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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
MARMOFINISH by marmodom

Αισθητική|Αντοχή|Άποψη
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ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΤΗΤΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
MARMOFINISH 
by marmodom
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Η marmodom, παραγω-
γός ετοίµων κονιαµά-
των µε πολυετή εµπει-

ρία στον χώρο της δόµησης, σας 
προτείνει το σύστηµα εφαρ-
µογής πατητής τσιµεντοκονίας 
MARMOFINISH για παραδοσια-
κή και σύγχρονη αρχιτεκτονική 
µε άποψη. 

Η µονολιθική επιφάνεια µε 
τα συναρπαστικά νερά και τις 
εναλλαγές στις αποχρώσεις, που 
δηµιουργεί η πατητή τσιµεντο-
κονία, δίνει ξεχωριστή αισθη-
τική σε δάπεδα και τοίχους σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους µε υψηλές µηχανικές 
απαιτήσεις. Είναι ιδανική λύση 
για εύκολες και γρήγορες ανα-
καινίσεις, ειδικά όπου απαιτείται 
χαµηλό πάχος εφαρµογής, αλλά 
και για καινούργια κτίρια µε 
µινιµαλιστικό χαρακτήρα και 
µοντέρνο ύφος.

Η αντοχή της πατητής τσιµε-
ντοκονίας MARMOFINISH σε 
τριβές και γήρανση, καθώς και 
η υδατοαπωθητικότητα της, την 
καθιστούν ιδανική για χτιστά 
µπάνια, έπιπλα και κουζίνες. 
Είναι ιδανική και για επαγγελ-
µατικούς  χώρους, λόγω της 
µεγάλης ταχύτητας εφαρµογής 
της και τον εύκολο καθαρισµό-
που προσφέρει η τελική της 
επιφάνεια.
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PS Primer
Marmofi nish FW

Υαλόπλεγµα 160gr/m²
Marmofi nish FW Final

Marmofi nish FW Extra Fine
Protector Shield Acryl
Protector Shield Matt

Protector Shield Gloss

Προϊόντα συστήµατος

4 | Σύστημα Πατητής Τσιμεντοκονίας Marmofi nish

Protector Shield Acryl
Protector Shield Matt

Protector Shield Gloss
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η υδατοαπωθητικότητα της 
την καθιστά ιδανική
για χτιστά µπάνια
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Προετοιµασία υποστρώµατος
• Καθαρίζουμε καλά το υπό-

στρωμα και εξασφαλίζουμε την 
σταθερότητα του.

• Εφαρμόζουμε το αδιάβροχο 
χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης 
υψηλών αντοχών PS PRIMER.

Εφαρµογή πρώτης στρώσης
• Ετοιμάζουμε το μίγμα της πατητής 

τσιμεντοκονίας MARMOFINISH 
FW, διαλύοντας (εάν επιλέξαμε 
χρωματιστή εφαρμογή) αρχικά 
την χρωστική στο απαιτούμενο 
νερό και στη συνέχεια προσθέτο-
ντας το ξηρό κονίαμα. 

• Εφαρμόζουμε με οδοντωτή σπά-
τουλα 6-10mm την ινοπλισμένη 
πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα 
και τοίχους MARMOFINISH FW 
(επιλεγμένη απόχρωση εδώ: B1 
(Brown milky)

• Ενώ το υλικό είναι ακόμα νωπό, 
εγκιβωτίζουμε το υαλόπλεγμα 
160gr/m², φροντίζοντας να επικα-
λύπτονται οι ενώσεις κατά 10 cm.

• Περιμένουμε να στεγνώσει 
καλά η πρώτη στρώση (συνή-
θως 24 ώρες). 

Εφαρµογή τελικής στρώσης
• Ετοιμάζουμε το μίγμα της λεπτής, 

τελικής στρώση πατητής τσιμε-
ντοκονίας για δάπεδα και τοίχους 
MARMOFINISH FW FINAL ή 
MARMOFINISH EXTRA FINE, 
αναλόγως με το επιθυμητό οπτι-
κό αποτέλεσμα. Ακολουθούμε 
την αρχικά επιλεγμένη από-
χρωση (εδώ: B1 Brown milky) 
διαλύοντας και πάλι πρώτα την 
χρωστική στο απαιτούμενο νερό 
και στη συνέχεια προσθέτοντας 
το ξηρό κονίαμα.

