
                  Watec Flexbone 

 
         Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή  του ρολού αποσύμπλεξης  
 
 

1. Κατάλληλα υπόβαθρα θεωρούνται αυτά που έχουν  αντοχή σε θλίψη,   

    δεν παρουσιάζουν κάμψη, και είναι επίπεδα. Τυχόν εργασίες  

    εξομάλυνσης του υποβάθρου να διενεργούνται πριν (κάτω) από την    

    τοποθέτηση του Watec Flexbone. 

2.Το Watec Flexbone τοποθετείται ελεύθερα στο υπόβαθρο με την 

πλευρά του πλέγματος από επάνω.   

 

                                         
                                     Ελεύθερη τοποθέτηση του Watec χωρίς καμία συγκόλληση  

 

    Συμβουλεύομε την τοποθέτηση μαδεριών για να περπατάμε πάνω του      

   χωρίς να το πληγώσουμε. Το πλαϊνό εξέχον πλέγμα να καβαλά πάνω  

   στο δίπλα ρολό ώστε να γεφυρωθούν και να μην εισχωρήσει η κόλλα   

    πλακιδίων ανάμεσα από τα ρολά. Αν από κοψίματα δημιουργηθούν  

   σημεία χωρίς εξέχον πλέγμα τότε κόβουμε πλέγμα από σημεία που   

   αυτό περισσεύει  

 

3. Γεμίζουμε τα κανάλια του πλέγματος χρησιμοποιώντας κατά   

    προτίμηση μιαν ταχύπηκτη κόλλα με μικρή συρρίκνωση πήξεως. 

    (Ιδανική κόλλα Bostik Ardaflex Top, C2TES1) 
 

                                              
                                             Γέμισμα καναλιών με την λεία πλευρά της σπάτουλας 

 

 

 

 

 



4. Άμεσο κτένισμα και τοποθέτηση των πλακιδίων (φρέσκο σε φρέσκο) 

πριν τραβήξει το γέμισμα . 

 
 

 

                                               

 
                                                    Συγκόλληση « φρέσκο σε φρέσκο » 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Τo Watec Flexbone και τα πλακίδια να έχουν περιμετρικό αρμό  

      διαστολής (οριοθέτηση περιγράμματος με Ethafoam της Dow π.χ. ή         

       με κορδόνι αρμού). Ο περιμετρικός αρμός να είναι 8-10 mm. 

       Στα πλακίδια ή στις φυσικές πέτρες να μην χρησιμοποιούνται   

       διαστάσεις  μικρότερες  του 200 Χ 200 Χ 10 mm ή  125/240/10 mm  

      στα Split-tiles . 

       Οι αρμοί διαστολής της τσιμεντοκονίας να παραλαμβάνονται από το  

       Watec Flexbone (διαχωρισμός 2 Watec Flexbone με ταινία  

       Ethafoam π.χ.) και ακολούθως από το πλακάκι. 

 

 
 

           Είναι επιτρεπτή η παράλληλη μετατόπιση των αρμών (έως 10 cm)     

          ως προς τον αρμό της τσιμεντοκονίας  και η παραλαβή τους από το   

          Watec Flexbone και το πλακάκι  –αν αυτό διευκολύνει σε κάτι.  

        

      5. Η αρμολόγηση (στοκάρισμα) των πλακιδίων ή της φυσικής πέτρας  

          ακολουθεί με ελαστικούς στόκους (π.χ. Ardacolor flex) όταν  

          τραβήξει η κόλλα. Αν η κόλλα δεν είναι tαχύπηκτη η πήξη της θα   

          επιβραδυνθεί κάπως λόγω της μη επαφής με την           

          απορροφητικότητα του υποβάθρου λόγω της παρεμβολής  

          Watec Flexbone.  
        
 

 

 

      


