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Παραδείγματα εφαρμογής 
 

-Γενική χρήση 
-Τοποθέτηση παραθύρων και πορτών αλουμινίου για την συγκόλληση  γωνιακών συνδέσμων 
-Τοποθέτηση παραθύρων και πορτών 
-Κατασκευή κλιμάκων και οικοδομών  
-Σε πολλές συγκολλήσεις εγκατάστασης 
-Διάφοροι βιομηχανικοί τομείς  
 

Ειδικά χαρακτηριστικά  
 

-σκληρή ελαστική συγκόλληση  
-χωρίς διαλύτες 
-thixotrop, δεν τρέχει 
-διογκώνεται (αφρίζει) κατά την διάρκεια της διαδικασίας πήξης! 
-γεμίζει τους αρμούς 
-γρήγορη και ομοιόμορφη σκλήρυνση 
-καλές ιδιότητες συγκόλλησης με διαφορετικά ξύλινα και οικοδομικά υλικά, κεραμικά είδη, μέταλλα, 
θερμοσυστήματα και θερμοπλαστικά με αντίστοιχη προετοιμασία των επιφανειών 
-προσεγγίζει σε συγκόλληση ξύλινων υλικών την ομάδα αναφοράς D4, σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN EN 204   
-Δυνατότητα βαφής με διάφορα συστήματα χρωματισμού  
-Δυνατότητα λείανσης σε κατάσταση σκλήρυνσης  
 

Πιστοποιητικά / Εκθέσεις ελέγχου 
 

ift Rosenheim 
 

Έλεγχος της αντοχής εφελκυσμού συγκολλημένων γωνιών πλαισίου με  προφίλ σύνδεσης 
αλουμινίου σε διαφορετικές θερμοκρασίες, έπειτα από διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης. 
 

Υπ’ αρ. έκθεση ελέγχου.: 50933381 από 25.04.2007  
Γαλλική  κατηγορία εκπομπών VOC A+ 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

Βάση                                    1 -K- πολυουρεθάνη που σκληραίνει αντιδρώντας στην υγρασία 
 

Χρώμα 
Σε κατάσταση σκλήρυνσης  λευκό 
 

Ιξώδες 
σε +20 °C                  μεσαίο ιξώδες -πολτώδης 
 

Πυκνότητα 
σύμφωνα με το πρότυπο  περ. 1,52 g/cmm 
EN 542 σε +20 °C             
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Χρόνος δημιουργίας επιφάνειας – στεγνό  
σε +20 °C, 50% r. F., 
ποσότητα εφαρμογής 500pm-PE/PVC 
 

Χρόνος δημιουργίας επιφάνειας - υγρό 
σε +20 °C, ψεκασμένο με νερό ποσότητα 
εφαρμογής 500pm-PE/PVC 
 

Λειτουργική ισχύς 
ανάλογα με την χρήση σε +20 °C 
 

Ταχύτητα σκλήρυνσης 
σε +20 °C, 50 % r. F. σε =75 % 
μέχρι την επίτευξη τελικής σκλήρυνσης 
 

Ποσότητα εφαρμογής 
ανάλογα με το υλικό υποστρώματος 
 

Ελάχιστη θερμοκρασία επεξεργασίας  

 

 
περ. 7 λεπτά 
 
 
 
περ. 4 λεπτά 
 
 

20 λεπτά 
 

 
περ. 2,5 mm σε 24 ώρες 
 

7 d 
 
 

περ. 150-200 g/m2 
 
από +7 °C 



 
 

Οδηγίες επεξεργασίας 
 

Οι επιφάνειες των υλικών προς συγκόλληση πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη και 
λίπη και πρέπει να είναι καθαρισμένες. 
 

Ανάλογα με την επιφάνεια του υλικού, πρέπει να ελέγχεται εάν με την λείανση  ή την εφαρμογή 
ασταριού βελτιώνεται το αποτέλεσμα συγκόλλησης. 
 

Οι πολυολεφίνες (μεταξύ άλλων και πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο) δεν δύναται να κολλήσουν 
χωρίς προεπεξεργασία, π.χ. με την διαδικασία πλάσματος ή κορόνας.  Σε περίπτωση συγκόλλησης 
σε σκληρές επιφάνειες πολυστερίνης  συνιστάται κατά κύριο λόγο η χρήση ασταριού. 
 

Η κόλλα εφαρμόζεται στην μια πλευρά του ενός μέρους προς ένωση, κατά συνεχή τρόπο. 
Σε συγκόλληση μη απορροφητικών υλικών (υγρασία υλικού <8 %) μεταξύ τους, πρέπει να «ψεκαστεί 
ελαφρώς» η κόλλα συμπληρωματικά με νερό, προκειμένου να  επιτευχθεί η πλήρης σκλήρυνση.  
 

Τα υλικά πρέπει να συναρμολογηθούν κατά την διάρκεια δημιουργίας της επιφάνειας. 
 

