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Η ελληνική, παραγωγική μονάδα marmodom, με
πολυετή εμπειρία στον χώρο της δόμησης, παράγει
υψηλών προδιαγραφών κονιάματα, σε συνεχώς
διευρυνόμενη γκάμα.
Με τον συνεχή δειγματοληπτικό έλεγχο ποιότητας
που πραγματοποιείται καθημερινά από το εξειδικευμένο εργαστήριο μας στα πιο κρίσιμα στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζουμε την
σταθερή ποιότητα όλων των προϊόντων μας που
παράγονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εταιρία μας και τα προϊόντα της
είναι πιστοποιημένα, πληρώντας όλες τις απαιτήσεις του ISO 9001 και φέρουν την σήμανση CE.
Χρησιμοποιώντας την υψηλής ποιότητας λευκή
μαρμαρόσκονη σαν πρώτη ύλη, στην παραγωγική
διαδικασία τόσο της κόλλας πλακιδίων και του αρμόστοκου, όσο και σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων,
διασφαλίζουμε τη υψηλή ποιότητα των προϊόντων
μας, με χαρακτηριστικά, όπως αυξημένη ερασμιότητα και υψηλές μηχανικές αντοχές .
Oι διαφόρων τύπων και κατηγοριών, τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων μας, παρέχουν την δυνατότητα επικόλλησης σχεδόν όλων των τύπων
πλακιδίου, όπως κεραμικά, τεχνητά και φυσικών
οικοδομικών πετρωμάτων, σε όλα τα γνωστά
υποστρώματα σε δάπεδα και τοίχους. Πέραν της
εξαιρετικής πρόσφυσης, προστατεύει η υψηλή
λευκότητα της πρώτης ύλης από των κίνδυνο
οπτικών μεταβολών στην επιφάνεια του πλακιδίου,
που γίνεται ιδιαίτερα παρατηρητή σε ανοιχτόχρωμα
φυσικά πετρώματα, όπως μάρμαρο και γρανίτη.
Μέλημα μας η εμπεριστατωμένη παροχή τεχνικών
λύσεων στους συνεργάτες μας, σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων εφαρμογής κόλλας πλακιδίων, που εμπεριέχει σωστή
προετοιμασία του υποστρώματος, ορθή εφαρμογή
και βέλτιστη ολοκλήρωση του έργου.

ΚΟΛΛΑ ΤΟ...
ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό και
σταθερό, ενώ συνιστάται να διαβρέχεται πριν
την εφαρµογή.
• Το περιεχόµενο του σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 4,5 - 5 lt/σάκο)
υπό συνεχή ανάδευση χρησιµοποιώντας
ηλεκτρικό αναµικτήρα σε χαµηλή ταχύτητα
µέχρι να επιτευχθεί οµογενές µίγµα. Το µίγµα
αφήνεται να ωριµάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύεται ξανά πριν την εφαρµογή.
• Η εφαρµογή της κόλλας (“χτένισµα”) πρέπει
να γίνει µε οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm).
Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετηθούν και
να πατηθούν για να έλθουν στην επιθυµητή
θέση. Τα όρια του χρόνου εφαρµογής της
παρασκευαζόµενης κόλλας είναι τέτοια που
επιτρέπουν οποιαδήποτε διόρθωση χρειαστεί,
ώστε τα πλακίδια να στερεωθούν στην ακριβή
τελική θέση τους.
• Εάν το υπόστρωµα έχει καλυφθεί µε κάποιο
επίχρισµα, η υγρασία του θα πρέπει να είναι
µικρότερη από 2,5% πριν από την εφαρµογή
της κόλλας.
• Κατά την εφαρµογή της κόλλας, καθώς και για
µερικές ώρες µετά, θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες (όπως
ισχυρός άνεµος, βροχή, σκόνη, άµεσο ηλιακό
φως, κλπ) και η θερµοκρασία θα πρέπει να
είναι µεταξύ +5°C και 35°C.
• Η αρµολόγηση δαπέδων µπορεί να γίνει µετά
από 24 ώρες ενώ η αρµολόγηση τοίχων µετά
από 8 ώρες.

