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Sto-Turbofix Mini

Ιδανικό για μικρές επιφάνειες

Η Sto μετέφερε την επαναστατική λογική του Sto-Turbofix και στις
μικρές επιφάνειες, δημιουργώντας τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο
συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών.

• To Sto-Turbofix Mini είναι ιδανικό για την συγκόλληση μονωτικών
πλακών σε μικρές επιφάνειες, γεμίσματα κενών, σε λαμπάδες ή για
επισκευές σε υπάρχοντα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
• Το Sto-Turbofix Mini είναι σε φιάλη αφρού που το περιεχόμενό της
αρκεί για 6 με 8 m2
• H εφαρμογή του βασίζεται στην ήδη γνωστή και δοκιμασμένη
εμπειρία συγκόλλησης με το Sto-Turbofix
• Η ευκολία, η ταχύτητα και η σιγουριά στην συγκόλληση
το κάνουν απαραίτητο σε κάθε εργοτάξιο

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

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά
• Συμπαγές, μικρό μέγεθος, όσο μια φιάλη αφρού
• Ιδανικό για μικρές επιφάνειες, λαμπάδες και επισκευές
• Δεν απαιτείται χρόνος προετοιμασίας: Βιδώστε το
Sto-Turbofix Mini στο πιστόλι αφρού και ξεκινήστε
• Άριστη πρόσφυση μετά από μόλις 2 ώρες σε όλες
σχεδόν τις επιφάνειες
• Πολύ εύκολη εφαρμογή
• Οι θερμομονωτικές πλάκες μπορούν να σοβαντιστούν
μετά από 2 ώρες
• Άριστη πρόσφυση ακόμα και την χειμερινή περίοδο,
με υψηλή υγρασία ή / και χαμηλή θερμοκρασία

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

Ανακινήστε το Sto-Turbofix
Mini
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Εφαρμόστε την κόλλα

Τοποθετήστε τις μονωτικές
πλάκες – έτοιμο!

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

Σε σύγκριση:

Sto-Turbofix

Sto-Turbofix
Mini

Συμβατικές
κόλλες

Κατανάλωση

100-200 g/m2

100-200 g/m2

Περίπου 4 kg/m2

Απόδοση

52 - 104 m2

6 - 8 m2

6 m2/συσκευασία

Βάρος

Περίπου 150g/m2

Περίπου 150 g/m2

Περίπου 4 kg/m2

ΣυγκόλλησηΕπικάλυψη

Μετά από
2 ώρες

Μετά από
2 ώρες

Μετά από
περίπου 24 ώρες

StoHellas
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto
Τμήμα της Drapa chemie
Τηλ : 210 5570191, Fax : 210 5593945
Email : stoinfo@drapa.gr
www.stohellas.gr
EN ISO 9001:2008, Cert.Nr. 123045

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.

