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MARMOLATEX 
 
OIKOΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 
 
 
 
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 τριβή, τη συρρίκνωση και 
εξάλειψη του κινδύνου των ρηγματώσεων.  
Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. 
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και 
παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ 
Υδατικό διάλυμα πολυμερούς διασποράς. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Το MARMO LATEX αναδεύεται καλά και προστίθεται αραιωμένο με νερό στη 
μηχανή ανάμιξης πριν την προσθήκη τσιμέντου και αδρανών για την 
αποφυγή σχηματισμού σβώλων. 

• Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ +5 oC και +35oC. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

• Σε δοχεία των 1kg, 5kg, 18kg σε παλέτες.  
• Σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον 

παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 

 
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 
 

• Αδιάβροχες 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 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χρώμα  Λευκό  

Ιξώδες  900 mPa.s 

Πυκνότητα  1,1 kg/lt 

pH 8-9 

 
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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