
Περιγραφή
Το NOVACEM FLOW 215 είναι ένα μίγμα ειδικών τσιμέντων  
γκρι χρώματος, με ειδικά πρόσθετα και βελτιωτικά που του δί-
νουν γρήγορη ενυδάτωση, σκλήρυνση και υψηλή εργασιμότη-
τα. Μετά την ανάμιξή του με νερό και άμμο κατάλληλης κοκκο-
μετρίας το NOVACEM FLOW 215 γίνεται μια ρευστή, και εύκο-
λα εργάσιμη τσιμεντοκονία, με υψηλή δύναμη συγκόλλησης 
στο υπόστρωμα. Το NOVACEM FLOW 215 μπορεί να εφαρμο-
σθεί σε πάχη από 2 μέχρι 15cm σε κάθε στρώση, χωρίς συρρι-
κνώσεις, ρωγμές και ρηγματώσεις και αναπτύσσει υψηλή 
αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό. Επιπλέον εξαιτίας της ειδικής 
της σύνθεσης επιτυγχάνει τελικό βάρος μεταξύ 1,3 - 1,6tn/m3 
ελαφρύτερο κατά τουλάχιστον 30% συγκρινόμενο με τις συμ-
βατικές τσιμεντοκονίες. Το τρίψιμο της τσιμεντοκονίας μπορεί 
να αρχίσει σε περίπου  8 - 24 ώρες μετά την εφαρμογή του κο-
νιάματος με NOVACEM FLOW 215. Η τοποθέτηση κεραμικών 
πλακιδίων μπορεί να γίνει μετά από 3 - 4 ημέρες για πάχος κο-
νιάματος 20 - 30mm.

Χρήση - Εφαρμογές
Το NOVACEM FLOW 215 αναμιγμένο με αδρανή κατάλληλης 
κοκκομετρίας και νερό χρησιμομοποιείται μεταξύ άλλων στις 
κάτωθι εφαρμογές:
• Γέμισμα δαπέδων σε πάχος 2 -15cm σε μία στρώση σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χώρους. 
• Γέμισμα μειωμένου βάρους σε πλάκες σκυροδέματος πριν 
την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων, 
χρησιμοποιώντας κόλλες λεπτού στρώματος.                                                                                                                
• Εξομαλύνσεις δαπέδων σε χώρους που εξαιτίας δύσκολης 
πρόσβασης απαιτείται υλικό που εφαρμόζεται με άντληση 
πριν την εφαρμογή επικάλυψης.                                                                                         
• Δημιουργία υποστρώματος γρήγορης ωρίμανσης που επιδέ-
χεται επικάλυψη σε σύντομο χρονικό διάστημα αντί για 7 ημέ-
ρες / εκατοστό πάχους που απαιτείται κανονικά.
• Γεμίσματα δαπέδων σε οικοδομές που υπάρχει απαίτηση για 
μειωμένο βάρος κατά 30% - 40% (ανάλογα με τον τρόπο ανά-
δευσης).
• Γεμίσματα σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία του υποστρώματος 
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή και απαλλαγμένα 
από σκόνη, ξένα σώματα, χρώματα, κεριά, λάδια, σκουριές, 
κομμάτια γύψου και εν γένει οποιουδήποτε υλικού που ενδε-
χομένως να εμποδίσει την πρόσφυση της κονίας. Το υπόστρω-
μα πρέπει να είναι μονωμένο απο ανιούσα υγρασία. Επιφάνει-
ες σκυροδέματος με ανεπαρκείς αντοχές πρέπει να απομα-
κρυνθούν με μηχανικά μέσα. Ρωγμές στις επιφάνειες 
σκυροδέματος πρέπει να επισκευαστούν με την εποξειδική 
κόλλα δύο EPO FLUID. Όταν το NOVACEM FLOW 215 εφαρμό-
ζεται σε πάχος 2 - 5cm. συνιστάται να γίνεται συγκόλλησή του 

