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Πλεκτό υαλοΰφασμα 120gr/m2   
 

Περιγραφή 
 

Πλεκτό υαλοΰφασμα βάρους 120gr/m2 σε σχήμα λεπτών ματιών για 
επικάλυψη του N-Thermon® σε τοίχους αντί του Deplast®. Προσφέρει 
διακόσμηση και ταχύτητα στην εφαρμογή με απουσία σκόνης 
 

Συσκευασία 
Ρολό 50m x 1m  

 

Πεδία εφαρμογής 
 

Κατάλληλο για κατοικίες, νοσοκομεία, μουσεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, 
γραφεία, αίθουσες σχολείων, κ.ά.. 

 
 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα 
 

▪ Συνδυάζει διακόσμηση με ανθεκτικότητα 
▪ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, με απουσία σκόνης 

▪ Καλή αντοχή σε κρούσεις, σκίσιμο, τριβές 

▪ Προστατεύει από ρωγμές και «σκασίματα» της τοιχοποιίας 

▪ Ανθεκτικό σε συχνό πλύσιμο – εύκολη συντήρηση 
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Βάρος τελειωμένου υφάσματος (EN ISO 3374) 120gr/m2 (±20%) 

Αντοχή σε εφελκυσμό – Στημόνι/υφάδι (ISO 4606) 650 / 450 N/5cm 
 

Τρόπος εφαρμογής 
Προετοιμασία υποστρώματος 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη 

από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται 

προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο. Σε περίπτωση που η επιφάνεια έχει προσβληθεί από μούχλα 

απαιτείται καθαρισμός της με αντιμουχλικό υγρό ή διάλυμα χλωρίνης σε νερό και σχολαστικό πλύσιμο της 

επιφάνειας. Ανάλογα με το υπόστρωμα, ενδέχεται να απαιτηθεί κατάλληλη μηχανική προεργασία, προκειμένου να 

εξομαλυνθούν οι ανωμαλίες, να ανοιχθούν οι πόροι και να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες πρόσφυσης. Οι 

επιφάνειες θα πρέπει να είναι επαρκώς λείες, επίπεδες και συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). Στην αντίθετη 

περίπτωση, θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά.  
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Αναλόγως της κατάστασης του υφιστάμενου υποστρώματος και για την περαιτέρω σταθεροποίηση της επιφάνειας, 

συνιστάται αστάρωμα της επιφάνειας, π.χ. με Revinex® αραιωμένου με νερό σε αναλογία Revinex®: νερό - 1:3-4. 
 

Εφαρμογή 
Το πλεκτό υαλοΰφασμα Gavatex® κόβεται αρχικά σε κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να ταιριάξει στις διαστάσεις του 

τοίχου που θα επενδυθεί. H κόλλα N-Thermon® Glue εφαρμόζεται στην επιφάνεια των πλακών με ρολό ή πινέλο, 

αφού προηγουμένως αραιωθεί με νερό (σε κατάλληλη αναλογία αναλόγως απορροφητικότητας υποστρώματος) και 

αναδευτεί καλά. Στη συνέχεια, το πλεκτό υαλοΰφασμα Gavatex® απλώνεται στην επιφάνεια από πάνω προς τα κάτω 

και στερεώνεται χρησιμοποιώντας ίσια σπάτουλα ή πλαστικό μυστρί, τραβώντας το εργαλείο από το κέντρο προς τα 

άκρα για να φύγει ο αέρας και να αποφευχθούν τυχόν εγκλωβισμοί και φυσαλίδες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

τέλεια επικόλληση. Τα ρολά του υαλοϋφάσματος δεν πρέπει να επικαλύπτονται στα σημεία επαφής τους. Για την 

εφαρμογή σε γωνίες, ακμές και τελειώματα, συνιστάται το υαλοΰφασμα να προεξέχει από αυτές 5-10cm κατά την 

τοποθέτηση και, στη συνέχεια, αφού στεγνώσει η κόλλα, να κόβεται το περισσευούμενο ύφασμα με έναν κόφτη. 

Μετά από ~12 ώρες (αναλόγως των ατμοσφαιρικών συνθηκών), μπορεί να πραγματοποιηθεί εφαρμογή και μιας 

δεύτερης στρώσης κόλλας N-Thermon® Glue πάνω στο επικολλημένο υαλοΰφασμα Gavatex®, για πλήρη εγκιβωτισμό. 
 

Μετά το στέγνωμα, το Gavatex® συνιστάται να βαφτεί με την αντισυμπυκνωτική βαφή Neotherm® AC. 
 

 

Απόχρωση Λευκό 

Συσκευασία Ρολό διαστάσεων 50m x 1m 

Χρόνος αποθήκευσης 
Απεριόριστος, εφόσον αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία και σε κλειστούς 

χώρους, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C 

 

 

 

 

 

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών 

λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει 

ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της 

ΝΕΟΤΕΧ®  για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο 

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 

ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα 

Τηλ. 210 5557579 

Fax. 210 5203665 

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Λούτσας – Θέση Βορό 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης 

Τηλ: 2310 467275   

Fax: 2310 463442 

www.neotex.gr         support@neotex.gr 

 

 