• Η εφαρμογή γίνεται με λεία, 
μεταλλική σπάτουλα με στρογγυ-
λεμένες γωνίες, πατώντας δυνατά 
το υλικό κατά την φορά της κίνη-
σης του χεριού ώστε να δημι-
ουργηθούν τα επιθυμητά «νερά» 

στην τελική επιφάνεια. Η πολλα-
πλή επανάληψη στα πατήματα, 
εξασφαλίζει εντονότερα «νερά» 
με συναρπαστική εναλλαγή στις 
αποχρώσεις. Μόλις αρχίσει να 
στεγνώνει η στρώση, χρησιμοποι-
ούμε ξανά τη σπάτουλα ώστε να 
εξομαλύνουμε την επιφάνεια και 
να δώσουμε την τελική όψη. 

 Αφού στεγνώσει καλά η επιφά-
νεια, μπορεί να τριφτεί ελαφρώς 
και με ψιλό γυαλόχαρτο, εάν 
είναι επιθυμητό ένα πιο ομοιό-
μορφο αποτέλεσμα.

• Περιμένουμε να στεγνώσει καλά 
η τελική επιφάνεια (συνήθως 48 
ώρες). 

Εµποτισµός / Βερνίκια
• Εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η 

τελική στρώση πατητής τσιμεντο-
κονίας, μπορούν να περαστούν 
τα βερνίκια, που της προσδίδουν 
προστασία, μηχανικές αντοχές και 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πρώτη προστατευτική στρώση
• Διαφανές προστατευτικό ακρυλι-

κό βερνίκι PROTECTOR SHIELD 
ACRYL, σταθεροποιεί την 
απόχρωση πριν τη χρήση των 
πολυουρεθανικών βερνικιών

Τελική Στρώση 
• Διαφανές πολυουρεθανικό 

βερνίκι υψηλών αντοχών 
PROTECTOR SHIELD gloss (για 
μάτ τελικό αποτέλεσμα) ή

• Διαφανές πολυουρεθανικό 
βερνίκι υψηλών αντοχών 
PROTECTOR SHIELD matt (για 
γυαλιστερό τελικό αποτέλεσμα)

 Με την πατητή τσιμεντοκονία 
MARMOFINISH FW / FINAL 
/ EXTRA FINE μπορούν να 
δημιουργηθούν και χτιστά 
στοιχεία ξεχωριστής αισθητικής 
σε εφαρμογές παραδοσιακής ή 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Τρόπος εφαρµογής συστήµατος
πατητής τσιµεντοκονίας
MARMOFINISH

by Marmodom | 7
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Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
MARMOFINISH
by marmodom

PS PRIMER
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ

ΧΡΗΣΗ
Το PS PRIMER χρησιµοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρό-
σφυσης και την υδαταπωθητικότητα των επιφανειών. Μετά την εφαρ-
µογή του, δηµιουργείται µία στρώση βέλτιστης πρόσφυσης, µε υψηλές 
µηχανικές αντοχές, πλήρη υδαταπωθητικότητα και εξαιρετική αντοχή 
στη µόνιµη υγρασία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και καθαρό.
• Πριν την εφαρμογή το περιεχόμενο του δοχείου πρέπει να 
   αναδευτεί καλά. 
• Εφαρμόζεται στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα.
• Η ασταρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη προς χρήση σε 2 - 4 ώρες, 
   ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και το είδος του υποστρώµατος.
• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Περίπου 200 - 300 gr/m², 
ανάλογα µε το υπόστρωµα.*
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MARMOFINISH FW
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗ
Το MARMOFINISH FW είναι ένα ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα που 
χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως 
κονίαµα εξοµάλυνσης δαπέδων και τοίχων, αλλά και σε ειδικές 
κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια, τραπέζια, νιπτήρες, σκαλοπάτια, 
καθώς και σε πολλές άλλες εφαρµογές παραδοσιακής ή σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής.    
Εξασφαλίζει πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα προσδί-
δει υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό, ενώ συνιστάται να 
   ασταρωθεί µε το αδιάβροχο χαλαζιακό αστάρι PS PRIMER.
• Το περιεχόμενο του σάκου προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό 
   (περίπου 5 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση χρησιµοποιώντας 
   ηλεκτρικό αναµικτήρα. 
• Ακολουθεί η εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm) και η 
   τοποθέτηση/εγκιβωτισµός του υαλοπλέγµατος. Προαιρετικά, µετά 
   από λίγες ώρες και ενώ η επιφάνεια της τσιµεντοκονίας έχει αρχίσει 
   να “τραβάει”, εφαρµόζεται µια δεύτερη στρώση µε λεία µεταλλική 
   σπάτουλα ώστε να εξοµαλυνθεί πλήρως η επιφάνεια και να δεχτεί 
   ευκολότερα την τελική στρώση. 
• Μετά από, τουλάχιστον, 24 ώρες εφαρμόζεται η τελική στρώση 
   MARMOFINISH FW FINAL ή MARMOFINISH FW EXTRA FINE µε λεία 
   µεταλλική σπάτουλα “πατητά” σε όλη την επιφάνεια. 
• Σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αρμούς 
   διαστολής.
• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 1-2 kg/m² για 
πάχος 1 mm, ανάλογα 
µε τον τύπο του υπο-
στρώµατος.