Βάση παραγωγής τσιμεντοκονίας μειωμένου βάρους κατά τουλάχιστον 
30% πριν την εφαρμογή επικαλύψεων δαπέδων, σε πάχος από 2 - 15cm

στο υπόστρωμα. Αν το υπόστρωμα είναι απορροφητικό βάσε-
ως τσιμέντου πριν την εφαρμογή της στρώσης του εφαρμό-
ζουμε συνδετικό αριάνι που αποτελείται απο 1 μέρος νερού, 1 
μέρος SBR 50 ή PL 400 και 3 μέρη NOVACEM FLOW 215. Η 
εφαρμογή του NOVACEM FLOW 215 γίνεται “νωπό σε νωπό” 
πάνω στο συνδετικό αριάνι. Όταν το υπόστρωμα είναι μη 
απορροφητικό όπως κεραμικά πλακίδια, η συγκόλληση γίνε-
ται χρησιμοποιώντας PLANO CONTACT ή EPO FLUID.  Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα 
Τεχνικών Δεδομένων των προιόντων.

Προετοιμασία του μίγματος 
Με άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια
Στην μηχανή ανάδευσης προσθέτουμε 34 - 36lt καθαρό νερό 
και υπό ανάδευση προσθέτουμε 2,5 σακιά (2,5 x 20kg = 50kg) 
NOVACEM FLOW 215 και ακολούθως υπό γρήγορη ανάδευση 
προσθέτουμε 150 - 200kg άμμο κοκκομετρίας 0 - 1,7mm. Εάν 
η άμμος είναι υγρή τότε θα πρέπει το αρχικό νερό να είναι κατά 
4 - 5lt μειωμένο και να προσθέσετε και άλλο νερό, εφόσον εί-
ναι αναγκαίο, στο τέλος αφού προστεθεί όλη η άμμος. Ελάχι-
στος χρόνος ανάδευσης 2 - 3 λεπτά σε υψηλές στροφές. 

Με άμμο για μπετόν ή ψηφίδα 
Ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία μειώνοντας το νερό 
κατά περίπου 10%. Στην μηχανή ανάδευσης προσθέτουμε 30 - 
33lt καθαρό νερό και με γρήγορη ανάδευση προσθέτουμε 2,5 
σακιά (2,5 x 20kg = 50kg) NOVACEM FLOW 215 και ακολούθως 
250kg ψηφίδα 0,5 - 1,0 ή 0,5 - 2,0mm ή άμμο μπετού 0 - 4mm ή 
0 - 8mm. Η ανάδευση γίνεται όπως και στη περίπτωση με 
άμμο θαλάσσης.

Ανάμιξη με περλίτη 
Προσθέτοντας περλίτη στο NOVACEM FLOW 215 επιτυγχά-
νουμε περεταίρω σημαντική μείωση του βάρους ανάλογα βέ-
βαια με την ποσότητα περλίτη που θα προσθέσουμε στο μίγ-
μα. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι σε κάθε περίπτωση η 
ανάμιξη με περλίτη αυξάνει τους απαιτούμενους χρόνους ξή-
ρανσης. 

▷ Αναμιγνύεται μόνο με άμμο και νερό
▷  Αντλήσιμο
▷  Εξαιρετικές αντοχές με σχετικά χαμηλό βάρος
▷  Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
▷  Τρίβεται με μηχανή μετά από 8 - 24 ώρες 
▷  Εύκολη εφαρμογή που μειώνει σημαντικά το εργατικό κόστος 
▷  Κατάλληλο για χρήση σε ενδοδαπέδια θέρμανση 
▷  Μπορεί να αναμιχθεί με περλίτη για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του βάρους
▷  Ιδανικό για γεμίσματα πριν την εφαρμογή επιστρώσεων PLANOCOLOR

