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LASTOFOAM 

STYRENE ADHESIVE 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η κόλλα-αφρός LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE είναι 

μια πολυουρεθάνη συγκολλήσεως, ενός συστατικού χωρίς 

διαλύτες, για επαγγελματική χρήση. Το στέγνωμα της 

κόλλας επιτυγχάνεται με την έκθεση της στην υγρασία του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Χρησιμοποιείτε για συγκόλληση 

μονωτικών πλακών από πολυστερίνη. Εμφανίζει χαμηλή 

διόγκωση και είναι εύκολη στην χρήση και την 

εφαρμογή. Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι υγρή 

αλλά όχι καλυμμένη με πάγο.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά 

 Υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση 

 Αντοχή στη φωτιά 

 Χαμηλή διόγκωση 

 Αντοχή στην υγρασία 

 Αντοχή στην γήρανση 

 Ευαίσθητη στην ακτινοβολία UV. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Η κόλλα LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE 

χρησιμοποιείται για την κόλληση πλακών  από 

εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη με την επιφάνεια 

εφαρμογής του συστήματος. Ενδείκνυται τόσο για 

εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Εφαρμόστε το 

προϊόν σε καθαρές επιφάνειες, χωρίς σκόνη, λίπος,λάδι ή 

άλλες προσμείξεις. Η κόλλα LASTOFOAM STYRENE 

ADHESIVE δεν υποκαθιστά τη μηχανική στήριξη του 

συστήματος με πλαστικά βύσματα, τα οποία είναι 

απαραίτητα μέχρι την σκλήρυνση της κόλλας. Έχει 

εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες τούβλα, κονιάματα, 

άσφαλτο, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι και μεταλλικές 

επιφάνειες. Όταν σκληρύνει το προϊόν αντέχει σε 

θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -40C και +90C. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Δεν συνιστάται για κόλληση σε επιφάνειες 

από πολυαιθυλένιο και σιλικόνη. Δεν συνίσταται για 

συνεχή υποβρύχια χρήση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Εμφάνιση: Ιξώδες μίγμα, το οποίο μετατρέπεται σε 
αφρό κατά την απελευθέρωση από την φιάλη και 

πολυμερίζεται με πρόσληψη υγρασίας από την 
ατμόσφαιρα. 

 Βάση: Πολυουρεθάνη 

 Οσμή: Ελαφριά χαρακτηριστική οσμή κατά το 
πολυμερισμό. Μετά τον πολυμερισμο δεν έχει οσμή. 

 Πυκνότητα στεγνωμένου αφρού : 32-40 kg/m3 

 Χρόνος σχηματισμού υμενίου: 7-8 min (20 οC, RH> 
30%) 

 Χρόνος σκλήρυνσης: 1 h / RH 93%, 18 h / RH 15% 
max 24h 

 Fire Class: B2 DIN 4102 

 Θερμική αγωγιμότητα (DIN 52612) : 0,03 W/(m.K)  

 Προσρόφηση νερού πολ/μένου αφρού (DIN 53428) : 
Max 1% κατ’ όγκο. 

 Τάση σε θραύση (DIN 53455) : 0,07 Mpa 

 Μέγιστη έκταση (DIN 53455) : 20% 

 Θερμοκρασία εφαρμογής : +5 - +35 ΟC 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφαρμόζεται με το ειδικό επαγγελματικό πιστόλι για 

αφρούς πολυουρεθάνης. Εφαρμόστε την κόλλα 

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE περιμετρικά της 

μονωτικής πλάκας 5cm εσωτερικά από τις άκρες αυτής και 

σε διαδοχικές λωρίδες με ενδιάμεσες αποστάσεις 30cm 

μεταξύ τους. Συνιστώμενο πάχος των λωρίδων είναι 10-

12mm. Μετά από 30-40 λεπτά μπορούμε να εφαρμόσουμε 

τα βύσματα του συστήματος. Οι μονωτικές πλάκες πρέπει 

να στηρίζονται στο κάτω μέρος με μεταλλικά γωνιόκρανα 

για να αποφεύγεται η ολίσθηση τους από τον τοίχο. 

ΓΕΜΙΣΤΕ τα κενά μεταξύ των μονωτικών πλακών, εφόσον 

δημιουργούνται κενά, για να επιτύχετε μια αποτελεσματική 

μόνωση χωρίς θερμογέφυρες. Πριν την χρήση λιπαίνετε το 

πιστόλι ψεκασμού με γράσο ή τεφλόν σπρέι. Τοποθετήστε 

και βιδώστε τη φιάλη της κόλλας πάνω στο πιστόλι. 

Ρυθμίστε την ροή του υλικού περιστρέφοντας τη βίδα στο 

πίσω μέρος του πιστολιού. Μετά τη χρήση ,περιστρέψετε 

δεξιόστροφα τη βίδα στο πίσω μέρος του πιστολιού μέχρι 

να σταματήσει η παροχή του υλικού. Τα ξεραμένα 

κομμάτια καθαρίζονται μηχανικά- στο δε πιστόλι 

προσαρμόζουμε συσκευασμένο διαλυτικό πολυουρεθάνης 

(LASTOFOAM CLEANER) στην ειδική φιάλη και 

ψεκάζουμε μέχρι να καθαρίσει όλος ο εναπομείνων αφρός. 



  

 

Ποτέ μην αφήνεται το πιστόλι χωρίς προσαρμοσμένη 

φιάλη και χωρίς να έχει προηγηθεί καθαρισμός. 

Μια φιάλη των 750ml επαρκεί για συγκόλληση περίπου 

13,5m2  μονωτικών πλακών + 20% . Η απόδοση εξαρτάται 

από το πάχος υλικού που εκτοξεύει το πιστόλι μας, τον 

αριθμό των λωρίδων που εφαρμόζουμε καθώς και από 

τον τύπο της επιφάνειας που θέλουμε να στηρίξουμε τις 

μονωτικές πλάκες. Γενικά συνιστάται η ύγρανση της 

επιφάνειας της μονωτικής πλάκας πριν από την εφαρμογή 

της κόλλας. Η παρουσία υγρασίας βελτιώνει την 

πρόσφυση της κόλλας στο υπόστρωμα και επιταχύνει το 

στέγνωμα.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιάλες των 750 ml 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

12 μήνες από την ημέρα παραγωγής. 
 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι +5 οC και η 

μέγιστη +35 οC. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε 

θερμοκρασίες υψηλότερες από +50 οC. Για μεγαλύτερο 

χρόνο ζωής πρέπει να αποφεύγονται θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες από +25 οC και μικρότερες από –5 οC (για 

μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τους –20 οC).  

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ 

ΟΡΘΙΟ. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο 

δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και 

εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία 

περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με 

ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν 

μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο 

σε καμμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες 

δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που 

μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο 

για μια δεδομένη εφαρμογή.Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για 

την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις 

και κανονισμούς καθώς και για τη προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών 

εφ’όσον αυτά απαιτούνται.Οι χρήστες πρέπει επίσης να 

ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση 

αυτού του εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 

βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή 

οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας. 