*

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται
στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν µε βάση το µέγιστο των ικανοτήτων,
των γνώσεων και της εµπειρίας µας, θα πρέπει να εκλαµβάνονται
ως ενδεικτικά αποτελέσµατα και απαιτούν επαλήθευση µετά από
πολλές εφαρµογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το
προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέµενη εφαρµογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσµα της χρήσης
του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.
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C1
ES W1

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
Η κόλλα ES W1 χρησιµοποιείται για τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων υψηλής απορροφητικότητας, κυρίως σε επιφάνειες δαπέδων εσωτερικών χώρων. Μπορεί να εφαρµοστεί σε συµβατικά υποστρώµατα από κανονικό και ελαφρό σκυρόδεµα, σε τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, κλπ.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει
καλή εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά
αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο επιλεγµένου
µεγέθους κόκκων εµπλουτισµένο µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές EN: 12004

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής,
σε συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κόλλα ES W1 δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε µεγάλου µεγέθους πλάκες µαρµάρου ή πλάκες από άλλες φυσικές πέτρες πάνω σε στηρίγµατα που υπόκεινται σε κίνηση.
• Για επικόλληση πλακιδίων σε τοίχους.
• Σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης (εκεί χρησιµοποιούνται οι FLS1000 & Flexy100).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές EN 12004 / C1, για εσωτερική χρήση
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
Αρµολόγηση
Πρόσφυση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆άπεδα
Σε ξηρές συνθήκες
Μετά από εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης- απόψυξης

20 λεπτά
≥0,8 N/mm²
24 hours (20°C)
≥1,8 N/mm²
≥1,6 N/mm²
≥1,3 N/mm²
≥1,1 N/mm²

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα ES W1 περιέχει τσιµέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.
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C1T
FK 10W

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
Η κόλλα FK 10 W χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων καθώς και πλακιδίων από φυσικούς λίθους, κυρίως για εσωτερικές ή προστατευµένες εξωτερικές επιφάνειες.
Μπορεί να εφαρµοστεί σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα, ελαφρό σκυρόδεµα, τσιµεντοειδή επιχρίσµατα σε δάπεδα και τοίχους.
Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, παρέχει υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάµψη, καθώς και
αντοχή στις µεταβολές της υγρασίας. Εµποδίζει τις οπτικές µεταβολές της επιφάνειας των λευκών µαρµάρων (και των λοιπών δοµικών υλικών) καθώς και το σχηµατισµό εξάνθησης.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει
καλή εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά
αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο επιλεγµένου
µεγέθους κόκκων εµπλουτισµένο µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές EN 12004

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής,
σε συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
H κόλλα FK 10W δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε µεγάλου µεγέθους πλάκες µαρµάρου ή πλάκες από άλλες φυσικές πέτρες πάνω σε στηρίγµατα που υπόκεινται σε κίνηση.
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως µια στρώση Boardprimer.
• Σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης (εκεί χρησιµοποιούνται οι FLS1000 & Flexy100)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN 12004 / C1T

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
Αρµολόγηση
Πρόσφυση

∆άπεδα
Τοίχοι
Σε ξηρές συνθήκες
Μετά από εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης- απόψυξης

20 λεπτά
≥0,8 N/mm²
24 hours
8 - 10 hours
≥1,6 N/mm²
≥1,1 N/mm²
≥1,1 N/mm²
≥1,0 N/mm²

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα FK 10W περιέχει τσιµέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.
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C2
PL 20

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
H κόλλα PL 20 χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων οποιουδήποτε τύπου
και µεγέθους καθώς και πλακιδίων και µωσαϊκών από φυσικές οικοδοµικές πέτρες, σε δάπεδα
και τοίχους. Μπορεί να εφαρµοστεί σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα, ελαφρό σκυρόδεµα, τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, κλπ.
Έτοιµο προϊόν µε σταθερά υψηλή ποιότητα. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, παρέχει υψηλή
αντοχή σε θλίψη και κάµψη, καθώς και αντοχή στις µεταβολές της υγρασίας. Εµποδίζει τις
οπτικές µεταβολές της επιφάνειας των λευκών µαρµάρων (και των λοιπών δοµικών υλικών)
καθώς και το σχηµατισµό εξάνθησης.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει
καλή εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά
αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο επιλεγµένου
µεγέθους κόκκων εµπλουτισµένο µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές EN 12004

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής,
σε συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
H κόλλα PL 20 δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως µια στρώση BOARDPRIMER.
• Σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης (εκεί χρησιµοποιούνται οι FLS1000 & Flexy100).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN 12004/C2

