




























































Άνοιγµα ρωγµής Άνοιγµα κάθετων
«ραµµάτων»

Καθαρισµών ρωγµών Έγχυση εποξικού
µίγµατος χωρίς αδρανή

Τοποθέτηση ραµµάτων Ανάδευση χαλαζιακής Σπατουλάρισµα µε το νέο Επίταση χαλαζιακής
στις εγκάρσιες τοµές άµµου µε το υπάρχον πιο σφιχτό µίγµα άµµου και χρώµατος σε

ρευστό µίγµα σκόνη για την επίτευξη
ίδιου χρώµατος



∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ S 70 ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ “ΜΑΡΜΑΡΟΥ”.

Α.  Οι “κλασσικές” σιλικόνες που περιέχουν πλαστικοποιητές
όταν εφαρµοστούν σε φυσικές πέτρες και µάρµαρα ,

τότε συµβαίνει η παρακάτω διαδικασία «µετανάστευσης»
µε την πάροδο του χρόνου. 

= αρµός σιλικόνης

=φυσική πέτρα,     
µάρµαρο

= αλυσίδα πολυµερούς

= πλαστικοποιητής

……………είναι θέµα χρόνου
…………..ότι θα συµβεί…………….



= αρµός σιλικόνης

= φυσική πέτρα µε
«µεταναστευτικό»
λέκιασµα

= αλυσίδα πολυµερούς

= πλαστικοποιητές

οι πλαστικοποιητές µεταναστεύουν στους κρυστάλλους της φυσικής πέτρας και την λεκιάζουν (λάδωµα).



Β.  Οι σιλικόνες «µαρµάρου» οι οποίες περιέχουν πλαστικοποιητές µε το
τέχνασµα αυτοί να είναι συνδεδεµένοι µε την αλυσίδα του πολυµερούς.

= πλαστικοποιητής

= αρµός σιλικόνης

=φυσική πέτρα

= αλυσίδα πολυµερούς

= επίδραση δυνάµεων / θερµοκρασίας

= δεσµός µε την πολυµερική αλυσίδα

……………µηχανικές πιέσεις και θερµοκρασία επιδρούν στον αρµό µε συνέπεια να
αποκολλούνται οι πλαστικοποιητές από την πολυµερική αλυσίδα και να µεταναστεύουν
στην φυσική πέτρα την οποία και τελικά «λαδώνουν». ∆ηλ. και σε αυτή την περίπτωση

το λάδωµα της φυσικής πέτρας – µαρµάρου είναι θέµα χρόνου και τύχης.



= αρµός σιλικόνης

= φυσική πέτρα µε
«µεταναστευτικό»
λέκιασµα

= αλυσίδα πολυµερούς

= πλαστικοποιητής

= δεσµός µε την πολυµερική αλυσίδα



= φυσική πέτρα

= αρµός σιλικόνης µε
OTTOSEAL® S 70

= αλυσίδα πολυµερούς = επίδραση δυνάµεων / θερµοκρασίας

= ΚΑΝΕΝΑΣ
ΛΕΚΕΣ Ή
ΛΑ∆ΩΜΑ

=αλυσίδα πολυµερούς

= αρµός σιλικόνης µε
OTTOSEAL ® S 70

Γ. Σιλικόνη OTTOSEAL S70  χωρίς πλαστικοποιητές.

παρά την επίδραση µηχανικών πιέσεων και θερµοκρασίας τίποτα δεν συµβαίνει ακριβώς επειδή δεν περιέχονται πλαστικοποιητές.



ΜΟΥΧΛΑ
Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
•Πολύ υγρασία, κακός αερισµός
•Θερµοκρασία (άνω των +20ο C)
•Τροφή µε τη µορφή οργανικών καταλοίπων π.χ. σαπούνι,
κρέµες σώµατος, νεκρά κύτταρα κλπ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ – ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Οι ελαστικοί αρµοί έχουν µικρή θερµική αγωγιµότητα, κατά συνέπεια είναι το πιο
ζεστό σηµείο σε ένα π.χ. µπάνιο (σε σχέση µε την επιφάνεια των πλακιδίων). Ο
µύκητας της µούχλας µεταδίδεται µε σπόρους (µάζα 1 εκατοµµυριοστό του
γραµµαρίου)µε το αέρα όπως η σκόνη. Οι σπόροι κάθονται στα ζεστά σηµεία και µε
την απορρόφηση νερού από την υγρασία αυξάνουν σε όγκο. Γύρω από το σπόρο
αναπτύσσεται ένα σφαιρικό σπείρωµα που διακλαδίζεται σε ένα σύµπλεγµα. Εάν η
µούχλα αναπτύσσεται µόνο επάνω στα οργανικά κατάλοιπα στην επιφάνεια του
σφραγιστικού τότε βρισκόµαστε στο πρώτο στάδιο επίθεσης. Το πρόβληµα αντιµετω-
πίζεται µε την χρήση του ΟΤΤΟ -
ΑΝΤΙ (σπρέι κατά της µούχλας).
Ειδικό και για σιλικόνες.



∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

Αυτός ο µύκητας εκλύει ένα είδος «χωνευτικών» υγρών τα οποία διαλύουν την
σιλικόνη και τα άλλα σφραγιστικά. Τότε εµφανίζονται τα αντιαισθητικά σηµάδια
πάνω στους αρµούς. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο στο οποίο πρέπει να αφαιρέσουµε
εντελώς τη σιλικόνη µε ειδικό αφαιρετικό και πριν εφαρµόσουµε καινούργια πρέπει
πρώτα να καθαρίσουµε καλά µε ΟΤΤΟ-ΑΝΤΙ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

Η ΟΤΤΟ-CHEMIE έχει αναπτύξει αντιµυκητιακά τα οποία είναι ασφαλή για τους
χρήστες των διαφόρων χώρων εφαρµογής (π.χ. δεν περιέχουν τοξικά βαρέα
µέταλλα ή άλλες τοξικές ενώσεις). Τα περισσότερα πρόσθετα αντιµυκητιακά
αλληλεπιδρούν µε τους σπόρους της µούχλας και κατά συνέπεια µπορεί κάποια
στιγµή να εξαντληθούν εάν δεν συνηγορούν και άλλοι παράγοντες προστασίας. 
Πρώτος παράγοντας είναι η «καθαρή» και λεία εφαρµογή της σιλικόνης σε 45ο. 
Αυτό εµποδίζει την εναπόθεση οργανικών καταλοίπων.

ΣΠΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
Χρησιµοποιείτε το OTTO-ANTI για προληπτικούς λόγους κάθε 1-2 µήνες σε
ιδιωτικά µπάνια και κάθε 2 εβδοµάδες σε δηµόσιους χώρους υγιεινής και πισίνες. 
Αυτό θα αφαιρεί και θα προστατεύει από µούχλα, φυκοµύκητες, άλγη κλπ. Οι
υαλώσεις, τα βερνίκια, η τοιχοποιία, τα πλαστικά και οι ταπετσαρίες δεν
επηρεάζονται, ενώ ταυτόχρονα απολυµαίνει και εξαλείφει τις οσµές. Μπορεί να
εφαρµοστεί στις σιλικόνες, αρµούς πλακιδίων, και στα επικίνδυνα σηµεία της
οροφής. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Σηµαντικό είναι το καλό ξέπλυµα µε νερό των σφραγιστικών και των αρµών των
πλακιδίων µετά από κάθε µπάνιο και το σκούπισµά τους µε ένα πανί (έτσι
αποφεύγεται και δηµιουργία αλάτων). Ο συχνός καθαρισµός γίνεται µε ένα ουδέτερο
καθαριστικό. Όξινα καθαριστικά (και αφαίρεσης αλάτων) είναι λιγότερο κατάλληλα
επειδή η µούχλα ευνοείται από το όξινο περιβάλλον. Θετικό είναι και ο καθαρισµός, 
µια φορά την εβδοµάδα, του µπάνιου και ειδικότερα των αρµών των πλακιδίων και
της σιλικόνης µε ένα απολυµαντικό καθαριστικό υγιεινής.

ΣΥΧΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Ο συχνός αερισµός υποστηρίζει τα προαναφερόµενα µέτρα και είναι γενικότερα καλός
για την υγιεινή του σπιτιού. Ακολουθούν προτάσεις για το σωστό αερισµό.



1.Εξαερισµός από το παράθυρο. 

Απαιτεί διάπλατα ανοικτό παράθυρο
για καλό αερισµό αλλιώς χρειάζονται
µεγαλύτεροι χρόνοι αερισµού.
Η αποδοτικότητα του εξαερισµού
εξαρτάται από την διαρρύθµιση του
χώρου.

2. ∆ιαµπερής εξαερισµός.   
Εκµεταλλεύεται την διαφορά πίεσης
από την µία στην άλλη πλευρά του
κτιρίου. Είναι ο πιο αποδοτικός εξα-
ερισµός σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

α.Σχηµατικό παράδειγµα αύξησης του χρόνου εξαερισµού από τον ιδανικό έως τον πιο προβληµατικό.

β.  Εξαερισµός ανάλογα µε τις εποχές
∆εκέµβριος – Φεβρουάριος 5 λεπτά
Μάρτιος + Νοέµβριος 10 λεπτά
Απρίλιος, Μάιος + Σεπτέµβριος, Οκτώβριος 15 λεπτά
Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 25 λεπτά

Για να απαλλαχθείτε από την υγρασία σε κάποιο χρηστικό χώρο µπορεί
να χρειαστείτε να αερίζεται 2-3 φορές την ηµέρα, ή και να
χρησιµοποιείται και τεχνητά µέσα για την αλλαγή και βελτίωση του αέρα. 




