
Περιγραφή
Ο NOVACOLOR F είναι μίγμα τσιμέντου, λεπτόκοκκων αδρα-
νών υλικών με κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, ρητίνων 
και υδροαπωθητικών προσθέτων. Όταν αναμειγνύεται με 
νερό μετατρέπεται σε ένα ευκολοδούλευτο πολτό που εφαρ-
μόζεται σε οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μεταξύ κε-
ραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων που καθαρίζεται εύκο-
λα όσο είναι νωπός. Εξαιτίας της ειδικής του σύνθεσης δεν 
απαιτείται η ανάμιξη του με ενισχυτική ρητίνη σε εξωτερικούς 
χώρους και εν γένει εφαρμογές απαιτήσεων. Ο NOVACOLOR F 
ωριμάζει και γίνεται συμπαγής χωρίς να συρρικνώνεται ο 
όγκος του και αποκτά μια ωραία εμφάνιση και σημαντική μη-
χανική αντοχή.

Χρήση - Εφαρμογές
Ο NOVACOLOR F μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:  
• Αρμολόγηση δαπέδων και τοίχων με κεραμικά πλακίδια, υαλο-
ψηφίδες και φυσικές πέτρες με μέγιστο πλάτος αρμού τα 10mm. 
• Αρμολόγηση πλακιδίων που κολλήθηκαν με στενό αρμό. 
• Αρμολόγηση υαλοψηφίδων σε χαρτί ή σε δίχτυ. 
• Αρμολόγηση πλακιδίων σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώ-
ρους και προσόψεις. 
• Αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων σε λουτρά, WC και χτι-
στές ντουζιέρες.
• Αρμολόγηση πλακιδίων σε δεξαμενές όπου δεν υπάρχει 
απαίτηση αντοχής σε διαβρωτικές χημικές ενώσεις.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία των αρμών 
Πριν το γέμισμα οι αρμοί πρέπει να καθαριστούν σε βάθος από 
την βάση έως την κορυφή της πλευράς του πλακιδίου. Εάν η 
τοποθέτηση έγινε με κόλλα τότε το στοκάρισμα μπορεί να γίνει 
μετά την πήξη της κόλλας (όχι λιγότερο από 3 - 4 ώρες). Αν η 
τοποθέτηση των πλακιδίων έγινε με παραδοσιακό τσιμεντο-
κονίαμα ο χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση είναι 7 - 14 
ημέρες ανάλογα με την εφαρμογή. Ημέρες με ζέστη και κυρί-
ως το καλοκαίρι συνιστάται πριν το στοκάρισμα να υγράνετε 
ομοιόμορφα τους αρμούς που θα γεμιστούν χρησιμοποιώντας 
υγρό σφουγγάρι και έχοντας υπόψη ότι η υπερβολική ύγρανση 
όπως επίσης και η εργασία σε θερμοκρασία μικρότερη των 
+50C είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανομοιομορφίες στον 
χρωματισμό. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι κι αυτό μονωμένο 
από ανιούσα υγρασία διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αποχρω-
ματισμού των αρμών.

Προετοιμασία του μίγματος 
Αδειάζετε το NOVACOLOR F σε ένα καθαρό και χωρίς σκουριά 
δοχείο που περιέχει σε αναλογία 1,1 - 1,3 λίτρα καθαρό νερό 
για κάθε 5kg σκόνης και αναμίξτε μέχρις ότου επιτύχετε ένα 
ομοιογενές μίγμα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει 2 - 3 λεπτά, 

Λεπτόκοκκος στόκος, βάσεως τσιμέντου για αρμούς μεταξύ 
κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων πλάτους έως 10mm

ανακατέψτε ξανά το μίγμα για ένα λεπτό και το προϊόν είναι 
έτοιμο για χρήση. Για αύξηση του χρόνου εργασίας συνιστάται 
οι συσκευασίες NOVACOLOR F πριν χρησιμοποιηθούν να απο-
θηκεύονται σε στεγασμένο, δροσερό και προφυλαγμένο από 
την υγρασία χώρο.

Εφαρμογή του μίγματος
Γεμίστε καλά τους αρμούς με το μίγμα NOVACOLOR F συμπιέ-
ζοντας το με ελαστική λεία σπάτουλα στους αρμούς μεταξύ 
των πλακιδίων. Η εφαρμογή γίνεται με την ελαστική σπάτουλα 
κάνοντας κυκλικές κινήσεις κατά την φορά των δεικτών του 
ωρολογίου και αντιθέτως για να γεμίσουν πλήρως και οι άκρες 
των αρμών. Προσέξτε κατά την εργασία αυτή να μην βγάζετε 
μάζα του αρμόστοκου από τους αρμούς. Σε περίπτωση όπου το 
μίγμα NOVACOLOR F έχει αρχίσει να πήζει μέσα στο δοχείο 
μην προσθέτετε νερό για να το επαναφέρετε. Σε τέτοια περί-
πτωση το μίγμα πρέπει να απορρίπτεται. 