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
Αρµολόγηση
Πρόσφυση

∆άπεδα
Τοίχοι
Σε ξηρές συνθήκες
Μετά από εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης- απόψυξης

20 λεπτά
≥1,4 N/mm²
24 hours (20°C)
8 - 10 hours (20°C)
≥1,5 N/mm²
≥1,3 N/mm²
≥1,1 N/mm²
≥1,0 N/mm²

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα PL 20 περιέχει τσιµέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.
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C2T
GM 1

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΓΡΑΝΙΤΗ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
Η κόλλα GM1 χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών µαρµάρου και γρανίτη,
για πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, όπως κεραµικά ή από τεχνητά υλικά, καθώς
και για φυσικές οικοδοµικές πέτρες, κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες σε
δάπεδα και τοίχους.
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα και τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, σε επιφάνειες κατασκευασµένες από ελαφρά δοµικά στοιχεία (κυβόλιθους κυψελωτού
ελαφρού σκυροδέµατος, τσιµεντοσανίδες και γυψοσανίδες, κλπ.), σε χώρους µε σχετικά υψηλές
απαιτήσεις σε θερµοκρασία και υγρασία (µπαλκόνια, λουτρά, κλπ.), σε δηµόσιους χώρους µε µεγάλη ηµερήσια οδική κυκλοφορία καθώς και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή κατασκευαστική ποιότητα.
Έτοιµο προϊόν µε σταθερά υψηλή ποιότητα. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε
θλίψη και κάµψη, καθώς και στις µεταβολές της θερµοκρασίας και της υγρασίας καθώς και στις
περιβαλλοντικές µεταβολές. Εµποδίζει τις οπτικές µεταβολές της επιφάνειας των λευκών µαρµάρων (και των λοιπών δοµικών υλικών) καθώς και το σχηµατισµό εξάνθησης.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή
εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο µε επιλεγµένο
µέγεθος κόκκων, εµπλουτισµένο µε πολυµερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές ΕΝ 12004

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε
συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κόλλα GM1 δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως µια στρώση BOARDPRIMER.
• Σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης (εκεί χρησιµοποιούνται οι FLS1000 & Flexy100).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης ποιότητας, ανατρέξτε στο
σχετικό προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα GM1 περιέχει τσιµέντο
το οποίο χαρακτηρίζεται ως
ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο
Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Υλικού του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN 12004 / C2T

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
Ολίσθηση)
Αρµολόγηση
Πρόσφυση

Ευκαµψία

∆άπεδα
Τοίχοι
Σε ξηρές συνθήκες
Μετά από εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης- απόψυξης

20 λεπτά
≥1,3 N/mm²
0,1 mm
24 hours (20°C)
8 - 10 hours (20°C)
≥1,9 N/mm²
≥1,4 N/mm²
≥1,2 N/mm²
≥1,3 N/mm²
≥2,5 mm
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C2ES1

FLEXY 100

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΓΡΑΝΙΤΗ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
Η κόλλα FLEXY 100 χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών οποιουδήποτε
τύπου και διαστάσεων, όπως κεραµικά ή από τεχνητά υλικά, καθώς και για φυσικές οικοδοµικές πέτρες, κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες.
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα και τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, σε επιφάνειες κατασκευασµένες από ελαφρά δοµικά στοιχεία (κυβόλιθους κυψελωτού ελαφρού
σκυροδέµατος, τσιµεντοσανίδες και γυψοσανίδες, κλπ.), σε χώρους µε σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε
θερµοκρασιακές µεταβολές και υγρασία (θερµαινόµενα δάπεδα, µπαλκόνια, λουτρά, κλπ.).
Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάµψη, καθώς και στις µεταβολές της θερµοκρασίας και της υγρασίας καθώς και στις περιβαλλοντικές µεταβολές. Εµποδίζει
τις οπτικές µεταβολές της επιφάνειας των λευκών µαρµάρων (και των λοιπών δοµικών υλικών)
καθώς και το σχηµατισµό εξάνθησης.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή
εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο µε επιλεγµένο
µέγεθος κόκκων, εµπλουτισµένο µε πολυµερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές ΕΝ 12004

