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Sto-Turbofix

O πιο γρήγορος τρόπος
συγκόλλησης θερμομονωτικών
πλακών για το StoTherm Classic
H επανάσταση στο εργοτάξιο: Δεν γίνεται να εργαστείτε πιο γρήγορα!
Εξοικονομείστε χρόνο, χώρο, κόπο και χρήματα.
Όλα όσα χρειάζεστε βρίσκονται σε αυτή τη μικρή φιάλη.
Με την χρήση του Sto-Turbofix
εξασφαλίζετε εντυπωσιακά πλεονεκτήματα:

• Μείωση χρόνου, κόπου και κόστους στο εργοτάξιο καθώς μία φιάλη
αντιστοιχεί σε περίπου 14 σακιά τσιμεντοειδή κόλλα (~350 kg)

• Αξεπέραστη ταχύτητα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών
• Ευκολία στην εφαρμογή καθώς απαιτείται 30-40 φορές μικρότερο
βάρος στο υλικό συγκόλλησης

• Εύκολος, συμπαγής εξοπλισμός - εξοικονόμηση χώρου στη σκαλωσιά
• Μηδενικός χρόνος προετοιμασίας: Φιάλη, λάστιχο και πιστόλι αφρού,
βιδώστε, ανακινείστε και ξεκινήστε!

• Άριστη πρόσφυση σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες
• Πλήρης συγκόλληση μετά από περίπου 2 ώρες ακόμα και την
χειμερινή περίοδο

• Οι μονωτικές πλάκες είναι πιο ελαφριές κατά την κόλληση

Sto-Turbofix:
Πιο εύκολα δεν γίνεται!

Γιατί να υπάρχουν
δυσκολίες όταν μπορεί
να γίνει εύκολα;
Με την καινοτομία
του Sto-Turbofix βάζετε
το σύστημα StoTherm
Classic στον τοίχο
αμέσως!

Συνεπώς: Με το Sto-Turbofix μπορείτε μετά από
2 ώρες να συνεχίσετε να δουλεύετε.
Και κουβαλάτε μόνο το 1/ 30 του βάρους που
θα μεταφέρατε με συμβατικά υλικά συγκόλλησης.

Κατά την εφαρμογή του Sto-Turbofix είναι χρήσιμο
να χρησιμοποιούνται πλάκες με πατούρα.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ευκολότερα
μια πλήρως επίπεδη επιφάνεια.

Με το Sto-Τurbofix - τη νέα μας μέθοδο
συγκόλλησης - πηγαίνουμε ένα βήμα πιο πέρα.
Γιατί με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται το σύστημα
StoTherm Classic ακόμα πιο γρήγορα στον τοίχο.
Εξοικονομείστε αποθηκευτικό χώρο, χρόνο από το
κουβάλημα των υλικών, χρόνο από τον καθαρισμό
των εργαλείων και προπάντων εξοικονομήστε
χρόνο κατά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών
πλακών. Όλα όσα χρειάζεστε για τη συγκόλληση,
περιέχονται σε μια μικρή φιάλη: Sto-Turbofix βιδώστε απλά το λάστιχο με το πιστόλι αφρού,
ανακινήστε και ξεκινήστε!

Διαδικασία εργασίας για μια κατοικία (περίπου 150 m2)

Μείωση του χρόνου
εφαρμογής
Εξοικονόμηση χρόνου εργασίας
με το Sto-Turbofix = 10 ώρες
Επιπλέον εξοικονομείτε χρόνο από τον
εξοπλισμό και από τον καθαρισμό του
εξοπλισμού περίπου 3,5 - 5 ώρες/εβδομάδα.
Ανόργανο συγκολλητικό υλικό,
εφαρμογή με σπάτουλα

Sto-Turbofix

18 min/m2 χρόνος εφαρμογής
x 150 m2 = 45 ώρες
= 5,6 ημερομίσθια

14 min/m2 χρόνος εφαρμογής
x 150 m2 = 35 ώρες
= 4,6 ημερομίσθια
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* ανάλογα με το μέγεθος του εργοταξίου και τις αποστάσεις
μεταφοράς των υλικών ο κερδισμένος χρόνος ανά εβδομάδα
μπορεί να διπλασιαστεί.

Το StoTurbofix είναι ειδική κόλλα για θερμομονωτικές
πλάκες, που πληροί όλες τις προδιαγραφές για χρήση
σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε θέματα
πρόσφυσης, πυρασφάλειας και αντοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
και την εφαρμογή του ζητήστε τα τεχνικά φυλλάδια και τις
εγκρίσεις του υλικού.