Καθαρισμός και συντήρηση
Αφήστε το μίγμα να στεγνώσει για 10 - 20 λεπτά μέχρις ότου 
χάσει την πλαστικότητά του. Η πιο κατάλληλη στιγμή για να 
αρχίσετε τον καθαρισμό είναι όταν ο πολτός γίνεται θαμπός 
μέσα στον αρμό. Καθαρίστε την επιφάνεια των πλακιδίων με 
κατάλληλο σφουγγάρι ελαφρώς υγρό αφαιρώντας την περίσ-
σεια NOVACOLOR F. Όταν το NOVACOLOR F έχει γίνει σκληρό 
στους αρμούς, χρησιμοποιείστε ένα καθαρό και στεγνό πανί 
για την αφαίρεση των υπολειμμάτων υπό μορφή σκόνης από 
την επιφάνεια των πλακιδίων. Εάν ο καθαρισμός γίνει πολύ 
νωρίς (με μίγμα ακόμα πλαστικό) οι αρμοί μπορεί να αδειά-
σουν μερικώς. Αντιθέτως εάν ο καθαρισμός γίνει με το μίγμα 
τελείως ξηρό, ο καθαρισμός γίνεται προβληματικός. Κατά τις 
ζεστές ή με δυνατό αέρα ημέρες, πρέπει να εξασφαλιστεί η 
σωστή ωρίμανση του NOVACOLOR F σε συνθήκες υγρασίας 
βρέχοντας τους αρμούς με καθαρό νερό μετά την έναρξη της 
σκλήρυνσης ή σκεπάζοντας την αρμολογημένη επιφάνεια με 
βρεγμένες λινάτσες οι οποίες θα φροντίσετε να παραμείνουν 
υγρές για τις πρώτες ώρες. Επιφάνειες που έχουν αρμολογηθεί 
με NOVACOLOR F πρέπει να προστατεύονται από έντονη ζέ-
στη, βροχή και παγετό τις πρώτες 24 ώρες. Όξινος καθαρισμός 
μπορεί να γίνει μετά από 5 - 7 ημέρες (όχι όμως με ισχυρά 
οξέα). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας.

Αποθήκευση
Ο NOVACOLOR F παραμένει αναλοίωτος για τουλάχιστον 12 
μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό χώρο, 
προστατευμένη από υγρασία και απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Συσκευασία
Σε πλαστικούς σάκους των 5kg σε χαρτοκιβώτια των 4 τεμαχίων 
και σε χαρτόσακους των 20kg.