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής,
σε συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κόλλα FL100FLEXY δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε µεγάλου µεγέθους πλάκες µαρµάρου ή πλάκες από άλλες φυσικές πέτρες πάνω σε στηρίγµατα που υπόκεινται σε κίνηση.
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως µια στρώση BOARDPRIMER.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης
ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό
προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα FLEXY100 περιέχει τσιµέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως
ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στο
Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Υλικού του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN: 12004 / C2T

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
Αρµολόγηση
Πρόσφυση

Ευκαµψία
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∆άπεδα
Τοίχοι
Σε ξηρές συνθήκες
Μετά από εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης- απόψυξης

30 λεπτά
≥1,0 N/mm²
24 hours
8 - 10 hours
≥1,7 N/mm²
≥1,1 N/mm²
≥1,2 N/mm²
≥1,1 N/mm²
≥2,5 mm

C2ΤΕ

MARMOFIX 500
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
H κόλλα MARMOFIX 500 χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών οποιουδήποτε
τύπου και διαστάσεων, όπως κεραµικά ή από τεχνητά υλικά, καθώς και για φυσικές οικοδοµικές
πέτρες, κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες σε δάπεδα ή τοίχους.
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα και τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, καθώς και σε επιφάνειες κατασκευασµένες από ελαφρά δοµικά στοιχεία (κυψελωτό ελαφρό
σκυρόδεµα, τσιµέντοσανίδες, γυψοσανίδες, κλπ.).
Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάµψη. Εµποδίζει τις οπτικές
µεταβολές της επιφάνειας των λευκών µαρµάρων (και των λοιπών δοµικών υλικών) καθώς και
το σχηµατισµό εξάνθησης.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή
εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο επιλεγµένου
µεγέθους κόκκων εµπλουτισµένο µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές ΕΝ 12004.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
H κόλλα MARMOFIX 500 δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως
ένα ακρυλικό αστάρι. (Boardprimer)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης
ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό
προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα MARMOFIX 500 περιέχει
τσιµέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως
ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που
αναγράφονται στο Φύλλο ∆εδοµένων
Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN: 12004 / C2TE
Μέγεθος κόκκων
Φαινοµένη πυκνότητα
ξηρού κονιάµατος
Κατανάλωση
Χρόνος χρήσης
µετά την ανάµιξη
Χρόνος µικρορυθµίσεων
Αντοχή στα αλκάλια
Αντοχή στους διαλύτες

0,0-0,7mm
1300kg/m³
2-4kg/m²
3-4 ώρες
20 λεπτά
Άριστη
Άριστη

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο
επικόλλησης
Ολίσθηση

20 λεπτά

Αρµολόγηση

24 ώρες
8-10 ώρες

∆άπεδα
Τοίχοι

≥1,2 N/mm²
≤0,5 mm

Πρόσφυση
Σε ξηρές συνθήκες
Σε εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες
ψύξης - απόψυξης

≥1,7 N/mm²
≥1,3 N/mm²
≥1,3 N/mm²
≥1,2 N/mm²
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C2ΤES1

FLS 1000

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
H κόλλα FLS 1000 χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών οποιουδήποτε τύπου
και διαστάσεων, όπως κεραµικά ή από τεχνητά υλικά, καθώς και για φυσικές οικοδοµικές πέτρες,
κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες σε δάπεδα ή τοίχους.
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα και τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, σε απλά δάπεδα (επικαλυµµένα µε παλιά µωσαϊκά ή παλιά κεραµικά πλακίδια), σε επιφάνειες κατασκευασµένες από ελαφρά δοµικά στοιχεία (κυψελωτό ελαφρό σκυρόδεµα, τσιµέντο, γυψοσανίδες, κλπ.), σε µεταλλικές επιφάνειες, σε επιφάνειες µε σχετικά υψηλή υγρασία και σε δάπεδα
και τοίχους µε αυξηµένες απαιτήσεις σε θερµοκρασιακές µεταβολές (θερµαινόµενα δάπεδα, λουτρά,
µπαλκόνια, κλπ) καθώς και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή κατασκευαστική ποιότητα.
Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάµψη, στις µεταβολές της θερµοκρασίας και της υγρασίας καθώς και στις περιβαλλοντικές µεταβολές. Εµποδίζει τις οπτικές µεταβολές της επιφάνειας των λευκών µαρµάρων (και των λοιπών δοµικών υλικών) καθώς και το σχηµατισµό εξάνθησης.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή
εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο επιλεγµένου µεγέθους
κόκκων εµπλουτισµένο µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές EN 12004

