PLUS
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  KERAPOXY, οξύμαχο εποξειδικό κονίαμα δύο συστατικών ομάδας RG κατά το 

πρότυπο UNI EN 13888. Πιστοποιημένο από το GEV Institut ως EMICODE EC1 R Plus 

(με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών).

  KERAPOXY DESIGN, διακοσμητικό οξύμαχο εποξειδικό κονίαμα δύο συστατικών 

ομάδας RG κατά το πρότυπο EN 13888, πιστοποιημένο από το GEV Institut ως 

EMICODE EC1 R Plus (με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών 

ουσιών).

  KERAPOXY CQ, οξύμαχο εποξειδικό κονίαμα δύο συστατικών με εύκολη εφαρμογή και 

καθαρισμό, ομάδας RG κατά το πρότυπο EN 13888, αντιβακτηριδιακό με τεχνολογία 

BioBlock®, πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο της Μόντενα κατά το πρότυπο 

ISO 22196:2007 ως αρμόστοκος που προστατεύει από τον σχηματισμό και τον 

πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών, πιστοποιημένο από το GEV Institut ως EMICODE 

EC1 R Plus (με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών).

Εποξειδικοί αρμόστοκοι της σειράς KERAPOXY

Ο καθαρισμός των αρμών πρέπει να γίνεται με ελάχιστη ποσότητα νερού και χρησιμοποιώντας 

σκληρό σφουγγάρι (τύπου Scotch-Brite) και στη συνέχεια με τη χρήση σκληρού σφουγγαριού 

κυτταρίνης φροντίζοντας ώστε να μην “αδειάζει” ο αρμός.

Σε αντίθεση με τους τσιμεντοειδείς αρμόστοκους, ο καθαρισμός των δαπέδων και των 

επικαλύψεων μετά την πλήρωση με εποξειδικούς αρμόστοκους πρέπει να γίνεται ενώ ο 

αρμόστοκος είναι νωπός, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες ποσότητες νερού έτσι ώστε να 

απομακρύνονται όλα τα υπολείμματα εποξειδικής ρητίνης.

Αρμολόγηση
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Οι αρμόστοκοι Mapei διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων από τη σειρά Έγχρωμοι 

Αρμόστοκοι Mapei, που έχει μελετηθεί ειδικά για να συνδυάζεται τέλεια το χρώμα του 

αρμού με το χρώμα του πλακιδίου, έτσι ώστε να γίνονται λιγότερο αντιληπτοί οι αρμοί. Με 

τον τρόπο αυτό ο αρμόστοκος δεν επηρεάζει, για παράδειγμα, τη δημιουργία δαπέδων ή 

επικαλύψεων με πλακίδια που δίνουν αισθητικό αποτέλεσμα μαρμάρου ή ξύλου.

Καθαρισμός αρμού με Scotch-Brite και εν συνεχεία με σφουγγάρι
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Σε περίπτωση τοποθέτησης πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, η δημιουργία των αρμών 

είναι αναγκαία για να αποφεύγονται πιθανές αποκολλήσεις των πλακιδίων λόγω θερμικών 

διαστολών/συστολών.

Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει συνεπώς να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής 

του υποστρώματος και των τοίχων.

Στη θέση ενός δομικού αρμού του υποστρώματος θα πρέπει να δημιουργείται πάντα 

ένας αρμός διαστολής με πλάτος όχι μικρότερο από του υφιστάμενου.

Όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερες μη ομοιογενείς επιφάνειες (όπως, για παράδειγμα, 

μεταξύ οπλισμένου σκυροδέματος και τούβλων) είναι σημαντικό να δημιουργείται ένας 

αρμός διαστολής.

Είναι σημαντικό να δημιουργούνται περιμετρικοί αρμοί στην περίμετρο των σταθερών 

στοιχείων της φέρουσας κατασκευής, όπως τοίχοι, σκαλοπάτια, κολόνες κ.λπ.

Σε περίπτωση πολύ μεγάλων επιφανειών, πρέπει να δημιουργούνται αρμοί μετακίνησης 

περίπου 1 cm χωρίζοντας την επιφάνεια ως εξής:

α) σε υποστρώματα που υφίστανται μετακινήσεις ή κάμψεις πρέπει να οριοθετούνται 

συνεχείς επιφάνειες ανά περίπου 9-12 m²,

β) σε σταθερές επιφάνειες μπορούν να σχηματίζονται αρμοί ανά 16-25 m² περίπου,

γ) οι πλάκες πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 5 mm από τοίχους, κολόνες, 

γωνίες κ.λπ.

Επειδή η επιλογή πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων συνδέεται συχνά με τη δυνατότητα 

σχηματισμού μεγάλων συνεχόμενων επιφανειών, για να ενισχύσετε αυτό το αποτέλεσμα, 

αποφεύγοντας την κοπή των πλακιδίων σύμφωνα με τους αρμούς του υποστρώματος 

, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαστικές μεμβράνες όπως MAPETEX SYSTEM. Η 

μεμβράνη MAPETEX SYSTEM μπορεί να συγκολληθεί στο υπόστρωμα καλύπτοντας 

και τους αρμούς του κονιάματος (αρκεί να μην είναι δομικοί) χρησιμοποιώντας ελαστική 

κόλλα ταχείας πήξης. Με τον τρόπο αυτό, στο στάδιο στεγνώματος της στρώσης κόλλας 

μπορείτε να τοποθετήσετε τα πλακίδια ολόκληρα χωρίς να ακολουθούν τους αρμούς του 

υποστρώματος.

Το πλάτος του αρμού καθορίζεται ανάλογα με το πάχος και το μέγεθος του πλακιδίου, 

τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος, την χρήση για την οποία προορίζεται και τα 

προβλεπόμενα φορτία.

Η μαστίχη μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά την αποστολή της για σφράγιση και 

διάρκεια στον χρόνο μόνο αν διαστασιολογηθούν σωστά οι αρμοί. Σε γενικές γραμμές, το 

σφράγισμα πρέπει να γίνεται τηρώντας τις υποδείξεις του ακόλουθου πίνακα:

10.Σφράγιση αρμών 
διαστολής
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Σφραγιστικό

MAPEFOAM

A - πλάτος αρμού B - βάθος αρμού

από 0 έως 4 (mm) αυξήστε το πλάτος του αρμού

από 5 έως 9 (mm) b = a

από 10 έως 20 (mm) b = 10 (mm)

από 21 έως 40 (mm) b = a/2 (mm)

> 40 (mm) μειώστε το πλάτος του αρμού

Διαστασιολόγηση του αρμού

Για την πλήρωση των αρμών διαστολής σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικού χώρου, 

χρησιμοποιήστε MAPESIL AC, ενώ σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιήστε σε τοίχους 

MAPESIL LM και σε δάπεδα MAPESIL AC.

Περιμετρικός αρμός σφραγισμένος με MAPESIL AC

Όταν απαιτούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, χρησιμοποιήστε 

σφραγιστικά όπως MAPEFLEX PU20, MAPEFLEX PU21, MAPEFLEX PU45 FT και 

MAPEFLEX PU50 SL.
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Παραδείγματα 
Εφαρμογών11.

FERRARI & MASERATI 
SHOWROOM,  
JEDDAH - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ,

CASTIGLIONE DE' PEPOLI (BO) - 
ITALIA

ZARA FASHION SHOP, ΟΣΛΟ - 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Mapei, συμβουλευτείτε τα Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών των 
προϊόντων στην ιστοσελίδα μας www.mapei.gr.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου, απευθυνθείτε στην Τεχνική 
Υποστήριξη της MAPEI.
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