
...για περισσότερες πληροφορίες

και άλλα υλικά οικοδομής 
επισκευθείτε το site μας!

Η σωστή μίξη 

Εργοστάσιο Ετοίμων Κονιαμάτων
του Ομίλου F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΣΤΑΝΗΣ
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
τηλ: 0030 25220 21100
fax: 0030 25220 21110
e-mail: marmodom@fhl.gr
              info@marmodom.eu
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 για την επιτυχία!

επιλέξτε το σωστό πρόσμικτο κονιαμάτων
και γλιτώστε κόπο
          και χρόνο εφαρμογής!!!



OIKOΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Δώστε αντοχή και τέλεια εργασιμότητα 
                                       σε όλα τα κονιάματα! 

ΧΡΗΣΗ
To ΜΑRMO FLOW είναι υγρό πρόσμικτο τσιμεντοκονιαμάτων το οποίο αντικαθιστά 
πλήρως τον ασβέστη προσδίδοντας σε αυτά αυξημένη συνοχή και πρόσφυση, καλύτε-
ρη εργασιμότητα ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζει και τα προβλήματα από τη χρήση κακής 
ποιότητας ασβέστη (πεταλούδες). Ομογενές, βιομηχανικό προϊόν σταθερής ποιότητας, 
είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

ΧΡΗΣΗ
Το MARMO PLUS είναι υδατική διασπορά πολυμερών ουσιών η οποία προστιθέμενη 
σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους παρέχει υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση, 
αδιαβροχοποίηση, αντοχή στην εκτριβή, τη συρρίκνωση και αντίσταση στη χημική 
προσβολή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό από σταθερό, απαλλαγμένο από υπολλείματα σοβά, σκόνης, λάδια κτλ.
Το MARMO PLUS αναδεύεται καλά και αναμιγνύεται με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1. Το μίγμα που προκύπτει αντικαθιστά 
πλήρως το νερό που απαιτείται για την παρασκευή της κόλλας ή του αρμόστοκου. 
Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ +5 οC και +35 οC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία των 1kg, 5kg, 18kg.
Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο 
από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 To MARMO FLOW προστίθεται στη μηχανή ανάμιξης μετά την προσθήκη του νερού σε αναλογία:
   1.Για σοβάδες: 75 ml MARMO FLOW/25 kg τσιμέντου
  2.Για λάσπες χτισίματος και τσιμεντοκονιάματα: 50 ml MARMO FLOW/25 kg τσιμέντου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία των 1kg,5 kg και των 18kg, σε παλέτες.
Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο 
από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό από σταθερό, απαλλαγμένο από υπολλείματα σοβά, σκόνης, λάδια κτλ και πλήρως διαβρεγ-
μένο με νερό.
Το MARMO LATEX αναδεύεται καλά και προστίθεται αραιωμένο με νερό στη μηχανή ανάμιξης πριν την προσθήκη τσιμέντου και 
αδρανών για την αποφυγή σχηματισμού σβόλων.
Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ +5  οC και +35  οC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία των 1kg, 5kg, 18kg.
Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον παγετό και την 
παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Ενισχύστε 
όλες τις κόλλες πλακιδίων
 και τους αρμόστοκους!!!

που αντικαθιστά τον ασβέστη !

ΧΡΗΣΗ
Το MARMO LATEX είναι υδατική διασπορά πολυμερών ουσιών η οποία 
προστιθέμενη σε παραδοσιακούς σοβάδες, τσιμεντοκονίες, λάσπες 
χτισίματος, κονιάματα επικόλλησης μονωτικών πλακών κτλ. παρέχει 
υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση, εργασιμότητα, αδιαβροχοποίηση, 
αντοχή στην εκτριβή, τη συρρίκνωση και εξάλειψη του κινδύνου των 
ρωγματώσεων. Ομογενές, βιομηχανικό προϊόν σταθερής ποιότητας, είναι 
οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

ΤΟ ENIΣΧΥΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ

Το πρόσμικτο 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αδιάβροχοι ελαστικοί σοβάδες.
To ξηρό κονίαμα αναμιγνύεται με MARMO LATEX αραιωμένο με νερό σε 
αναλογία (MARMO LATEX/νερό) 1:2 ως 1:4.

Αδιάβροχοι ελαστικές τσιμεντοκονίες.
To ξηρό κονίαμα αναμιγνύεται με MARMO LATEX αραιωμένο με νερό σε 
αναλογία (MARMO LATEX/νερό) 1:3.

Κονιάματα επικόλλησης μονωτικών πλακών.
To ξηρό κονίαμα αναμιγνύεται με MARMO LATEX αραιωμένο με νερό σε 
αναλογία (MARMO LATEX/νερό) 1:2.

Επισκευαστικά κονιάματα.
To ξηρό κονίαμα αναμιγνύεται με MARMO LATEX αραιωμένο με νερό σε 
αναλογία (MARMO LATEX/νερό) 1:3

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 αποτε -
λέσματα 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.  


