
Περιγραφή
Το NOVACEM CREATIVE είναι μείγμα τσιμέντων υψηλής αντο-
χής και ειδικών συνθετικών πρόσθετων σε μορφή σκόνης. 
Όταν το NOVACEM CREATIVE αναμιχθεί με συμβατά με το τσι-
μέντο αδρανή όπως πχ χαλαζιακά πετρώματα, χρωστικές, 
κρύσταλλα (βλ. ενδεικτικά μίγματα NOVACEM CREATIVE) και 
καθαρό νερό,  δημιουργείται ένας ευκολοδούλευτος πολτός 
που εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κατακόρυφες στε-
γανοποιημένες επιφάνειες, όπως ένα κοινό τσιμεντοκονίαμα. 
Μετά την αρχική σκλήρυνση του το σύστημα NOVACEM 
CREATIVE "ξεπλένεται" χρησιμοποιώντας  είτε ισχυρά οξέα 
είτε νερό υπό υψηλή πίεση. Με αυτό τον τρόπο τα αδρανή που 
είχαν ενσωματωθεί στη μάζα του κονιάματος ‘αναδύονται’ δη-
μιουργώντας μια επιφάνεια υψηλής αντοχής και αισθητικής 
που προσομοιάζει με ψηφιδωτό. Εναλλακτικά αν υπάρχει η 
απαίτηση για δημιουργία λείου μοντέρνου  μωσαϊκού αντί για 
πλύσιμο με διάλυμα οξέος ή με νερό υπό πίεση, κάνουμε λεί-
ανση της επιφάνειας με μηχανικά μέσα. Η ευελιξία του συστή-
ματος NOVACEM CREATIVE το καθιστά ιδανική βάση για δημι-
ουργία ‘μοναδικών’ επιφανειών με όψη ψηφιδωτού ή μωσαϊκού 
σε δάπεδα, τοίχους, τεχνητές λίμνες και πισίνες ανάλογα με τις 
αισθητικές απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

Χρήση - Εφαρμογές
Το NOVACEM CREATIVE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συνδε-
τικό έτοιμο προς ανάμιξη με κατάλληλα αδρανή για δημιουρ-
γία διακοσμητικής επίστρωσης με όψη μωσαϊκού ή ψηφιδω-
τού, σε εφαρμογές όπως: 
• Ψηφιδωτά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου 
υπάρχει απαίτηση για ενσωμάτωση στο υλικό επικάλυψης 
στοιχείο από την ‘ταυτότητα’ του χώρου. Τέτοια παραδείγματα 
είναι πισίνες με όστρακα, bar ή πάγκοι με σπασμένα γυαλιά 
από μπουκάλια, δάπεδα με βότσαλα δίπλα σε ποτάμια κλπ.
• Κατοικίες όπου στόχος είναι να δημιουργήσουμε ενιαίες επι-
φάνειες οι οποίες μπορούν να ξεκινούν από εσωτερικούς, να 
συνεχίζουν σε εξωτερικούς χώρους και να καταλήγουν ακόμη 
και εντός της πισίνας ή τεχνητής λίμνης, "μεγαλώνοντας" με 
αυτό τον τρόπο την επιφάνεια στο χώρο.
• Χώροι με υγρασία όπως ντουζιέρες, χαμάμ και πισίνες.
• Κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι  όπου υπάρχει απαίτηση 
ενιαίας επιφάνειας υψηλής αισθητικής με τελική όψη μωσαϊ-
κού ή ψηφιδωτού. 
• Τελική διακοσμητική επίστρωση με όψη μωσαϊκού  και μο-
ντέρνο design σε χτιστά κρεβάτια, έπιπλα, γλάστρες, τραπέ-
ζια, γραφεία, πάγκους. 
• Σε μοντέρνα κτίσματα και ξενοδοχεία.
• Σε εφαρμογές με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Τσιμεντοειδές συνδετικό για δημιουργία επίστρωσης 
με όψη ψηφιδωτού ή μωσαϊκού υψηλής αισθητικής 

