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Τρύπημα- 
κόλλημα 2 

Πάντα ήταν ευκολότερο και καθαρότερο να στερεώσετε κάτι 
με κόλλημα παρά να ανοίγετε τρύπες για ούπατ και να σφίγγετε 
βίδες. Πλέον, οι κόλλες συναρμολόγησης υπόσχονται απόλυτα
             σιγουριά και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις
                 βιδωτές στερεώσεις.

Kόλλημα
Φωτιστικό οροφής
Κλασική περίπτωση σταθερής 
ανάρτησης για την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης μεγάλης στερεότητας. 
Αντιμετωπίζεται κατά κανόνα με ένα 
δράπανο και τα ανάλογα ούπατ στην οροφή. 
Η άλλη λύση είναι το κόλλημα. Γίνεται οπωσδήποτε πιο 
εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. 
Και παρά τη στενή σχετικά επιφάνεια κόλλησης, τα 
αποτελέσματα είναι θετικά.

Κρεμάστρα ρούχων 
Άλλη μια τοποθέτηση που έχει υψηλές 
απαιτήσεις για σταθερότητα. Στους 
γάντζους θα κρεμαστούν πολλές 
φορές βαριά χειμωνιάτικα ρούχα, 
μπουφάν, ακόμα και γεμάτες τσάντες. Ε 
λοιπόν, η κρεμάστρα θα κολληθεί στον 
τοίχο σε μισό λεπτό περίπου και μετά 
από δύο μέρες θα μπορεί να δέχεται και ν` 
αντέχει χωρίς πρόβλημα πλήρες φορτίο.
 
Καθρέφτης
Θα έλεγε κανείς ότι είναι πραγματική πρόκληση 
για κολλητή στερέωση. 
Όμως, τα βιδωτά στηρίγματα έχουν ένα 
βασικό πλεονέκτημα: δυνατότητα εύκολης 
αντικατάστασης του καθρέφτη. 
Με το κόλλημα, άλλωστε, η κόλλα θα πιάσει γερά 
μόνο στους αρμούς ανάμεσα στα πλακάκια, που είναι 
απορροφητικοί. 

Γραμματοκιβώτιο 
Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί άλλον τρόπο από 
το βίδωμα με ούπατ, προκειμένου να τοποθετήσει ένα 
γραμματοκιβώτιο πλάι στην εξώθυρα. Κι όμως υπάρχει 
εναλλακτική πρόταση.
Αν ο τοίχος είναι επίπεδος κι αρκετά απορροφητικός το 
δραπανοκατσάβιδο δεν είναι απαραίτητο: με το κόλλημα το 
κουτί θα παραμείνει σταθερό, ακόμα κι αν δεχτεί κάποιον 
βαρύ κατάλογο.
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Ένα σωληνάριο που 
κρύβει ασυνήθιστα 
μεγάλες δυνατότητες για 
ανθεκτικές συνδέσεις.

ΣυμπέραΣμα
Οι δοκιμές που έγιναν με τις 
κόλλες Bison Polymax έδειξαν ότι 
σε πολλές περιπτώσεις το κόλλημα 
είναι ισάξιο του βιδώματος, χωρίς 
επιπτώσεις σε θέματα αντοχής. 
Μία κόλλα συναρμολόγησης 
αποτελεί πάντα την καλύτερη 
επιλογή όταν στη συγκόλληση 
απαιτείται μεγάλη αρχική 
συγκράτηση και ειδικότερα σε 
ανόμοια υποστρώματα. Αρκεί 
το υπόστρωμα πρέπει να μην 
έχει σαθρά τμήματα, να μην έχει 
σκόνες και να ακολουθηθούν 
ευλαβικά οι οδηγίες της 
συσκευασίας.

H σειρά Poly Max περιλαμβάνει 
επαγγελματικές κατασκευαστικές και 
σφραγιστικές κόλλες χωρίς διαλύτες, 
υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας 
STPolymer. Σας παρέχουν μόνωση, 
απόλυτη στεγανοποίηση και 
πανίσχυρη συγκόλληση με ένα 
μόνο προϊόν. Κάθε κόλλα παραμένει 
ελαστική, βάφεται για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση, κολλάει, 
στερεώνει, σφραγίζει, ενώ είναι 
κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες 
τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από 
το νερό). Εξαιρετική ανθεκτικότητα 
στη μούχλα και στις καιρικές 
συνθήκες. Τελική ωρίμανση μέσα σε 
4 ώρες. Ειδικότερα η Poly Max High 
Tack Express προσφέρει εξαιρετικά 
δυνατό αρχικό άρπαγμα 
100 Kgr/m²  μέσα σε 10 
δευτερόλεπτα.

Kόλλημα

Για μεγάλες επιφάνειες:
απλώνετε το «κορδόνι»
της κόλλας κάθετα. αυτό είναι
ιδιαιτέρως σημαντικό για
εξωτερικές κολλήσεις, ώστε να
αποφευχθεί η συσσώρευση
νερού ανάμεσα στο υπόστρωμα
και το υλικό. Σε μικρότερες
επιφάνειες μπορείτε να
εφαρμόσετε σημειακά την
κόλλα ή ζιγκ- ζαγκ σε
οριζόντιες γραμμές. 