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε
συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
H κόλλα FLS 1000 δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως µια στρώση BOARDPRIMER.
• Απευθείας πάνω σε µεταλλικές επιφάνειες, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως ένα
αντιδιαβρωτικό αστάρι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης
ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό
προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα FLS 1000 περιέχει τσιµέντο
το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις προφυλάξεις
που αναγράφονται στο Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικού του
προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN: 12004 / C2TES1

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
Ολίσθηση
Αρµολόγηση
Πρόσφυση

Ευκαµψία

∆άπεδα
Τοίχοι
Σε ξηρές συνθήκες
Μετά από εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης- απόψυξης

30 λεπτά
≥1,4 N/mm²
0,1 mm
24 hours
8 - 10 hours
≥2,4 N/mm²
≥1,3 N/mm²
≥2,4 N/mm²
≥1,3 N/mm²
≥4,5 mm
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ΚΟΛΛΕΣ
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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C2FT

RG 200 FAST

ΤΑΧΥΠΗΚΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
ΧΡΗΣΗ

Η κόλλα RG 200 FAST είναι µια κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως που εφαρµόζεται όπου απαιτείται ταχύτητα
συγκόλλησης και άµεση χρήση του χώρου. Χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων οποιουδήποτε
τύπου και διαστάσεων, όπως κεραµικά ή από τεχνητά υλικά, µαρµάρου ή γρανίτη, καθώς και για φυσικές
οικοδοµικές πέτρες, κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες σε δάπεδα και τοίχους.
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα και τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, σε
επιφάνειες κατασκευασµένες από ελαφρά δοµικά στοιχεία (κυβόλιθους κυψελωτού ελαφρού σκυροδέµατος, τσιµεντοσανίδες και γυψοσανίδες, κλπ.), σε χώρους µε σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε θερµοκρασία και
υγρασία (µπαλκόνια, λουτρά, κλπ.), σε δηµόσιους χώρους µε µεγάλη ηµερήσια οδική κυκλοφορία καθώς
και οπουδήποτε απαιτείται υψηλή κατασκευαστική ποιότητα.
Έτοιµο προϊόν µε σταθερά υψηλή ποιότητα. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε θλίψη και
κάµψη, καθώς και στις µεταβολές θερµοκρασίας και υγρασίας.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Η τοποθέτηση των πλακιδίων πρέπει να λάβει χώρα αυστηρά µέσα στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης (maximum 20 λεπτά).
• Η αρµολόγηση δαπέδων µπορεί να γίνει µετά από 3 ώρες ενώ η αρµολόγηση τοίχων µετά από 1 ώρα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2,0-4,0 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων όπως και του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κόλλα RG 200 FAST δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως
µια στρώση ακρυλικού ασταριού. (Boardprimer)

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης
ποιότητας, ανατρέξτε στο σχετικό
προϊόν MARMOPLUS.
• Η κόλλα RG 200 FAST περιέχει τσιµέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις προφυλάξεις που
αναγράφονται στο Φύλλο ∆εδοµένων
Ασφαλείας Υλικού του προϊόντος.

• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο µε επιλεγµένο µέγεθος
κόκκων, εµπλουτισµένο µε πολυµερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές ΕΝ 12004

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN: 12004 / C2FT

Μέγεθος κόκκων
Φαινοµένη πυκνότητα ξηρού κονιάµατος
Κατανάλωση
Χρόνος χρήσης µετά την ανάµιξη (20°C)
Χρόνος µικρορυθµίσεων
Πρόσφυση (6 ώρες)

0,0-0,7mm
1300kg/m³
2-4kg/m²
1 ώρα
10 λεπτά
1,1 N/mm²

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
Ολίσθηση

20 λεπτά
≥2,1 N/mm²
≤0,5 mm

Αρµολόγηση

∆άπεδα
Τοίχοι
Πρόσφυση (28 µέρες)

3 ώρες
1 ώρα

Σε ξηρές συνθήκες
Σε εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης - απόψυξης

≥2,1 N/mm²
≥1,0 N/mm²
≥1,4 N/mm²
≥1,1 N/mm²
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C2TE