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι χωρίς ανιούσα 
υγρασία, συμπαγές, καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοι-
χεία και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να επηρεάσει την πρό-
σφυση του NOVACEM CREATIVE σ' αυτό. Όταν η εφαρμογή γί-
νεται σε βαμμένη πισίνα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η 
υφιστάμενη βαφή έχει απομακρυνθεί εντελώς από το υπό-
στρωμα το οποίο θα πρέπει να είναι συμπαγές και απορροφη-
τικό. Σε κάθε περίπτωση όπου η εφαρμογή γίνεται σε πισίνα ή 
εξωτερικό δάπεδο, συνιστάται να γίνεται στεγανοποίηση χρη-
σιμοποιώντας σαν αστάρι της στρώσης του NOVACEM 
CREATIVE ένα εκ των SC ELASTIC (μη απορροφητικό υπόστρω-
μα) ή SC 200 PENETRATE (απορροφητικό υπόστρωμα). Η αντο-
χή σε θλίψη του υποστρώματος τοίχου ή δαπέδου πρέπει σε 
κάθε περίπτωση  να είναι τουλάχιστον 1,5N/mm² και η μέγιστη 
περιεχόμενη υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 3%. Αν η αντο-
χή και η υγρασία του υποστρώματος δεν ικανοποιούν αυτές τις 
απαιτήσεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθούν 
ρωγμές και αποκόλληση από το υπόστρωμα. Υπάρχουσες ρωγ-
μές σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίας πρέπει να επισκευάζονται 
χρησιμοποιώντας εγκάρσια μεταλλικά καρφιά και την ενέσιμη 
εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Όσο είναι νωπή 
η εποξειδική κόλλα EPO FLUID πρέπει να γίνει επίπαση της άμ-
μου S 500 ή άλλης αντίστοιχης προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ομοιομορφία του υποστρώματος . 
Όταν η εφαρμογή γίνεται σε επιφάνειες που ‘σκονίζονται’ και 
κρίνεται απαραίτητη η επιφανειακή τους σταθεροποίηση, την 
εφαρμογή του συστήματος NOVACEM CREATIVE συνιστάται 
να προηγηθεί επάλειψη του υποστρώματος, ανάλογα με τον 
βαθμό και βάθος της σταθεροποίησης που θέλουμε να πετύ-
χουμε, με αστάρι συνθετικών ρητινών όπως το NOVAPRIMER 
ή PLANOPRIMER ως έχει ή διαλυμένο σε αναλογία 1 προς 1 σε 
νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. 
Σε επιφάνειες με μειωμένη απορροφητικότητα όπως μωσαϊ-
κά, κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα καλά στερεωμένα συνιστά-
ται να γίνεται προεπάλειψη με SC ELASTIC. Όταν όμως η εφαρ-
μογή γίνεται πάνω σε ελαστικό τσιμεντοειδές υλικό 
στεγανοποίησης όπως το SC ELASTIC ή το SC 200EL ο χρόνος 
που μεσολαβεί μέχρι την εφαρμογή του NOVACEM CREATIVE 
δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 48 - 72 ώρες. Σε αντίθετη περίπτω-
ση δημιουργείται ένα μη απορροφητικό υπόστρωμα, ακατάλ-
ληλο να δεχτεί τη στρώση του NOVACEM CREATIVE. 
Σε απορροφητικά υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές που 
απαιτείται σε μεγάλο  βαθμό και βάθος σκλήρυνση τους, να γί-
νεται επεξεργασία του υποστρώματος με το εποξειδικό αστάρι 
WATER PRIMER EPX. 

▶  Κατάλληλο για πισίνες και τεχνητές λίμνες 
▶  Κατάλληλο για εξωτερικά δάπεδα και τοίχους 
▶  Κατάλληλο για υδρομασάζ και ντουζιέρες
▶  Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
▶  Εφαρμόζεται σε πάχος εξαρτώμενο από το μέγεθος αδρανών
▶  Τελική διαμόρφωση επιφανείας καθαρίζοντας με οξύ ή νερό υπό πίεση
▶  Εφαρμογή μίγματος σαν κοινό τσιμεντοκονίαμα
▶  Μπορεί να αναμιχθεί με κρύσταλλα, κοχύλια, βότσαλα, σπασμένα γυαλιά ή χρωστικές NOVACOLOR OXIDE

NOVACEM CREATIVE 
(πρωην PLANOCOLOR POOL RENDER)
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Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή του 
NOVACEM CREATIVE χωρίς κατάλληλο αστάρι. Για περισσό-
τερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τε-
χνικών Δεδομένων των προϊόντων).  