Μετά την ένωση, πρέπει να σταθεροποιηθούν/ συμπιεστούν τα μέρη μέχρι την επίτευξη της 
λειτουργικής ισχύος.  
 

Αφαιρέστε την κόλλα που εξέχει όσο είναι νωπή.   
 

Τα συγκολλημένα υλικά πρέπει να βαφούν μόνο μετά την πλήρη σκλήρυνση της κόλλας.  Σε 
περίπτωση πρόωρης βαφής, δεν αποκλείεται η δημιουργία φουσκαλών στην βαφή.   
 

Οι χρόνοι πήξης, συμπίεσης και σκλήρυνσης είναι εμφανώς μεγαλύτεροι σε πάχη κόλλας >2,5 mm. 
Πάχη κόλλας >5 mm πρέπει να αποκλείονται. 
 

Συγκολλήσεις αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου: μόνο σε επιφάνειες που έχουν υποστεί χημική 
προεπεξεργασία ή έχουν βαφεί. Τα υλικά αυτά δεν δύναται να κολληθούν  μόνιμα και με αντοχής στον 
χρόνο, χωρίς την ανάλογη προεπεξεργασία. 
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Λόγω του δυσχερούς ορισμού επιφανειών και ποιοτήτων αλουμινίου, συνιστούμε να λαμβάνεται κατά 
κύριο λόγο επαρκείς πληροφορίες από τον προμηθευτή σας, προκειμένου να αποφασίσετε την 
ιδανική προεπεξεργασία για την επικείμενη συγκόλληση. Επαρκείς δοκιμές καταλληλότητας είναι 
απαραίτητες. 
 

Κατά την κατασκευή και επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, εφαρμόζονται συχνά βοηθητικά υλικά 
όπως κεριά, έλαια, κλπ., τα οποία κατά κανόνα δεν δύναται να αφαιρεθούν με απλό σκούπισμα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις αποδείχτηκε ότι μετά τον καθαρισμό με διαλυτικό, επήλθε εμφανώς καλύτερο 
συγκολλητικό αποτέλεσμα με ακόλουθη λείανση, καλύτερα με αμμοβολή της επιφάνειας και με 
επακόλουθο επαναλαμβανόμενο καθαρισμό με διαλυτικό. 
 

Γαλβανισμένες λαμαρίνες πρέπει να προστατεύονται κατά κανόνα από συνεχή επίδραση υγρασίας 
«Σχηματισμός λευκής σκουριάς», στις περιπτώσεις συγκόλλησης πρέπει να αποκλείεται η εμφάνιση 
υγρασίας στην επιφάνεια συγκόλλησης! 
 

Σε περιπτώσεις συγκόλλησης μετάλλων με απορροφητικά υλικά  (π.χ. ξύλο, οικοδομικά υλικά, κλπ.), 
δύναται να μεταφερθεί η υγρασία μέσω του απορροφητικού υλικού αργά μέσω της ένωσης  
συγκόλλησης στην μεταλλική επιφάνεια και να οδηγήσει σε διαβρώσεις του μετάλλου, για τον λόγο 
αυτό πρέπει να εφαρμοστεί στην μεταλλική επιφάνεια συγκόλλησης αντιδιαβρωτική προστασία, π.χ. 
βαφή, επικάλυψη με σκόνη! 
 

Σε περιπτώσεις αναμενόμενης διαρκούς επίδρασης υγρασίας, πρέπει οι ενώσεις συγκόλλησης/ 
επιφάνειες συγκόλλησης να μονωθούν/ προστατευτούν κατά κύριο λόγο με «κατάλληλα υλικά 
μόνωσης»! 
 

Επικαλύψεις με σκόνη με αναλογία PTFE, δεν δύναται να κολλήσουν με ασφάλεια χωρίς 
προεπεξεργασία (π.χ. διαδικασία πλάσματος). 
 

Οι συγκολλήσεις υλικών με διαφορετικά μήκη, πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την μακρόχρονη 
συμπεριφορά τους ειδικότερα υπό πίεση σε περιπτώσεις εφαρμογής σε περιοχές με εναλλασσόμενη 
θερμοκρασία. 
 

Συγκόλληση αγριόπευκου: Σε περιπτώσεις συγκόλλησης αγριόπευκου εξωτερικού χώρου, δεν 
επιτρέπεται κατά κύριο λόγο η εφαρμογή κόλλας τύπου 1-K-PUR. Τα εδώ εμπεριεχόμενα/ 
δημιουργούμενα συστατικά ξύλου «Arabicum Galactan» καταστρέφουν/ αποδυναμώνουν σοβαρά την 
συγκολλητική ισχύ! Σε κόλλες PVAc- και EPOXI δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα. 
 

Σε συγκολλήσεις μασίφ ξύλου, πρέπει η κόλλα να εφαρμοστεί κατά προτίμηση και στις δύο πλευρές. 
Η πίεση πρέπει να ανέρχεται σε >1 N/mm2n. 
 