DB 2000

ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΚΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ (ΛΕΥΚΗ)
ΧΡΗΣΗ
H κόλλα DB 2000 χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση πλακιδίων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,
όπως κεραµικά ή από τεχνητά υλικά, µαρµάρου ή γρανίτη, καθώς και για φυσικές οικοδοµικές πέτρες,
κλπ. Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες σε δάπεδα και τοίχους.
Εφαρµόζεται πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα από σκυρόδεµα και τσιµεντοειδή επιχρίσµατα, σε
επιφάνειες κατασκευασµένες από ελαφρά δοµικά στοιχεία σε χώρους µε σχετικά υψηλές απαιτήσεις
σε θερµοκρασία και υγρασία.
Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή αντοχή σε θλίψη και κάµψη, στις µεταβολές της θερµοκρασίας και της υγρασίας καθώς και στις περιβαλλοντικές µεταβολές.
Πλεονεκτεί στο γεγονός ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε µεγάλο πάχος (µέχρι 2cm), καλύπτοντας οποιεσδήποτε ατέλειες υπάρχουν στο υπόστρωµα.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή
εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 10 kg/m² για πάχος εφαρµογής 1cm, ανάλογα µε το υπόστρωµα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε σάκους των 20kg και σε κουβάδες των 5kg, σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε
συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κόλλα DB 2000 δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάµατα, παρά µόνον εφόσον εφαρµοστεί προηγουµένως
µια στρώση ακρυλικού ασταριού. (Boardprimer)

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο επιλεγµένου
µεγέθους κόκκων εµπλουτισµένο µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές ΕΝ: 12004

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές EN: EN 12004 C2TE
Μέγεθος κόκκων
Φαινοµένη πυκνότητα
ξηρού κονιάµατος
Κατανάλωση
Χρόνος χρήσης

0,0-1,3mm

µετά την ανάµιξη
Χρόνος µικρορυθµίσεων

4 ώρες
30 λεπτά

1400kg/m³
10kg/m²

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
Πρόσφυση στον ανοιχτό χρόνο
επικόλλησης
Ολίσθηση

30 λεπτά

Αρµολόγηση

24 ώρες
8 - 10 ώρες

∆άπεδα
Τοίχοι

1,7 N/mm²
<0,5 mm

Πρόσφυση
Σε ξηρές συνθήκες
Σε εµβάπτιση στο νερό
Σε συνθήκες θέρµανσης
Σε συνθήκες ψύξης - απόψυξης

≥2,6 N/mm²
≥1,7 N/mm²
≥1,6 N/mm²
≥1,7 N/mm²
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JOINT FILLER