Προετοιμασία του μίγματος
Αναμιγνύουμε τα 15Kg σκόνης NOVACEM CREATIVE με 30 - 
50Kg αδρανή σε δάπεδα ή με 45 - 65Kg αδρανή σε τοίχους 
(βλ. παραδείγματα μιγμάτων κάτω) και 14 - 18% κ.β. μίγμα-
τος καθαρό νερό χρησιμοποιώντας εργοταξιακό αναδευτή-
ρα ανάλογα με την εφαρμογή. Για μικρότερες ποσότητες 
μπορεί να γίνει και χρήση κουβά και ηλεκτρικού αναδευτή-
ρα όπου όμως η ανάμιξη πρέπει να γίνεται σε αργές στροφές 
για 3 - 4 λεπτά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του μίγμα-
τος. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο στους +230C & 50% υγρασία 
περιβάλλοντος είναι 1 ώρα ενώ το μίγμα είναι βατό (ελαφρά 
κυκλοφορία) μετά από 4 - 6 ώρες.
Παρατήρηση: Αν απαιτείται από την εφαρμογή εκτός από 
χαλαζιακά αδρανή μπορεί να γίνει εν μέρει ανάμιξη και με 
άλλα υλικά όπως όστρακα, κομμάτια κρυστάλλων, έγχρωμα 
κομμάτια τζαμιών ή άλλων μη ελαστικών ανακυκλωμένων 
υλικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να γίνεται έλεγ-
χος συμβατότητας των συγκεκριμένων αδρανών υλικών 
που προστίθενται στο μίγμα με το NOVACEM CREATIVE κα-
θώς επίσης και έλεγχος καταλληλότητας ανάλογα με το εί-
δος της εφαρμογής, τη συμπεριφορά τους στην έκθεσή τους 
σε οξέα κλπ.    

Εφαρμογή του μίγματος
Αφού τοποθετήσουμε κατάλληλους οδηγούς, εφαρμόζουμε 
το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας επίπεδη σπά-
τουλα, μυστρί ή φραγκόφτυαρο ανάλογα με το αν η εφαρμο-
γή γίνεται σε δάπεδο ή σε τοίχο.  Το πάχος εφαρμογής εξαρ-
τάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου  των 
χρησιμοποιούμενων αδρανών (ελάχιστο πάχος = 3 x μέγι-
στη διάσταση κόκκου αδρανών)   σε τοίχους ή δάπεδα μέσης 
κυκλοφορίας. Για εφαρμογή σε δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας 
επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας. Η 
εφαρμογή σε τοίχο γίνεται όπως ενός σοβά μιας στρώσης: 
γίνεται μια πρώτη ‘πεταχτή’ στρώση από το υλικό όπου κα-
λύπτουμε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής και ακολου-
θεί χωρίς καθυστέρηση η τελική στρώση του υλικού.  Η 
εφαρμογή γίνεται ‘νωπό σε νωπό’. Κατόπιν γίνεται τελική 
εξομάλυνση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας μεταλλική 
σπάτουλα. Μετά από τουλάχιστον 6 ώρες και όχι περισσότε-
ρο από 20 ώρες ‘ξεπλένουμε’ την επιφάνεια χρησιμοποιώ-
ντας ισχυρό όξινο καθαριστικό (pH 0 - 1) ή νερό υπό υψηλή 
πίεση. Η εργασία του ‘όξινου καθαρισμού’ γίνεται χρησιμο-
ποιώντας κατάλληλο σφουγγάρι και ειδικό εξοπλισμό και 
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ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή σκόνη

