
ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

EIKONA 1 ΑΡΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΟΣ 
       
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ΕΙΚΟΝΑ 2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΡΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
(τεχνικό εγχειρίδιο συνδέσµου Γερµανικών εταιρειών παραγωγής και 
τοποθέτησης υλικών σφράγισης και στεγάνωσης.)   
 
 
 
 
 
 



ΕΙΚΟΝΑ 3 ΑΡΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΟΒΑΤΕΠΙ 
                   ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ - ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ 
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ΕΙΚΟΝΑ 4 ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ  
                    ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΒΑΘΟΥΣ 
   
 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1       
ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΑΡΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 
        

b 10 15 25 25 30 mm   
t 8 10 12 15 15 mm   

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΩΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ   

ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ   

       
                                   ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ     
  εως 0,5m εως 2,5m εως 3,5m εως 2,5m εως 3,5m   
        ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ b ΣΕ mm ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ b ΣΕ mm 
σκληρό PVC λευκό 10 15 20 10 10   
σκληρό PVC σκούρο 15 20 25 10 15   
ξύλινο κούφωµα 10 10 10 10 10   
αλουµίνιο-πλαστικό              
ανοιχτόχρωµο 10 10 15 10 10   
αλουµίνιο-πλαστικό              
σκουρόχρωµο 10 15 20 10 10   
       
Η εξωτερική σφράγιση θεωρείται ότι γίνεται µε µαστίχη µε δυνατότητα κίνησης 25% 
Η εξωτερική σφράγιση θεωρείται ότι γίνεται µε ακρυλικό µε δυνατότητα κίνησης 15% 

 
(τεχνικές πληροφορίες καταλόγου ΟTTO CHEMIE) 
 
