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SUPER FLEX SP-30 της VIODOM. 
Εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
ελαστική κόλλα πλακιδίων. Παρέχει 
υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και 
υδατοαπώθηση 

Στεγανωτικό πανί επιφανειών και 
γωνιών δαπέδου με τοιχοποιία 
KOBAU SD60 της VIODOM.

Σφραγιστικό αντιμουχλικό
σιλικoνομάστιχο OTTOSEAL S100 της 
OTTOCHEMIE. Σε περίπτωση πέτρας, 
μαρμάρου ή γρανίτη σφραγίζουμε με 
S70

Αρμόστοκκος τσιμεντοειδούς
βάσης ειδικής σύστασης ( για 
τοίχο και πάτωμα ) GRANITO 
FIX FS-4 της VIODOM

Τσιμεντοειδές μόνωση η οποία περιέχει 
το κονίαμα στεγανοποίησης SEAL STEG 
SL42 της VIODOM αναμειγμένο με το
ρητινούχο βελτιωτικό γαλάκτωμα BIO 
ACRYL Β13 της VIODOM.
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Διαδικασία εφαρμογής
• Προετοιμασία υποστρώματος

Για να ξεκινήσομε με την εφαρμογή των πλακιδίων και της ντουζιέρας καθαρίζουμε το χώρο από τις σκόνες και πιθανές ακαθαρσίες, λίπη κλπ. Και βουρτσίζουμε 1-2 χέρια σταυρωτά με BIO 

ACRYL B-13 της VIODOM για να ενισχύσουμε όπου και αν υπάρχει αδύνατο (σαθρό) υπόστρωμα.

• Στάδιο 1
Υγρομόνωση:

Κονίαμα SEAL STEG SL42 αναμειγμένο με BIO ACRYL B-13 της VIODOM το οποίο απλώνομε με βούρτσα σε δύο στρώσεις σταυρωτά .Εφαρμόζεται σε όλο το πάτωμα και γύρω στα 30εκ 

ύψος στον τοίχο. Αν είναι επιθυμητό μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλη την τοιχοποιία.

• Στάδιο 2
Για τις συνδέσεις (γωνιές) της τοιχοποιίας και του δαπέδου και κάτω από την ντουζιέρα χρησιμοποιείται το στεγανωτικό πανί KOBAU FLEX SD60 της KOBAU. Εφαρμόζεται με λεπτή στρώση 

κόλλας SUPER FLEX SP-30 της VIODOM πάνω από την υγρομόνωση και πάνω του θα εφαρμοσθούν τα πλακίδια πατώματος και τοίχου. Για την αποχέτευση της ντουζιέρας χρησιμοποιείται το 

σφραγιστικό κολάρο OTTOFLEX OFS/OFDM της OTTOCHEMIE. ****

• Στάδιο 3
Απλώνουμε κόλλα SUPER FLEX SP-30 της VIODOM με ψηλή οδοντωτή μύστρα για το πλακάκι τοίχου και πατώματος. Αφού τοποθετήσουμε φροντίζουμε το θέμα του αρμού και της 

επιπεδότητας.

• Στάδιο 4
Αρμολογούμε με τσιμεντοειδή αρμό GRANITO FS-4 της VIODOM.

• Στάδιο 5
Σφραγίζουμε με αντιμουχλικό σιλικονομάστιχο OTTOSEAL S100 της OTTOCHEMIE (διατίθεται σε διάφορα χρώματα) χρησιμοποιώντας το αστάρι OTTOPRIMER X-PR 1216 250ml της 

OTTOCHEMIE., τις σπάτουλες για σχηματισμό αρμών OTTO-FUGENBOY Y-ZUB της OTTOCHEMIE και το υγρό-λειαντικό OTTO SMOOTHING X-GL της OTTOCHEMIE για πιο εύκολη και 

καθαρή διάπλαση της σιλικόνης, Οι σφραγίσεις γίνονται περιμετρικά της ντουζιέρας όπως και της μπανιέρας. Όπου υπάρχει μάρμαρο, πέτρα ή γρανίτης χρησιμοποιείται η OTTOSEAL S70 

310ml της OTTOCHEMIE με λειαντικό OTTO SMOOTHING X-GLΜ της OTTOCHEMIE η οποία δεν λαδώνει, (βλέπε σύστημα εφαρμογής)

**** στεγανωτικό κολάρο (κάτω και άνω μέρος) αποχέτευσης ντουζιέρας ή και νιπτήρα OTTOFLEX OFS/OFDM της OTTOCHEMIE. 




