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MARMOSEAL ACCELARATOR 
 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Το MARMOSEAL ACCELERATOR είναι επιταχυντής σκλήρυνσης που 
χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στο σύστημα στεγάνωσης MARMOSEAL, όταν 
απαιτείται αυξημένη ταχύτητα εργασιών και πρέπει το  MARMOSEAL-PU να 
εφαρμοστεί και να επικαλυφθεί την ίδια μέρα. Επίσης, δίνει λύση και στην περίπτωση 
των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. 
Επιταχύνει την σκλήρυνση του MARMOSEAL-PU επιτρέποντάς του όμως να 
σκληρύνει ομοιόμορφα χωρίς δημιουργία φυσαλίδων ώστε να δεχτεί επικάλυψη μετά 
από 3-5 ώρες.  
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Αναλογία ανάμιξης  
MARMOSEAL-PU/ MARMOSEAL ACCELERATOR 

25 kgr / 0,75 kgr 
(ή 100:3 κατά βάρος) 

25 kgr / 1 kgr 
(ή 100:4 κατά βάρος) 

Χρόνος ζωής στο δοχείο (POT life) 20οC, 100ml 35 λεπτά 25 λεπτά 

Χρόνος επικάλυψης 20οC, 1,5mm πάχος στρώσης 6 ώρες  4-5 ώρες 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Το MARMOSEAL ACCELERATOR ανακατεύεται καλά πριν τη χρήση.  
• Στη συνέχεια προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα μέσα στο δοχείο του 

MARMOSEAL-PU και ακολουθεί ανάδευση με αναμικτήρα χαμηλών στροφών 
για 3-5 λεπτά ώστε να διαχυθεί η ποσότητα σε όλο τον όγκο του δοχείου. 

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάμιξη πρέπει να δοθεί στα τοιχώματα και στον 
πάτο του δοχείου, ώστε το τελικό μίγμα να είναι απόλυτα ομοιογενές.  

• Μετά το πέρας της ανάδευσης, το MARMOSEAL-PU εφαρμόζεται κατά τα 
γνωστά (βλ. σχετικό τεχνικό φυλλάδιο MARMOSEAL-PU).  
Προσοχή: η χρήση του MARMOSEAL-PU που βρίσκεται μέσα στο 
δοχείο πρέπει να γίνει μέσα στους χρόνους που φαίνονται στον 
παραπάνω πίνακα.  

• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
MARMOSEAL-PU / MARMOSEAL ACCELERATOR = 25kgr / (0,5kgr έως 1kgr) 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

• Σε συσκευασίες του 1 kgr, σε παλέτες.  
• Σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον παγετό και την παρατεταμένη 

έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 9 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ 5οC και 35οC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την 
ωρίμανση, ενώ οι υψηλές την επιταχύνουν.  

 
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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