Η OTTO CHEMIE  είναι µία µεσαίου µεγέθους ευέλικτη εταιρεία που παράγει 
όλα της τα προιόντα αποκλειστικά στην Γερµανία. Μέσα στα 125 χρόνια της 
λειτουργίας της έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στην παραγωγή ελαστικών 
προιόντων σφράγισης και συγκόλλησης. Απασχολεί 255 εργαζοµένους, έχει 37 
ειδικευµένους πωλητές στην Ευρώπη και το 2004 οι πωλήσεις της εταιρείας 
έφτασαν τα 52 εκατοµµύρια €. 
Η ειδικότητα του εργοστασίου είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαστικών 
σφραγιστικών , υλικών συγκόλλησης και εξειδικευµένων υλικών µε µεγάλο εύρος 
εφαρµογών. Παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη και παράγει για συγκεκριµένα 
έργα προιόντα «κοµµένα και ραµµένα» στην εφαρµογή. Σηµαντικό επίσης είναι 
ότι δεν παράγουν προιόντα για κάθε εφαρµογή αφού συνήθως αυτά ή δεν είναι 
αρκετά καλά σε καµία εφαρµογή ή µετά την τοποθέτηση τους είναι αδύνατον να 
διορθωθούν. 
Παραδείγµατα εφαρµογών είναι πολλά : Προεδρικό µέγαρο της οµοσπονδιακής 
Γερµανίας στο Βερολίνο, Μέγαρο της Καγκελαρίας στο Βερολίνο, Αεροδρόµιο 
του Μονάχου (γυάλινες σκάλες), το ιστορικό Ξενοδοχείο ALDON στο Βερολίνο, 
κολυµβητικές δεξαµενές στο Ολυµπιακό χωριό του Βερολίνου, Βougis Junction 
εµπορικό κέντρο στην  Σιγκαπούρη, Μνηµείο πριγκίπισσας Νταιάνα στο Hyde 
Park του Λονδίνου, Andromeda Palm Court στην Τζάφα του Ισραήλ (Τucker 
αρχιτεκτονικό βραβείο 2000), Κτίριο δικαστηρίων στο Μπορντό της Γαλλίας, 
κτίριο υπουργείου άµυνας στο Παρίσι , κτίριο ασφαλιστικών εταιρειών «οβελίας» 
στο Λονδίνο, κουζίνες επάνω στα Airbus A 380. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ «ΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ» ΠΡΟΙΟΝ. 
Παραδείγµατα : Σιλικόνη S16  δεν καταστρέφει (καίει) την επιφάνεια του 
καθρέπτη. Σιλικόνη S18 ειδική για πισίνες, περιέχει επιπλέον αντιµυκητιακό, 
πολύ καλή αντοχή στα συστατικά χλωρίωσης, µεγάλη αντοχή στην απόξεση. 
Σιλικόνη S28 για ενυδρεία παρέχει υψηλή προστασία για εξαιρετικά ευαίσθητες 
µορφές ζωής, µη τοξική σύµφωνα την αναφορά ΟΕCD 203. Σιλικόνη S70 για 
φυσικά πετρώµατα, εγγυάται το µη «λάδωµα» της πέτρας, µαρµάρου,  κατάλληλη 
για δάπεδα, και εφαρµογές κάτω από το νερό, άψογη συµπεριφορά  στις καιρικές 
µεταβολές, σταθερότητα στην UV ακτινοβολία, 29 χρώµατα σε στόκ και κάποια 
από αυτά µε υφή φυσικών πετρωµάτων. Σιλικόνη S100 για µπάνια κουζίνες, 
άριστη συγκόλληση σε πλακίδια, εύκολη και ανθεκτική στον καθαρισµό, περιέχει 
µυκητοκτόνο, διατίθεται σε πάνω από 70 χρώµατα. Σιλικόνη S110 για 
κουφώµατα, µεγάλη αντοχή στην απόξεση, πολύ καλή οµοιότητα µε τα χρώµατα 
και τις αποχρώσεις ξύλου, άριστη συµπεριφορά στις θερµοκρασιακές µεταβολές, 
σταθερότητα στην UV, διατίθεται σε 24 χρώµατα. 
ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Η σωστή επιλογή ενός τέτοιου υλικού έχει βασικά 3 στάδια: 
1. ανάλυση της εφαρµογής 
2. έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών, ειδικών απαιτήσεων 
3. επιλογή σωστού υλικού σε διάλογο µε τον πελάτη. 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ OTTO CHEMIE ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΠΕΤΡΕΣ. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. 
Σιλικόνη S70 για φυσικά πετρώµατα, εγγυάται το µη «λάδωµα» της πέτρας, 
µαρµάρου,  κατάλληλη για δάπεδα, και εφαρµογές κάτω από το νερό, άψογη 
συµπεριφορά  στις καιρικές µεταβολές, σταθερότητα στην UV ακτινοβολία, 29 
χρώµατα σε στόκ και κάποια από αυτά µε υφή φυσικών πετρωµάτων. Περιέχει 
αντιµυκητιακό, είναι µη διαβρωτική (κατά συνέπεια µπορεί να αλλαχθεί ή να 
διορθωθεί εάν χρειαστεί), πολύ υψηλή αντοχή στο χάραγµα και στο ράγισµα. 
Εφαρµόζεται σε όλες τους εξωτερικούς αρµούς στην κάλυψη προσόψεων µε 
φυσικές πέτρες καθώς και σε όλες τις εφαρµογές µε φυσικές πέτρες  σε εσωτερικό 
χώρο.  Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές κάτω από το νερό π.χ. χαµάµ 
από µάρµαρα κλπ. Ειδικό για εφαρµογές σε δάπεδα µε κυκλοφορία, και για 
συγκόλληση φυσικών πετρωµάτων σε µέταλλα π.χ. µαρµάρινα σκαλιά σε 
µεταλλική κατασκευή. Η σιλικόνη S70  έχει ελεγχθεί από τα  DL Labratories  της 
Νέα Υόρκης σύµφωνα µε τα αµερικανικά στάνταρτ ASTM C 1248. Για την 
εφαρµογή της πρέπει να προσέξουµε τα παρακάτω : οι επιφάνειες που θα 
εφαρµόσουµε την σιλικόνη πρέπει να είναι καθαρές (ειδικά να προσέχουµε τις 
λιπαρές επιφάνειες), στεγνές και γερές, ακόµη σε κάποιες εφαρµογές κάτω από το 
νερό και σε κάποια µάρµαρα-γρανίτες  χρησιµοποιούµε αστάρι 1216.  
Παραθέτουµε κάποιες κακές εφαρµογές ακατάλληλων υλικών που προκάλεσαν το 
αντιαισθητικό «λάδωµα» των φυσικών πετρωµάτων. Η λείανση της 
συγκεκριµένης σιλικόνης γίνεται µε το λειαντικό τύπου GLM  το οποίο διατηρεί 
την στιλπνότητα στην επιφάνεια του υλικού, είναι ειδικό για να µη λεκιάζει 
ευαίσθητα µάρµαρα και ελαττώνει τον κίνδυνο να λεκιάσει το υλικό µας κατά την 
λείανση, δεν ξεραίνει το δέρµα του υλικού και δεν ξεπλένει τα χρωστικά 
πρόσθετα. 



