
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

DB STAR ACRYLIC D300 
Ακρυλική κόλλα για κάθε τύπο πλακιδίων και εφαρμογές υψηλών 

απαιτήσεων 

Ιδιότητες 

 

Η DB STAR ACRYLIC D300 είναι ενισχυμένη 

τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική 

ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.   

Κατατάσσεται σαν κόλλα C2TE σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 12004. 

 

Εφαρμογές 

 

Τσιμεντοειδής κόλλα ενός συστατικού κατάλληλη 

για την τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων  

σε δαπέδο και τοίχο πάνω σε μπετόν, σοβά, 

τσιμεντοκονία, ελαφρομπετόν, σε εσωτερικούς και 

προστατευμένους εξωτερικούς χώρους.   

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Μορφή :   Τσιμεντοειδής κονία 

Χρώμα :   Λευκή 

Προσθήκη νερού:  6lt/σακί 25kg 

Χρόνος Επικόλλησης:  30 λεπτά 

Ολίσθηση:   ≤ 0,5mm 

Χρόνος ζωής στον κάδο: 3 ώρες 

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5οC έως +35οC 

Αρμολόγηση σε τοίχο:  μετά από 6 ώρες 

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες 

Αντοχή σε πρόσφυση:  

Αρχική αντοχή:  ≥ 1,0 N/mm2 

Αντοχή σε θέρμανση:  ≥ 1,0 N/mm2 

Αντοχή στο νερό:  ≥ 1,0 N/mm2 

Αντοχή μετά από κύκλους 

Ψύξης-απόψυξης:  ≥ 1,0 N/mm2 

Εγκάρσια παραμόρφωση: ≥ 2,5mm  & ≤5,0mm 

Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή ΕΝ 12004 

 

 

 

 

 

Τρόπος Χρήσης 
 

Πριν από την εφαρμογή θα πρέπει  να γίνει 

καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, 

σκόνες, μπογιές κλπ.  

Στη συνέχεια ρίχνουμε το περιεχόμενο του 

χαρτόσακου στο νερό (DB SΤΑΡ ACRYLIC 25kg + 

7lt νερό), αναδεύοντάς το με μίξερ σε χαμηλές 

στροφές (400στρ./min.) μέχρι να γίνει ένα 

ομοιογενές μίγμα. Αφήνουμε το υλικό στον κάδο 

για 10 λεπτά να “ωριμάσει” και αναδεύουμε πάλι. 

Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 3 ώρες. 

Απλώνουμε και  χτενίζουμε την κόλλα στην καθαρή 

επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα 5-10mm και 

τοποθετούμε τα πλακίδια πιέζοντάς τα έως την 

τελική τους θέση. 

Κατανάλωση 
 

3  - 5kg/m2 σε επίπεδο υπόστρωμα 

Συσκευασία 
 

Χαρτόσακοι των 25kg. 

Αποθήκευση 
 

12 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία σε 

δροσερό χώρο προστατευμένο από την υγρασία 

και τον παγετό. 

Προσοχή! Η κόλλα DB STAR ACRYLIC D300 δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Σε μεγάλου μεγέθους πλάκες μαρμάρου ή 

πλάκες από άλλες φυσικές πέτρες πάνω σε 

στηρίγματα που υπόκεινται σε κίνηση. 

• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή 

γυψοκονιάματα, παρά μόνον εφόσον 

εφαρμοστεί προηγουμένως μια στρώση 

ακρυλικού ασταριού  τύπου PLUS D P20. 

• Σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης (εκεί χρησιμοποιείται η DB 

SUPER ACRYLIC D500) 



 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

DB STAR ACRYLIC D300 
 
 

 

 

PROFILE Co 
ΔΕΛΦΩΝ 169 Τ.Κ. 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.2310.324-989 FAX.2310.325-576 
www.profiles-oe.gr / email.info@profiles-oe.gr 

19 
1950 

EN 12004 
200-002-202-271 

Κλάση: C2TE S1 
Βελτιωμένη ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα με 

εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο και μειωμένη κάθετη 
ολίσθηση. 

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Αντίδραση στη φωτιά: Class A1 

Δύναμη αποκόλλησης: 

Αρχική αποκόλληση (28 ημέρες) 

 

≥1,0 N/mm2 

Αντοχή για: 

Αποκόλληση μετά από θερμική έκθεση ≥1,0 N/mm2 

Αποκόλληση μετά από βύθιση στο νερό 
(14 ημέρες) 

≥1,0 N/mm2 

Αποκόλληση μετά από κύκλους 
ψύξης/απόψυξης (15 κύκλους) 

≥1,0 N/mm2 

Ανοιχτός χρόνος (30 min) ≥0,5 N/mm2 

Κάθετη ολίσθηση ≤0,5 mm 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Δες MSDS 
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