Χρώμα λευκό

Ειδικό Βάρος 1,5 gr/cm³

Τοξικότης
ερεθιστικό όπως όλα τα 
τσιμεντοειδή 

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Ειδικό βάρος ξηρού μίγματος 1,6 - 2,0 gr/cm³

Χρόνος ζωής στο δοχείο 1 ώρα

Βατότης δαπέδου μετά 4 - 5 ώρες

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής ή 
αδιαβροχοποίησης μετά απο 48 ώρες

Αναλογία ανάμιξης

15Kg σκόνη / 30 - 50Kg 
αδρανή (σε δάπεδα)
15Kg σκόνη / 45 - 65Kg αδρα-
νή (σε τοίχους)

Θερμοκρασία εφαρμογής +80C έως +270C

Ελάχιστο πάχος εφαρμογής
3 x μέγιστο κόκκο χρησιμο-
ποιούμενων αδρανών

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε γήρανση άριστη

Αντοχή σε υγρασία άριστη

Αντοχή σε οξέα πολύ καλή

Αντοχή σε αλκάλια πολύ καλή

Περιγραφή Ποσότητα (kg)

NOVACEM CREATIVE 25

NX MR 06 14 75

OXIDE ώχρα 2 Χ 250gr

Βάρος ξηρού μίγματος 100Kg

Περιγραφή Ποσότητα (kg)

NOVACEM CREATIVE 35

S 500 10

S 01 15

NX MR 06 14 40

Βάρος ξηρού μίγματος 100Kg

Περιγραφή Ποσότητα (kg)

NOVACEM CREATIVE 33

NX MR 06 14 67

OXIDE μαύρο 2 Χ 250gr

Βάρος ξηρού μίγματος 100Kg

Περιγραφή Ποσότητα (kg)

NOVACEM CREATIVE 35

S 07 15

RC GLASS 01 10

RC GLASS 06 40

OXIDE πράσινο 1 x 250gr

Βάρος ξηρού μίγματος 100Kg

Περιγραφή Ποσότητα (kg)

NOVACEM CREATIVE 40

NX MR 08 11 37,5

RC GLASS 01 22,5

OXIDE πράσινο 2 Χ 250gr

Βάρος ξηρού μίγματος 100Kg

Περιγραφή Ποσότητα (kg)