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΒΑΣΗΣ (2-8 mm)
(ΛΕΥΚΟΣ ή ΕΓΧΡΩΜΟΣ)
ΧΡΗΣΗ
Το JOINT FILLER είναι αδιάβροχος αρµόστοκος τσιµεντοειδούς βάσης, για αρµούς πάχους από 2 έως 8
mm. Είναι κατάλληλος για πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και µεγέθους, για εσωτερικές και εξωτερικές
εφαρµογές σε δάπεδα και τοίχους και παράγεται σε 29 σταθερά χρώµατα.
Οµογενές, έτοιµο προς ανάµιξη, βιοµηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή
εργασιµότητα, αυξηµένη ταχύτητα εφαρµογής, είναι οικονοµικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μίγµα από λευκό τσιµέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυµµατισµένο µάρµαρο επιλεγµένου µεγέθους κόκκων εµπλουτισµένο µε πολυµερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
• Συµµορφώνεται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 13888, CG2, µέγεθος κόκκων <0,1mm, προϊόν
υψηλής αντοχή στην τριβή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Το JOINT FILLER παράγεται σε
29 διαφορετικά σταθερά χρώµατα
όπως αναφέρονται στον κατάλογό
µας. Τα χρώµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν µόνο στην τελική τους
χρωµατική εµφάνιση.
• Για αποτελέσµατα ακόµη καλύτερης
ποιότητας, όπως π.χ. υδατοαπωθητικότητα ανατρέξτε στο σχετικό
προϊόν MARMOPLUS.
• Το JOINT FILLER περιέχει τσιµέντο
το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συµβουλευθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις προφυλάξεις
που αναγράφονται στο Φύλλο
∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικού του
προϊόντος.
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• Οι αρµοί πρέπει να είναι καθαροί από κάθε είδους ξένα σώµατα ενώ συνιστάται να διαβρέχονται
πριν την εφαρµογή.
• Η αρµολόγηση στο δάπεδο θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες µετά την τοποθέτηση των
πλακιδίων µε κόλλα ενώ στον τοίχο ο χρόνος έναρξης της αρµολόγησης κυµαίνεται µεταξύ 8-10
ωρών. Ο αναφερόµενος χρόνος αφορά κόλλες κανονικής πήξης.
• Το περιεχόµενο του σάκου (5kg) προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 1,4lt/σάκο)
χρησιµοποιώντας ηλεκτρικό αναµικτήρα σε χαµηλή ταχύτητα µέχρι να επιτευχθεί οµογενές µίγµα.
Εάν ο πολτός παραµείνει στο δοχείο περισσότερο από 10-15 λεπτά, θα πρέπει να αναµιχθεί ξανά.
• Η σωστή ρευστότητα και συνεκτικότητα του JOINT FILLER (προσθέτοντας τη συνιστώµενη ποσότητα νερού) συµβάλλει στην άµεση διείσδυσή του και στην αποτελεσµατική σφράγιση των αρµών.
• Τα υπολείµµατα στην επιφάνεια των πλακιδίων πρέπει να σκουπιστούν µε βρεγµένο πανί ή
σφουγγάρι µέσα στα επόµενα 15 λεπτά (το χρονικό διάστηµα εξαρτάται από τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος). Η τελική επεξεργασία των επιφανειών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µετά τη
σκλήρυνση του τσιµεντοκονιάµατος.
• Οι αρµολογηµένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται κατά τις πρώτες 12 ώρες από ακραίες
θερµοκρασιακές µεταβολές, παγετό, σκόνη, κλπ.
• Κατά το στάδιο της εφαρµογής, συνιστάται η θερµοκρασία να βρίσκεται µεταξύ +5°C και +35°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση είναι περίπου 0,4-0,6 kg/m², ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των πλακιδίων
καθώς και ανάλογα µε το πλάτος των αρµών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
• Σε πλαστικούς σάκους των 5 kg, συσκευασµένους σε χαρτοκιβώτια των 20 kg (4 σάκων), σε παλέτες.
• Σε ξηρό µέρος όπου δεν σχηµατίζεται παγετός, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε
σάκους που δεν έχουν ανοιχθεί.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
W1

NATURAL
WHITE

G0

BRIGHT
GREY

B3

R1

LIGHT
BROWN

MINOAN
RED

B4

GR1

BROWN

LIGHT
GREEN

G1

B5

GR2

LIGHT
GREY

DARK
BROWN

GREEN

G2

B6

O1

GREY

CHOCOLATE
BROWN

OLIVE

G3

B7

BL1

DARK
GREY

CARAMEL

LIGHT
BLUE

G4

B8

BL2

CHARCOAL
GREY

CACAO
CHOCOLATE

BLUE

G5

B9

BL3

BLACK

TERRACOTA

RAF
TURQUOISE

Καταναλώσεις αρµόστοκου (kg/m²)
∆ιαστάσεις

Πάχος αρµού (mm)

πλακιδίων (cm)

2

3

2 x 2 x 0,3

1,0

1,4

-

-

-

5 x 5 x 0,4

0,6

0,8

-

-

-

10 x 20 x 1

0,4

0,6

1,0

1,2

2,0

20 x 20 x 0,8

0,2

0,3

0,7

0,9

1,1

5

6

8

B0

V1

P1

20 x 20 x 2

0,6

0,8

1,4

1,7

2,2

LIGHT BEIGE
JASMIN

ROZE

PETROL

20 x 30 x 0,7

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

B1

V2

Y1

30 x 30 x 0,8

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

BEIGE

VIOLET

YELLOW
OCHRE

40 x 40 x 1

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

B2

V3

60 x 30 x 2

0,3

0,4

0,7

0,8

1,1

SAHARA
BEIGE

DARK
VIOLET

60 x 30 x 3

0,4

0,6

1,1

1,3

1,7
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ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εργοστάσιο Έτοιµων Κονιαµάτων
ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης | 66200 Προσοτσάνη ∆ράµας
τηλ.: +30 25220 21100 | fax: +30 25220 21110 | e-mail: info@marmodom.gr
www.marmodom.eu