▷ Ανάμιξη μόνο με νερό
▷  Κατάλληλος για δάπεδα και τοίχους
▷  Εξαιρετική εργασιμότητα
▷  Δεν απαιτείται ανάμιξη με βελτιωτικό γαλάκτωμα
▷  Διαθέτει αντιμουχλικά πρόσμικτα
▷  Ταχείας ωρίμανσης
▷  Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις
▷  Κατάλληλος για ενδοδαπέδια θέρμανση
▷  Υπερκαλύπτει την προδιαγραφή EN CG2
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Συστάσεις 
• Μην χρησιμοποιείτε το NOVACOLOR F σε αρμούς μεγαλύ-
τερους από 10mm.
• Σε περιπτώσεις πλακιδίων με μικροπόρους (απορροφητικά 
πλακίδια cotto, γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια, φυσικοί λίθοι 
κλπ) με χρώμα διαφορετικό από αυτό του αρμόστοκου να 
προηγείται δοκιμή καθαρισμού. 
• Σε περιπτώσεις δαπέδων στρωμένων με κοινή τσιμεντοκο-
νία, να εφαρμόζετε το NOVACOLOR F μόνον όταν η τσιμεντο-
κονία έχει στεγνώσει καλά (7 - 14 ημέρες τουλάχιστον ανάλο-
γα με την εφαρμογή). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυ-
νος να εμφανιστούν ασπρίλες ή αλλοιώσεις χρωμάτων που 
οφείλονται στην μεταφορά αλάτων από το υπόστρωμα στην 
επιφάνεια του NOVACOLOR F. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να 
εμφανιστεί όταν τα δάπεδα δεν έχουν μονωθεί από το έδα-
φος και δημιουργείται έτσι μια πηγή συνεχούς ροής αλάτων.
• Για την αποφυγή εμφάνισης αλλοιώσεων στο χρώμα μην      
αναμιγνύετε ποτέ το NOVACOLOR F με νερό αλμυρό, σκληρό 
ή βρώμικο και μην χρησιμοποιείτε βρώμικο δοχείο για την 
ανάμιξη.
• Μη χρησιμοποιείτε το NOVACOLOR F σε αρμούς που εμφα-
νίζουν κινητικότητα (χρησιμοποιήστε NOVACOLOR NR ή PU 
500).
• Μην ανακατεύετε το NOVACOLOR F με νερό όταν αυτό έχει 
αρχίσει να πήζει στο δοχείο.
• Σε σχεδόν μηδενικούς αρμούς (πχ σε πλακίδια retificato) και 
για αρμούς με απαίτηση αντοχής, σε ασθενή διαλύματα οξέ-
ων χρησιμοποιείστε NOVACOLOR GLASS.
• Για αρμούς μεταξύ πλακιδίων μεγαλύτερους από 10mm 
χρησιμοποιείστε NOVAGROUT G ή NOVAGROUT ULTRA G.
• Αρμοί σε χώρους με έντονη χρήση χημικών συνιστάται να 
στοκάρονται με τον εποξειδικό αρμόστοκο NOVAGROUT  
EPOXY.
• Μην αναμιγνύετε το NOVACOLOR F με ασβέστη, γύψο, τσι-
μέντο ή άλλα συνδετικά.
• Μην αναμιγνύετε το NOVACOLOR F με χρωστικές για επί-
τευξη ειδικής απόχρωσης γιατί υπάρχει κίνδυνος διχρωμίας 
του αρμού.
• Η χρήση του NOVACOLOR F δεν απαλλάσσει από την τήρη-
ση κανόνων που διέπουν την εφαρμογή προϊόντων βάσεως 
τσιμέντου ήτοι ωρίμανση σε συνθήκες υγρασίας και προστα-
σία της πλακόστρωσης κατά τις πρώτες ώρες απο έντονη ζέ-
στη, παγετό.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση του NOVACOLOR F διαφέρει ανάλογα με τις 
διαστάσεις αρμού και πλακιδίων.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα 
της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφο-
ρίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές 
και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρα-
κτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέ-
ρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ 
των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη 
χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύ-
θυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προ-
ϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής 
των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποί-
ηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου 
Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας 
www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος 
που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

Είδος πλακιδίου
Διαστάσεις 

cm
Πάχος 

mm
Αρμοί  

mm
Κατανάλωση 

kg/m2

υαλοψηφίδα 2,5 x 2,5 4 2 1,1

υαλοψηφίδα 5 x 5 4 2 0,6

κεραμικά 10 x 10 6 2 0,4

μονόπυρα 20 x 20 8 3 0,4

κεραμικά 15 x 22 6 3 0,3

πλακίδια πέτρας & 
μονόπυρα

10 x 20 8 4 0,7

πλακίδια πέτρας & 
μονόπυρα

15 x 22 8 4 0,7

μονόπυρα 30 x 30 8 6 0,6

πλακίδια cotto 33 x 33 20 10 2,3

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή Σκόνη

Χρώμα βλ. Χρωματολόγιο 

Ειδικό Βάρος >1,3 gr/cm³

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100%

Αποθήκευση
12  μήνες σε ξηρό μέρος στην 
αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης 1,1 - 1,3 lt νερό/ 5kg σκόνης

Μορφή μίγματος ρευστός πολτός

Ειδικό βάρος μίγματος > 1,50gr/cm3

Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο 45 -60 λεπτά

Βατότητα δαπέδου μετά απο 4 - 6 ώρες

Βατότητα σε δάπεδο με βαριά 
κυκλοφορία 24 ώρες

Επίτευξη τελικών αντοχών (95%) 7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε υγρασία άριστη

Αντοχή σε γήρανση άριστη 

Αντοχή σε διαλύτες και έλαια καλή

Αντοχή σε οξέα μέτρια

Αντοχή σε αλκάλια άριστη 

Αντοχή σε θερμοκρασία από -300C έως +780C

Ελαστικότητα όχι

Αντοχή σε κάμψη 
7 ημερών
28 ημερών

> 5,0Ν/mm²
> 6,0Ν/mm²

Αντοχή σε θλίψη 
7 ημερών
28 ημερών

> 19,0Ν/mm²
> 24,0Ν/mm²
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ISO 9001:2008 

1518/Δ

ISO 14000:2004 

270/Π