NOVACEM FLOW 215

50kg NOVACEM FLOW 215 +150 -200kg άμμο +34 -36lt νερό

Για 1 m2 πάχους 30mm θα χρειαστούμε: 
6,25Kg NOVACEM FLOW 215 + 31,25Kg άμμο

Για 1m3 κονίας απαιτούνται: Περίπου 
200Kg NOVACEM FLOW 215 + 1000Kg άμμος

50kg NOVACEM FLOW 215 + 250kg άμμο μπετού  
+30 - 33 λίτρα νερό

Για 1 m2 πάχους 30mm θα χρειαστούμε: 
5Kg NOVACEM FLOW 215 + 30Kg άμμο μπετού

Για 1m3 κονίας απαιτούνται: Περίπου 
170Kg NOVACEM FLOW 215 + 1000Kg άμμος μπετού

www.novamix.gr



Εφαρμογή του μίγματος 
Το μίγμα NOVACEM FLOW 215 εφαρμόζεται με μία πλατιά 
μεταλλική πήχη πάνω στους οδηγούς σαν κοινή τσιμεντο-
κονία. Λόγω των αξιοσημείωτων ιδιοτήτων επιπέδωσής του 
το NOVACEM FLOW 215 εφαρμόζεται εύκολα και εξαιτίας 
ύπαρξης ειδικών διογκωτικών πρόσθετων γεμίζει την επι-
φάνεια χωρίς να αυξάνει σημαντικά το βάρος συγκρινόμενο 
με τις συνήθεις τσιμεντοκονίες. Το στρώμα επιπέδωσης με 
NOVACEM FLOW 215 μπορεί να δεχθεί τρίψιμο με μηχανή 
μετά από 8 - 24 ώρες, και είναι έτοιμο να δεχθεί πλακόστρω-
ση μετά από 3 - 4 ημέρες. Όταν η εφαρμογή του κονιάματος 
γίνεται σε πάχος μεγαλύτερο απο 10 εκατοστά συνιστάται 
να εισάγεται πλέγμα οπλισμού. Ημέρες με ζέστη ή/και αέρα 
η επιφάνεια του νωπού τσιμεντοκονιάματος που κατασκευ-
άστηκε με NOVACEM FLOW 215 πρέπει να σκεπάζεται με 
βρεγμένες λινάτσες τις οποίες πρέπει να βρέχουμε τακτικά 
για την αποφυγή της ταχείας εξάτμισης του νερού ανάμιξης. 
Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους κα-
νόνες που ακολουθούνται στις τσιμεντοκονίες δαπέδων 
ήτοι συντήρηση και ωρίμανση σε καθεστώς υγρασίας δημι-
ουργία αρμών διαστολής καθώς και σεβασμός υπαρχόντων 
αρμών διαστολής απο το υπόστρωμα.

Καθαρισμός
Όσο είναι νωπό το NOVACEM FLOW 215 μπορεί να αφαιρεθεί 
από τα εργαλεία και τα χέρια με νερό. Όταν το NOVACEM 
FLOW 215 στεγνώσει αφαιρείται μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το NOVACEM FLOW 215 αποθηκεύεται σε ξηρό και προστα-
τευμένο από υγρασία και απευθείας ηλιακή έκθεση χώρο 
στην αρχική συσκευασία σφραγισμένη και παραμένει σταθε-
ρό για τουλάχιστο 6 μήνες.