Σε συγκολλήσεις μασίφ ξύλου εξωτερικού χώρου, πρέπει ανάλογα με το είδος του ξύλου, την ένταση 
των καιρικών φαινομένων και την γεωμετρία των ενώσεων συγκόλλησης, να πραγματοποιούνται  
αντίστοιχες δοκιμές για την επίτευξη ιδανικής μόνιμης συγκόλλησης. 
 

Η σκληρή μάζα αλλάζει με την επίδραση υπεριωδών ακτινών στο χρώμα, όχι όμως στην ισχύ της 
σκληρότητας της ένωσης συγκόλλησης! 
 

Προσέξτε: το ιξώδες της κόλλας  τύπου 1-K-PUR είναι κατά την επεξεργασία σε θερμοκρασία +15 °C 
περίπου κατά το διπλάσιο αυξημένη από ότι σε θερμοκρασία +25 °C. 
 

Οι χρόνοι δημιουργίας επιφάνειας, συγκόλλησης, καθώς και των εκάστοτε απαραίτητων χρόνων 
πίεσης και περεταίρω επεξεργασίας δύναται να διαπιστωθούν με ασφάλεια μόνο με ίδιες δοκιμές, 
καθώς δύναται να επηρεαστούν από το υλικό, την θερμοκρασία, την ποσότητα εφαρμογής, την  
ατμοσφαιρική υγρασία, την υγρασία του υλικού, το πάχος της μεμβράνης της κόλλας, την ασκηθείσα 
πίεση, και άλλα κριτήρια. Ο χρήστης πρέπει να προβλέψει τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα 
με τις δηλωθείσες οδηγίες. 
 

 
NOVA TECNICA KNAPP ®       
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 161 ΛΑΡΙΣΑ 41335 
Τηλ. +302410617521 ΦΑΞ.+302410617622 

info@novatecnica.gr I www.novatecnica.gr 
 
 
 
 

mailto:info@novatecnica.gr
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VOY6UN4Y/www.novatecnica.gr


Κόλλα KNAPP PM+ 
Κόλλα 1-K-PUR 
Τεχνικό δελτίο 
Κατάσταση: 08/2018         Σελίδα 4 

 
 
Σημαντικές πληροφορίες 

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται από προσωπικό εκπαιδευμένο σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις! 

Οι οδηγίες χρήσεις, οδηγίες επεξεργασίας, στοιχεία και αποδόσεις του προϊόντος και οι λοιπές 
τεχνικές δηλώσεις που σας παρέχουμε, αποτελούν μόνο γενικές οδηγίες. Τούτες περιγράφουν μόνο 
την φύση των προϊόντων μας (Δηλώσεις/ εκτίμηση τιμών κατά τον χρόνο παραγωγής) και τις 
αποδόσεις αυτών και δεν αποτελούν εγγύηση υπό την έννοια του άρθρου 443 του γερμ. Αστικού 
Κώδικα (BGB). Λόγω της πληθώρας των  χρήσεων του κάθε προϊόντος και των εκάστοτε ειδικών 
περιστάσεων (π.χ. παράμετροι επεξεργασίας, ιδιότητες υλικών, κλπ.) εναπόκειται στον χρήστη η ίδια 
δοκιμή του προϊόντος. Η δωρεάν προφορική, έγγραφη και πρακτική συμβουλευτική μας, αναφορικά 
με την τεχνική εφαρμογής, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Παρακαλώ προσέξτε επίσης το  δελτίο δεδομένων ασφάλειας! 
 

Καθαρισμός 

Αφαιρέστε με το COSMO CL-300.150 την φρέσκια κόλλα που δεν έχει σκληρύνει ακόμη από τις 
επιφάνειες και τα μηχανήματα εφαρμογής. 

Ο καθαρισμός κόλλας που έχει σκληρύνει είναι εφικτός μόνο με μηχανήματα. 

Αποθήκευση 

Αποθηκεύστε την αρχική συσκευασία ερμητικά κλειστά, σε στεγνό μέρος, σε θερμοκρασία από +15 °C 
έως +25 °C, μακριά από άμεση επαφή με τον ήλιο. 

Δυνατότητα αποθήκευσης κλειστής αρχικής συσκευασίας 15 μήνες. 

Με το πέρας του χρόνου αποθήκευσης αυξάνεται το ιξώδες. 

Μορφή αποστολής 

 

310 ml ευρωπαϊκό φυσίγγιο πολυαιθυλενίου (PE-Eurokartusche), Χωρητικότητα: 470 g 600ml 
σωληνοειδής σακούλα αλουμινίου/ πολυπροπυλενίου, Χωρητικότητα: 910 g 1 000 ml φυσίγγιο 
αλουμινίου, Χωρητικότητα: 1 500 g Λοιπά μεγέθη  συσκευασιών έπειτα από ζήτηση. 
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