
 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης 
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX

®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX 

®
 ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των 

προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε 
ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ

®
  για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  

Gavatex®       

 
Το Gavatex® προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα 
 Χάρη στην αντοχή, την εύκολη συντήρηση  

και το χαμηλό κόστος αγοράς και 
τοποθέτησής του  

Το Gavatex®  είναι πυράντοχο 
 Ανήκει στην κλάση B,s1,d0 των πυράντοχων 

υλικών και πληροί όλους τους όρους της 
προβλεπόμενης από τη νομοθεσία 
αντίστασης στη φωτιά ως τοποθετημένο και 
βαμμένο προϊόν. 

Το Gavatex® είναι ανθεκτικό   
Σε αντισηπτικά και γυαλιστικά υλικά, 
κρούσεις, σκισίματα, τριβές. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για προστασία του καινοτομικού 
θερμομονωτικού N-Thermon. 

Το Gavatex®  κρύβει τις ρωγμές και τα σκασίματα    
Προικισμένο με την μηχανική αντοχή και 
ανθεκτικότητα των υαλοϋφασμάτων, το 
Gavatex®  προσφέρει έξοχη προστασία για 
κάθε είδους ρωγμές και σκασίματα του 
τοίχου. 

Το Gavatex®  είναι υγιεινό και ανθεκτικό στο 
πλύσιμο   

Το υαλοΰφασμα δεν είναι τοξικό ούτε 
προσβάλλεται από βακτηρίδια και παράσιτα. 
Επειδή οι επιφάνειες επιδέχονται πλύσιμο, η 
συντήρηση τους με Gavatex® είναι εξαιρετικά 
εύκολη. 

Το Gavatex®  βάφεται 
Το Gavatex®   δεν εμποδίζει το φρεσκάρισμα 
των επιφανειών που καλύπτει, γιατί 
επιδέχεται πολλαπλά στρώματα βαφής χωρίς 
να απαιτεί απομάκρυνση των προηγουμένων 
χρωμάτων. 
  
  
  

 Το Gavatex® αναπνέει    
 Η δικτυωτή κατασκευή του επιτρέπει τον εύκολο αερισμό του τοίχου. 
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Τεχνικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα 
 
 
Τα υαλοϋφάσματα Gavatex®  κατασκευάζονται από ειδικές υαλόινες μεγάλης λεπτότητας, παραγόμενες με τήξη στους 1400 βαθμούς. Το τελικό 
προϊόν διατηρεί όλα τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά του γυαλιού. Έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πληθώρα έργων, όπως νοσοκομεία, 
μουσεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, γραφεία, αίθουσες σχολείων, αλλά και κατοικίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 

 
Χάρη στο φινίρισμα τους, τα υαλοϋφάσματα Gavatex®  είναι 
πανεύκολα στην εφαρμογή τους.  
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:  
Πριν από την τοποθέτηση του  Gavatex® συνιστάται να καθαρίζεται η 
επιφάνεια από κάθε είδος σκόνης. Αν πάλι ο τοίχος είναι πολύ 
απορροφητικός, τότε πρέπει να περνιέται με κόλλα N-Thermon Glue 
διαλυμένη κατά 50% με νερό. Οι σοβάδες πρέπει να είναι εντελώς 
στεγνοί, οι ταπετσαρίες καθαρές και απαλλαγμένες από κάθε 
κατάλοιπα και τα ξύλα γυαλοχαρταρισμένα και καλά σκουπισμένα. 
Τα λερωμένα χαρτιά ταπετσαρίας πρέπει ή να πλένονται ή να 
ξεκολλιούνται. 
 
ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ:  
Η κόλλα N-Thermon Glue εφαρμόζεται στον τοίχο με ρολό. Κατόπιν 
τοποθετείται το υαλοΰφασμα που μετά τρίβεται με ένα πλαστικό 
μυστρί από το κέντρο προς τα άκρα για να φεύγουν οι φυσαλίδες του 
αέρα και να γίνεται το κόλλημα του υλικού τέλεια. Για να μην 
εμφανίζονται στο φως διαφορές, καλό είναι να τοποθετείται το 
υαλοΰφασμα ρολαριστά. 
 
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ:  
Τα μάκρη του υαλοϋφάσματος δεν πρέπει να επικαλύπτονται στα 
σημεία επαφής τους. 
 
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ:  
Το υαλοΰφασμα πρέπει να τοποθετείται με ανοχή 5-10εκ. σε σχέση 
με τον τοίχο, ώστε μόλις τελειώσει η εφαρμογή και στεγνώσει η 
κόλλα να κόβεται το περισσευούμενο ύφασμα με έναν κόφτη. Για να 
γίνεται ευκολότερη η τοποθέτηση και να βελτιώνεται η αισθητική, 

καλό είναι να τοποθετούνται στα σημεία επαφής τοίχου και ταβανιού 
λωρίδες τελειώματος.   
 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ:  
Όταν το Gavatex® στεγνώσει, μπορεί να βαφεί με πλενόμενα 
πλαστικά – ακρυλικά χρώματα ή ακόμα γυαλιστερά ή ματ 
ελαιοχρώματα. Για ενδιαφέροντα διακοσμητικά αποτελέσματα 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και βερνίκια (εποξειδικά ή 
πολυουρεθάνης). 

 
Βασικος τύπος Gavatex® 
V2-180-A5: 120gr/m

2
 με λεπτά μάτια 

 
Σημ.: Συμβουλευτείτε μας και για άλλους τύπους που   
διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. 
 
Συσκευασία 
Ρολά 50 x 1m 

  
Βοηθητικά υλικά   
Κόλλα N-Thermon Glue: Δοχεία 1kg, 5kg και 15kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