*
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MARMOFINISH FW
FINAL
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 

ΧΡΗΣΗ
Το MARMOFINISH FW FINAL είναι ένα τσιµεντοκονίαµα που χρησιµοποι-
είται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως τελική στρώση στην 
πατητή τσιµεντοκονία MARMOFINISH FW. Εξασφαλίζει πολύ καλές µηχα-
νικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Το υπόστρωμα (MARMOFINISH FW) πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό 
   και σκληρυµένο. 
• Το περιεχόμενο του σάκου MARMOFINISH FW FINAL προστίθεται 
   σταδιακά σε καθαρό νερό (περίπου 5 lt/σάκο) υπό συνεχή ανάδευση 
   χρησιµοποιώντας ηλεκτρικό αναµικτήρα. 
• Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού με τη χρήση λείας σπάτουλας    
   και η εξοµάλυνση της επιφάνειας, πατητά, ώστε να αποφευχθεί ο 
   σχηµατισµός φυσαλίδων στο εσωτερικό του υλικού. 
   Είναι σηµαντικό, η σπάτουλα να διατρέξει όλη την επιφάνεια 
   πατώντας σε κάθε σηµείο. 
• Μετά από 2-3 ημέρες, εφαρμόζεται καθολικά στην επιφάνεια το 
   πολυουρεθανικό βερνίκι PROTECTOR SHIELD (gloss ή matt), το οποίο 
   προσδίδει στην τελική επιφάνεια υδαταπωθητικότητα, υψηλές µηχανικές 
   αντοχές, σταθερότητα και αντίσταση κατά των λεκέδων. Προκειµένου να 
   διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσική απόχρωση της τσιµεντοειδούς 
   επιφάνειας συνιστάται η εφαρµογή µιας ενδιάµεσης στρώσης 
   ακρυλικού βερνικιού PROTECTOR SHIELD ACRYL πριν το 
   πολυουρεθανικό βερνίκι.
• Σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αρμούς 
   διαστολής.
• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 1-2 kg/m² για 
πάχος 1 mm.*
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Εξασφαλίζει πολύ καλές 
µηχανικές ιδιότητες, 

ενώ ταυτόχρονα προσδίδει 
υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα.
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MARMOFINISH FW
EXTRA FINE
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ / ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ 

ΧΡΗΣΗ
Το MARMOFINISH FW EXTRA FINE είναι ένα τσιµεντοκονίαµα που 
χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως τελική 
στρώση στην πατητή τσιµεντοκονία MARMOFINISH FW. Εξασφαλίζει 
πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υψηλό 
αισθητικό αποτέλεσµα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Το υπόστρωμα (MARMOFINISH FW) πρέπει να είναι στεγνό, καθα-

ρό και σκληρυµένο. 
• Το περιεχόμενο του σάκου MARMOFINISH FW EXTRA FINE 

προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό (5,0-5,5lt/σάκο) υπό συνεχή 
ανάδευση χρησιµοποιώντας ηλεκτρικό αναµικτήρα. 

• Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού με τη χρήση λείας σπάτουλας 
και η εξοµάλυνση της επιφάνειας, πατητά, ώστε να αποφευχθεί ο 
σχηµατισµός φυσαλίδων στο εσωτερικό του υλικού. Είναι σηµα-
ντικό, η σπάτουλα να διατρέξει όλη την επιφάνεια πατώντας σε 
κάθε σηµείο. 

• Μετά από 2-3 ημέρες, εφαρμόζεται καθολικά στην επιφάνεια το 
πολυουρεθανικό βερνίκι PROTECTOR SHIELD (gloss ή matt), 
το οποίο προσδίδει στην τελική επιφάνεια υδαταπωθητικότητα, 
υψηλές µηχανικές αντοχές, σταθερότητα και αντίσταση κατά των 
λεκέδων. Προκειµένου να διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσική από-
χρωση της τσιµεντοειδούς επιφάνειας συνιστάται η εφαρµογή µιας 
ενδιάμεσης στρώσης ακρυλικού βερνικιού PROTECTOR SHIELD 
ACRYL πριν το πολυουρεθανικό βερνίκι.

• Σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αρμούς 
διαστολής.

• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και 
+35°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 1 kg/m² για 
πάχος 1 mm.*
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PROTECTOR SHIELD acryl
∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ
To PROTECTOR SHIELD acryl χρησιμοποιείται ως τελική προστα-
τευτική στρώση σε τσιµεντοειδείς επιφάνειες (πατητή τσιµεντοκονία, 
αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο, σκυρόδεµα κλπ). Αδιαβροχοποιεί την 
επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα της προσδίδει υψηλές µηχανικές αντοχές 
καθώς και αντίσταση στους λεκέδες.  
Είναι ιδανικό σε εφαρµογές πατητής τσιµεντοκονίας, ως ενδιάµεση στρώ-
ση πριν την εφαρµογή του πολυουρεθανικού βερνικιού, ώστε να διατηρη-
θεί αναλλοίωτη η φυσική απόχρωση της τσιµεντοειδούς επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και καθαρό από 

κάθε είδους υπολείµµατα (σοβάδες, σκόνες, µπογιές, λάδια κτλ). 
• Το PROTECTOR SHIELD acryl αναδεύεται καλά και εφαρμόζεται με 

ρολό ή βούρτσα σε µία ή δύο στρώσεις, ανάλογα µε την απορρο-
φητικότητα του υποστρώµατος και το επιθυµητό αποτέλεσµα.

• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.

PROTECTOR SHIELD acryl
∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ
To PROTECTOR SHIELD acryl χρησιμοποιείται ως τελική προστα-
τευτική στρώση σε τσιµεντοειδείς επιφάνειες (πατητή τσιµεντοκονία, 
αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο, σκυρόδεµα κλπ). Αδιαβροχοποιεί την 
επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα της προσδίδει υψηλές µηχανικές αντοχές 
καθώς και αντίσταση στους λεκέδες.  
Είναι ιδανικό σε εφαρµογές πατητής τσιµεντοκονίας, ως ενδιάµεση στρώ-

PROTECTOR SHIELD 
gloss / matt
∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ 
ΒΑΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (1C) 

ΧΡΗΣΗ
Το PROTECTOR SHIELD gloss ή matt είναι μια επαλειφόμενη επίστρω-
ση αλειφατικής πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, που χρη-
σιµοποιείται ως τελική στρώση (φινίρισµα) σε τσιµεντοειδείς επιφάνειες 
(πατητή τσιµεντοκονία, αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο, σκυρόδεµα κλπ).
Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα της προσδίδει υψη-
λές µηχανικές αντοχές καθώς και αντίσταση στους λεκέδες. Τέλος, 
έχει εξαιρετική αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και καθαρό από 

κάθε είδους υπολείµµατα (σοβάδες, σκόνες, µπογιές, λάδια κλπ). 
Προσοχή: µην πλύνετε την επιφάνεια µε νερό πριν την εφαρµογή.

• Το PROTECTOR SHIELD gloss ή matt αναδεύεται καλά και εφαρ-
µόζεται µε ρολό σε µία ή δύο στρώσεις, ανάλογα µε την απορρο-
φητικότητα του υποστρώµατος και το επιθυµητό αποτέλεσµα.

• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
100-200 gr/m², για µία 
στρώση, ανάλογα µε τον 
τύπο του υποστρώµατος. 

*

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
100-200 gr/m², για µία 
στρώση, ανάλογα µε τον 
τύπο του υποστρώµατος. 

*



16 | Σύστημα Πατητής Τσιμεντοκονίας Marmofinish

ΧΡΩΜΑΤΟ
ΛΟΓΙΟ

Y1
Yellow Beige

G
Grey Dark

GB
Grey Blue

S
Sand Rose

S1
Rose Light

R
Red Minoan

W
White

Y2
Yellow Light

Y3
Yellow Ochre

B1
Brown Milky

B2
Brown Light

B3
Brown Cacao





Εργοστάσιο Έτοιμων Κονιαμάτων
ΟΜΙΛΟΣ F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης
66200 Προσοτσάνη Δράμας
τηλ.: +30 25220 21100
fax: +30 25220 21110
e-mail: marmodom@fhl.gr

www.marmodom.eu
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