
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOMAT MT 200 

 

 

Λάσπη για µάρµαρα 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η ISOMAT MT 200 είναι ένα προπαρασκευασµένο 
τσιµεντοκονίαµα που χρησιµοποιείται για την επί-
στρωση µαρµάρων. Η χρήση του απαιτεί µόνο την 
προσθήκη νερού. Η σύνθεσή της εξασφαλίζει την 
διατήρηση της λευκότητας ή του χρώµατος των 
µαρµάρων και ταυτόχρονα εµποδίζει το λέκιασµά 
τους. 
 

• Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες. 
• Παρουσιάζει υψηλή αρχική και τελική ικανότη-

τα συγκόλλησης. 
• ∆ιαθέτει άριστη  εργασιµότητα. 
• Χαρακτηρίζεται από σταθερή ποιότητα. 
• Λόγω της ειδικά διαβαθµισµένης κοκκοµετρίας 

αδρανών που περιέχει το προϊόν, η λάσπη δεν 
«κάθεται» από το βάρος της πλάκας του µαρ-
µάρου κατά την τοποθέτησή του. 

• Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική 
χρήση. 

 
Πεδία εφαρµογής 

 
Χρησιµοποιείται για την επίστρωση µαρµάρων όλων 
των διαστάσεων σε τσιµεντοειδή υποστρώµατα, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
                                                             

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία 

Απόχρωση:  λευκή 

Κοκκοµετρία: έως και 3 mm 

Απαίτηση σε νερό:  4,25 l/σακί 25 kg 

Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,80 ± 0,10 kg/l 

Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,75 ± 0,10 kg/l 

Αντοχή σε θλίψη:  11,00 ± 1,00 N/mm2  

Aντοχή σε κάµψη:  2,80 ± 0,20 N/mm2 

Πρόσφυση 28 ηµερών: 1,20 ± 0,10 N/mm2 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 3 h στους +20οC 

Μέγιστο πάχος  
εφαρµογής: 30 mm 
 
  

  

Τρόπος χρήσης 
 

Η ISOMAT MT 200 προστίθεται σε καθαρό νερό 
υπό ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα κονίαµα 
µε την επιθυµητή εργασιµότητα. 
Το υλικό διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί, 
σε πάχος µέχρι 3 cm. 
Σε περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η ιδιαίτερα αυ-
ξηµένη συγκόλληση των µαρµάρων, τότε συνιστάται 
επικουρικά η χρήση της κόλλας ISOMAT AK-MARBLE. 
Απλώνουµε την κόλλα στην πλάκα του µαρµάρου και 
τη “χτενίζουµε” µε οδοντωτή σπάτουλα. Κατόπιν τα 
µάρµαρα πρέπει να τοποθετούνται εντός 10 λεπτών 
και προτού σχηµατισθεί "κρούστα" στην επιφάνεια 
της λάσπης.  
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 15kg/m2/cm. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία, 
σε χώρο προστατευµένο από την υγρασία και τον 
παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC. 
• Σε περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η βελτίωση 
των ιδιοτήτων της λάσπης ISOMAT MT 200 (πρό-
σφυση, ελαστικότητα) συνιστάται η προσθήκη της 
ρητίνης ADIPLAST στο νερό ανάµιξης σε ποσοστό 
έως 50%. 
 • Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. 
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: 17ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου 
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος 
Tηλ.: 2310 576 000  Fax: 2310 722 475 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 