Ειδικά αστάρια. Για το πορόλιθο και τις αµµόπετρες χρησιµοποιούµε το αστάρι 
102, ενός συστατικού, το οποίο ενισχύει κατά πολύ την πρόσφυση της σιλικόνης. 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
 
 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ                         ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :   ΕΑΝ  Η  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΤΩΝ  ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  ΕΙΝΑΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ 

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΜΕΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥ. 
 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΑΙΝΙΑΣ         ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
Ή ΚΟΡ∆ΟΝΙΟΥ 

 

 ΥΓΡΑΝΣΗ   ΑΡΜΟΥ   ΜΕ         ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ 
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ                               ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «∆ΕΡΜΑΤΟΣ» ,ΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. 
 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
OTTOCOLL  - TOPFIX 
Ιδιότητες : Μη εύκαµπτο συγκολλητικό µε ακρυλική βάση, χωρίς διαλύτες και 
σχεδόν άοσµο, εξαιρετικά υψηλή συγκολλητική ικανότητα από την πρώτη επαφή.  



Πεδία εφαρµογής : συγκόλληση πλαστικών (σοβατεπί, κανάλια καλωδίων κλπ), 
συγκόλληση διακοσµητικών υλικών ( από ξύλο, πολυστερίνη κλπ), συγκόλληση 
ανόργανων υλικών και υποστρωµάτων π.χ. γύψινα κλπ. 
OTTOCOLL P 85 & P 340 
Yλικό βάσης : συγκολλητική ουσία 1 συστατικού µε βάση την πολυουρεθάνη 
(PU). 
Ιδιαίτερες ιδιότητες : µη εύκαµπτη, ιδιαίτερα δυνατή συγκόλληση. 
Πεδία εφαρµογής : σύνδεση διακοσµητικών προφίλ, ανακαίνιση εσωτερικής 
σκάλας, παραγωγή κουφωµάτων (PVC, ξύλο, αλουµίνιο), παραγωγή πάνελ, 
παραγωγή πινακίδων, κλπ. 
OTTOCOLL P 520 
Yλικό βάσης : PU 2 συστατικών. 
Ιδιαίτερες ιδιότητες : µη εύκαµπτη ιδιαίτερα ισχυρή κόλληση. 
Πεδία εφαρµογών : παραγωγή γωνιών για µεταλλικά κουφώµατα, θερµοκήπια 
κλπ., συγκόλληση ξύλου και παράγωγων υλικών, συγκόλληση σκληρών 
πλαστικών πχ. Σκληρό PVC, GRP,PU,EPS) ,  συγκόλληση πετρωµάτων και 
τσιµεντοειδών υλικών. 
OTTOCOLL M500 
Μεγάλου εύρους εφαρµογών συγκολλητικό/ σφραγιστικό. 
Προτερήµατα σε σχέση µε τα άλλα υλικά. 
Μ500 vs P 83 
Η Μ500 δηµιουργεί δέρµα πολύ γρηγορότερα, δεν περιέχει ισοκυάνια, έχει υψηλή 
µηχανική αντοχή, έχει καλύτερη πρόσφυση και ειδικά σε υγρές συνθήκες, 
παράγεται σε 5 χρώµατα. Υψηλότερη ποιότητα, άρα υψηλότερη τεχνολογία 
(υβριδικό πολυµερές/ τροποποιηµένη σιλικόνη) και κατά συνέπεια υψηλότερη 
τιµή. 
Μ 500 vs Ρ 85 
Η  Μ500 δεν περιέχει ισοκυάνια, ωριµάζει γρήγορα ακόµη και παχιές στρώσεις, 
δεν διογκώνεται παράγοντας κυψέλες στο εσωτερικό της, Χρειάζεται λίγη 
υγρασία για την ωρίµανση (βουλκανισµό), έχει άριστη πρόσφυση ακόµη και σε 
υγρές συνθήκες. Συνολικά είναι απλούστατη στην εφαρµογή της. 
M 500 vs S 70 
Η Μ 500 δεν περιέχει σιλικόνη και βάφεται, είναι κατάλληλη για  για 
συγκόλληση σε ολόκληρες επιφάνειες όχι µόνο σε στίγµατα, Αρκετά καλή 
πρόσφυση σε σχέση µε την S 70 . Γενικά συνίσταται για συγκολλήσεις σε 
εξωτερικούς χώρους, µε ελαστικότητα, και σε µεγάλη ποικιλία επιφανειών χωρίς 
αστάρι. Π.χ. συγκόλληση κεραµικών ή άλλων σοβατεπί επάνω σε πάνελ µε  
πλαστικοποιηµένη επιφάνεια (συνήθως plastisol E).  
  
 

 