NOVACEM CREATIVE 35

RC GLASS 01 37,5

RC GLASS 06 22,5

OXIDE μπλε 1 Χ 250gr

Βάρος ξηρού μίγματος 100Kg

Παραδείγματα μιγμάτων NOVACEM CREATIVE με PLANOCOLOR GRANIT/100kg ξηρού μίγματος 
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μέτρα ασφαλείας χειρισμού όξινων προϊόντων όπως γάντια, προστα-
τευτική μάσκα για τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. Η συγκε-
κριμένη εργασία ‘καθαρισμού’ γίνεται μέχρι να ‘αναδυθούν’ στην επι-
φάνεια της επίστρωσης τα αδρανή (άμμος, κρύσταλλα κλπ) που 
έχουμε εγκιβωτίσει στο μίγμα του NOVACEM CREATIVE. Ακολουθεί 
καθαρισμός της επιφάνειας με νερό για απομάκρυνση των υπολειμ-
μάτων της επεξεργασίας. Τα υπολείμματα από τη συγκεκριμένη εφαρ-
μογή καθαρισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται ελεύθερα στο περι-
βάλλον. Η τελική υφή που επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη 
επεξεργασία παρέχει ένα ανάγλυφο τελικό αποτέλεσμα. 
Σε περίπτωση όπου απαιτείται από την εφαρμογή η τελική επιφάνεια 
να έχει όψη γυαλισμένου μωσαϊκού, μπορεί να γίνει χρήση κατάλλη-
λης μηχανής λείανσης με διαμαντόδισκο. Η συγκεκριμένη εργασία 
μπορεί να γίνει 7 - 10 ημέρες μετά την εφαρμογή του NOVACEM 
CREATIVE. 
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση (είτε ‘όξινου καθαρισμού’, είτε με νερό 
υπό υψηλή πίεση, είτε λείανση) πρέπει να προσέχουμε πότε ξεκινάμε 
τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αν ξεκινήσουμε πιο νωρίς υπάρχει ο κίν-
δυνος το μίγμα να μην προλάβει να αναπτύξει επαρκείς αντοχές και να 
αποκολληθούν ψηφίδες από την επιφάνεια της επίστρωσης δημιουρ-
γώντας μικρές επιφανειακές κοιλότητες. Αν υπάρξει μεγάλη καθυ-
στέρηση υπάρχει ο κίνδυνος ο ‘καθαρισμός’ με οξύ ή νερό υπό πίεση 
να γίνει προβληματικός. Για το λόγο αυτό συνιστάται να τηρούνται οι 
χρόνοι που αναφέρονται εδώ και σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή κα-
θαρισμού ή λείανσης να ξεκινάει από το λιγότερο εμφανές σημείο της 
επιφάνειας.
Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσα σε πισίνες ή εν γένει δεξαμενές, το γέ-
μισμα της πισίνας μπορεί να γίνει 7 - 10 ημέρες μετά την εφαρμογή. 
Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή ημέρες με ζέστη ή έντονο αέρα 
για αποφυγή ταχείας εξάτμισης που δημιουργεί ρωγμές στην επιφά-
νεια του NOVACEM CREATIVE. Αν αυτό δεν είναι δυνατό η επιφάνεια 
πρέπει να προστατευθεί εξασφαλίζοντας υγρό περιβάλλον ωρίμαν-
σης για τις πρώτες ώρες χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα όπως κλι-
ματιστικά και υγραντήρες δωματίων. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμο-
γής είναι μεταξύ +80C και +270C.  
Μετά από 72 ώρες (στους +230C και 50% υγρασία περιβάλλοντος) από 
την ολοκλήρωση της εφαρμογής,  η επιφάνεια μπορεί να αδιαβροχο-
ποιηθεί χρησιμοποιώντας DRY BRIGHT διαλυμένο 1:1 σε νερό και κα-
τόπιν, PLANOFINISH PU MAT (για ματ όψη) ή  PLANOFINISH PU (για 
πιο γυαλιστερή όψη) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (βλ. 
αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων).
Όταν το NOVACEM CREATIVE εφαρμόζεται μέσα σε πισίνα η εφαρμο-
γή βερνικιού δεν κρίνεται απαραίτητη αν και εξαρτάται από την τελική 
υφή που επιτυγχάνουμε στην επιφάνεια. Σε περίπτωση όπου υπάρχει 
απαίτηση για εφαρμογή αδιαβροχοποίησης σε πισίνα, τότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο το PLANOFINISH PU.

Αρμοί διαστολής
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να προβλέπουμε την δημιουργία αρ-
μών διαστολής. Συνιστάται περιμετρικός αρμός σε εσωτερικούς χώ-
ρους το πολύ κάθε 7 τρέχοντα μέτρα μήκους και κάθε 5 τρέχοντα μέ-
τρα μήκους σε εξωτερικούς χώρους. Σε πισίνες συνιστάται αρμός 
διαστολής στις ενώσεις τοίχου με δάπεδο και τοίχο με τοίχο καθώς και 
κάθε 40 - 45m2. Οι συγκεκριμένοι αρμοί γεμίζουν με ουδέτερο σιλικο-
νούχο σφραγιστικό NOVACOLOR NR αφού προηγηθεί επάλειψη του 
αρμού με PRIMER NR 2K. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει 
διάσταση μεγαλύτερη από 10 τρέχοντα μέτρα χωρίς αρμό διαστολής 
σε εσωτερικούς χώρους και κάθε 7 τρέχοντα μέτρα μήκους σε εξωτε-
ρικούς χώρους. Νοείται ότι η ύπαρξη αρμών διαστολής στο υπόστρω-
μα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μην σκεπάζονται προϋπάρχοντες 
αρμοί διαστολής από την στρώση του NOVACEM CREATIVE.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση του NOVACEM CREATIVE εξαρτάται από τη σύνθεση 
του μίγματος και μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 1,6 - 2,0kg ξηρού μίγ-
ματος/m²/mm πάχους. Βλ και ενδεικτικά μίγματα NOVACEM 
CREATIVE.  

