
 
M O N O G L U E   S U P E R 

 
Η MONOGLUE SUPER είναι κολλα πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού χωρίς διαλύτες 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
Η MONOGLUE SUPER, έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά (μπετόν, μέταλλο, πέτρα, 
μάρμαρο, ξύλο, τούβλο, κεραμικό πλακάκι κτλ), εκτός του πολυαιθυλενίου και του τεφλόν και 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη γήρανση και στις καιρικές συνθήκες. Πολυμερίζεται με την 
υγρασία της ατμόσφαιρας και μετά τον πλήρη πολυμερισμό της μπορεί να βαφτεί. Είναι μη τοξική 
και άοσμη. 
 

ΧΡΗΣΕΙΣ 
Η ισχυρή της συγκολλητική δύναμη την καθιστά ιδεατό υλικό για την κόλληση πέτρας με πέτρα, 
πέτρας με μπετόν, μέταλλο με μπετόν, ξύλο με ξύλο, ξύλο με μέταλλο κτλ. Επειδή έχει πολύ καλή 
πρόσφυση με όλα τα δομικά υλικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κόλληση ξύλινων 
παρκέτων σε μπετόν, όπως επίσης και για θερμομονωτικά panels (λαμαρίνα-θερμομονωτική 
πλάκα εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης, ή πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα-λαμαρίνα). 
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης ή 
διογκωμένης πολυστερίνης ή και ινωδών υλικών (πετροβάμβακας) σε υπόγεια εξωτερικά για τη 
θερμομόνωση και την υγρομόνωση αυτών. Ακόμη κολλά άριστα θερμομονωτικό υλικό με 
θερμομονωτικό υλικό, όπως επίσης και κεραμικό πλακίδιο με κεραμικό πλακίδιο, ταρατσόπλακα, 
πλάκα πεζοδρομίου κτλ. Τέλος είναι κατάλληλη ως κόλλα γωνιάστρας για τις εσωτερικές 
συγκολλήσεις κουφωμάτων αλουμινίου, όπως και της κάσας στον τοίχο. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Εφαρμόζεται πολύ εύκολα με πινέλο ή ρολό. Αρχικά για μικρό χρονικό διάστημα εφαρμόζεται λίγη 
πίεση στις επιφάνειες. Το ξεχείλισμα της κόλλας απομακρύνεται με ξύστρα. 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
H κατανάλωση εξαρτάται από την υφή και το πορώδες των επιφανειών. 
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
+5οC έως +35 οC 
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 
-40οC έως +80 οC 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Περίπου 5min, ανάλογα και με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
1 ώρα περίπου 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Το νωπό υλικό καθαρίζεται εύκολα με τη χρήση ασετόν, ενώ μετά τον πολυμερισμό του μόνο με 
μηχανικά μέσα (ξύστρα). 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
∆οχεία 1 kgr, 5 kgr και 20 kgr. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το MONOGLUE SUPER αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από τον παγετό και 
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ο χρόνος αποθήκευσής του είναι 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής, εφόσον δεν ανοιχτεί η συσκευασία του. Μόλις ανοιχτεί η συσκευασία η κόλλα πρέπει 
να καταναλωθεί άμεσα. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο υπόστρωμα. Έτσι αυτό θα πρέπει να είναι καθαρό, 
στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, γράσα και άλλες λιπαρές ουσίες. Πιθανά σαθρά ή 
χαλαρά στοιχεία πρέπει να απομακρύνονται πριν την εφαρμογή του υλικού. Αν στο υπόστρωμα 
υπάρχουν ρηγματώσεις ή άλλες ασυνέχειες πρέπει πρώτα αυτές να στοκάρονται και μετά να 
εφαρμόζεται το υλικό. Πριν τη χρήση του υλικού συνίσταται δοκιμαστική εφαρμογή αυτού. 

 

 


