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MARMOFILLER ACRYL 
 
ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Το MARMOFILLER ACRYL είναι ετοιμόχρηστος ακρυλικός στόκος αρμολόγησης και 
φινιρίσματος.  
Εφαρμόζεται σε γυψοσανίδες, καθώς και ως επίχρισμα πάνω σε σοβά ή εμφανές 
μπετόν. Δημιουργεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια, στεγνώνει γρήγορα, εξαλείφει τον 
κίνδυνο ρηγματώσεων, δεν σκάει και δεν σβολιάζει.  
Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. 
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και 
παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Μίγμα από ακρυλικό γαλάκτωμα υψηλής ελαστικότητας, θρυμματισμένο 
μάρμαρο επιλεγμένου μεγέθους κόκκων, εμπλουτισμένο με ακρυλικά 
πολυμερή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. 

• Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 13963:2005, τύπος 3Α, 
μέγεθος κόκκων<0,1 mm.   

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αρμολόγηση γυψοσανίδων 
• Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και σταθερά 

τοποθετημένες.  
• Το MARMOFILLER ACRYL ανακατεύεται καλά και στη συνέχεια γεμίζονται οι 

αρμοί, μπαίνει η ειδική ταινία και εγκιβωτίζεται με τη βοήθεια σπάτουλας. Η 
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού έχει στεγνώσει και σταθεροποιηθεί η 
πρώτη. 

• Μετά την αρμολόγηση οι αρμοί λειαίνονται με γυαλόχαρτο ώστε να 
ακολουθήσει η επόμενη φάση της κατασκευής (αστάρωμα, βάψιμο κλπ). 

 
Σπατουλάρισμα γυψοσανίδων 
• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σταθερό. Μεγάλες 

ρωγμές, ατέλειες και σκασίματα ή τραχιές επιφάνειες του υποστρώματος θα 
πρέπει να στοκάρονται και να εξομαλύνονται (όπως προαναφέρθηκε) πριν το 
τελικό φινίρισμα.  

• Το MARMOFILLER ACRYL ανακατεύεται καλά και στη συνέχεια εφαρμόζεται 
σπατουλαριστά σε δύο στρώσεις. Η  δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού έχει 
στεγνώσει και σταθεροποιηθεί η πρώτη. 

• Μετά το σπατουλάρισμα η επιφάνεια λειαίνενται με γυαλόχαρτο ώστε να 
ακολουθήσει η επόμενη φάση της κατασκευής (αστάρωμα, βάψιμο κλπ). 

• Σε όλες τις προαναφερθείσες εφαρμογές η θερμοκρασία συνιστάται να 
βρίσκεται μεταξύ +5 oC και +35oC. 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 1,5-2,0 kg/m2/ για 1mm πάχος στρώσης, ανάλογα με το υπόστρωμα.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

• Σε δοχεία των 1kg, 5kg, 25kg 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. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Προδιαγραφές ΕΝ: EN 13963:2003, τύπος 3Α 

Μέγεθος κόκκων 0,0-0,1 mm  

Πυκνότητα  1,5-1,6 kg/lt 

Πρόσφυση >0,25 MPa 

 
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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