Καθαρισμός
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάμιξη και την εφαρμογή 
κονιαμάτων που περιέχουν το NOVACEM CREATIVE πρέπει να καθαρί-
ζονται με νερό πριν σκληρυνθούν. Μετά την σκλήρυνση μπορούν να 
καθαριστούν μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το σύστημα NOVACEM CREATIVE παραμένει σταθερό για 12 μήνες σε 

προστατευμένο μέρος στην αρχική συσκευασία σφραγισμένη.

Συστάσεις 
• Μην εφαρμόζετε το NOVACEM CREATIVE σε εύκαμπτες επι-
φάνειες ή επιφάνειες με έντονο κραδασμό καθώς και σε δάπε-
δα με βαριά κυκλοφορία οχημάτων.
•  Μην εφαρμόζετε το NOVACEM CREATIVE σε μη απορροφη-
τικά υποστρώματα όπως μέταλλο, γυαλί, παλαιά κεραμικά. 
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
•  Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε χώ-
ρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανο-
ποίηση. Το προϊόν έχει σχεδόν μηδενικό πορώδες αλλά δεν 
μπορεί να θεωρηθεί στεγανωτικό.
•  Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε χώ-
ρους με μόνιμη παρουσία ισχυρών χημικών διαβρωτικών πχ 
σε βιομηχανίες.
•  Μην επικαλύπτετε με το σύστημα NOVACEM CREATIVE αρ-
μούς διαστολής σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
•  Το σύστημα NOVACEM CREATIVE όπως και κάθε εφαρμοζό-
μενο κονίαμα απαιτεί την ύπαρξη αρμών διαστολής. Για αυτό 
το λόγο φροντίζετε να παρεμβάλετε αρμούς διαστολής σε κα-
τάλληλες θέσεις.
•  Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε υπο-
στρώματα σαθρά (ελάχιστη θλιπτική αντοχή 1,5N/mm²) ή σε 
υπόστρωμα με υγρασία μεγαλύτερη από 3%.
•  Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε υπο-
στρώματα που έχουν ή θα εμφανίσουν στο μέλλον υγρασία 
μεγαλύτερη από 3% ή που υπόκεινται σε ανιούσα υγρασία.
•  Πριν την εφαρμογή βερνικιού ή αδιαβροχοποιητικής προ-
στασίας πρέπει να προηγείται δοκιμή.
•  Μην αναμιγνύετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE με γύψο, 
τσιμέντο, ρητίνες, ελαστικοποιητικά γαλακτώματα ή άλλα 
συνδετικά. Η ανάμιξη να γίνεται μόνο με κατάλληλα αδρανή 
υλικά και σε κάθε περίπτωση όχι με δολομιτικά αδρανή ή μη 
συμβατά με τσιμέντο αδρανή.
•  Υποστρώματα απορροφητικά με ανεπαρκείς μηχανικές 
αντοχές πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη επεξεργασία με 
WATER PRIMER EPX.
•  Μην προσθέτετε νερό ή ενισχυτικά γαλακτώματα στο δοχείο 
όταν το μίγμα αρχίζει να πήζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις το μίγ-
μα πρέπει να απορρίπτεται.
•  Η εφαρμογή του συστήματος πρέπει να γίνεται από εξειδι-
κευμένα συνεργεία. 
• Το σύστημα NOVACEM CREATIVE περιέχει τσιμέντο. Πρέπει 
να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις που αφο-
ρούν τσιμεντοειδή προϊόντα, όπως ωρίμανση σε περιβάλλον 
υγρασίας ή προστασία από έντονα καιρικά    φαινόμενα τις 
πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή.

Συσκευασία
Σκόνη NOVACEM CREATIVE σε χαρτόσακους των 15kgκαι πα-
λέτες 900kg.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της 
γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και 
υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές 
εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να 
χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέ-
ρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε 
κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε 
συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρού-
με το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του 
παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση 
στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων 
ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθεί-
ας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΙΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδο-
μένων Ασφαλείας.

06
 /

 2
01

4