Συστάσεις 
• Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αρχίζει να σκληραίνει.
• Μην προσθέτετε ασβέστη, γύψο ή άλλα συνδετικά.
• Μην χρησιμοποιείτε NOVACEM FLOW 215 σε πάχος μικρό-
τερο των 20mm (χρησιμοποιείστε PLANO 120). 
• Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρεμβάλετε αρμούς διαστο-
λής που θα γεμίζουν με κατάλληλο ελαστικό σφραγιστικό 
ανάλογα με την εφαρμογή.
• Μην χρησιμοποιείτε το NOVACEM FLOW 215 σε υποστρώ-
ματα με συνεχή ανιούσα υγρασία.
• Μην το εφαρμόζετε κατευθείαν σε υποστρώματα ανυδρίτη. 
• Μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες (επι-
κοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης).
• Μην χρησιμοποιείτε το NOVACEM FLOW 215 σε θερμοκρα-
σίες κάτω των +5οC και άνω των +35οC.
• Για εξομάλυνση επιφανειών όπου θα τοποθετηθεί επικάλυ-
ψη με ευαισθησία στην υγρασία όπως πχ ξύλο, linoleum, κλπ 
συνιστάται να ανατρέχετε στις οδηγίες του παραγωγού της 
επικάλυψης για την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία 
και κατόπιν να γίνεται υγρομέτρηση.
• Σε περίπτωση ανάμιξης με περλίτη να μην γίνεται εφαρμογή 
"πατητής" τσιμεντοκονίας και άλλων διακοσμητικών κονια-
μάτων PLANOCOLOR αν δεν προηγηθεί υγρομέτρηση και 
έλεγχος επιφανειακής αντοχής.
• Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι προφυλάξεις για 
τα τσιμεντοκονιάματα όπως ωρίμανση σε καθεστώς υγρασί-
ας, προστασία της επιφάνειας απο παγετό και έντονα καιρικά 
φαινόμενα τις πρώτες 24 ώρες κλπ.

Συσκευασία
Χάρτινοι σάκοι των 20Kg.

www.novamix.gr

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό 
το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας 
μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να λη-
φθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακρο-
χρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέ-
ρεται 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. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώ-
ρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ει-
δοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνι-
κών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή 
απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή Λεπτή σκόνη 

Χρώμα γκρι

Ειδικό Βάρος 1,2 - 1,4 gr/cm³

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100%

Αποθήκευση 12  μήνες

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

Αναλογία μίξης
ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο αδρανές

Μορφή μίγματος
επιπεδούμενος, θιξοτροπικός 
πολτός

Ειδικό βάρος τσιμεντοκονίας
1,3 - 1,6tn/m3 ανάλογα με τον 
τρόπο ανάμιξης 

pH μίγματος ≈ 12

Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C

Βατότης μετά από 5 - 6 ώρες

Δέχεται επικάλυψη
μετά από 3 - 4 ημέρες στα 
30mm

Επίτευξη τελικών αντοχών 7 ημέρες

Πάχος εφαρμογής
από 20 - 150mm σε μία 
στρώση

Τελικές Επιδόσεις 

Αντοχή σε υγρασία άριστη

Αντοχή σε γήρανση άριστη

Αντοχή σε διαλύτες και έλαια καλή

Αντοχή σε οξέα χαμηλή

Αντοχή σε αλκάλια καλή

Ελαστικότητα όχι

Συμβατότητα με κόλλες ναι

Αντοχή σε κάμψη ΕΝ 12808/3
3 ημερών 
7 ημερών 
28 ημερών

> 2,0 N/mm²
> 2,6 N/mm²
> 2,6 Ν/mm²

Αντοχή σε θλίψη ΕΝ 12808/3
3 ημερών  
7 ημερών 
28 ημερών

> 5,0 N/mm²
> 7,2 N/mm²
> 8,3 Ν/mm²
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ISO 9001:2008
186/Δ/2010

ISO 14000:2004
Appr.Num.270/Π

Ειδικά βάρη * ανά κυβικό μέτρο γεμίσματος (1m3)

Ειδικό βάρος 
μίγματος *

NOVACEM 
FLOW 215

Περλίτης 
(1m3 κονιάματος)

0,65 - 0,70gr/cm3 500kg 100kg

0,55 - 0,60gr/cm3 333kg 100kg

0,40 - 0,50gr/cm3 250kg 100kg
* Με την προϋπόθεση χρήσης κατάλληλης κοχλιωτής πρέσας κονιαμάτων.


