
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

MARMOCRET Fine 
Σοβάς τσιµεντοειδούς βάσης 
Λεία επιφάνεια • Λευκός • Υδαταπωθητικός 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το MARMOCRET Fine είναι ένας έτοιµος σοβάς 
(µαρµαροκονίαµα) µε λεπτόκοκκο αδρανές (έως και 
1,3 mm), που απαιτεί µόνο την προσθήκη νερού. 

• Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 
DIN 18550. 

• Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµι-
κού στοιχείου. 

• Βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες. 
• Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρή-

ση. 
• ∆ε ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς. 
• Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την 

προσθήκη νερού. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου GP CS II, W1 
κατά ΕΝ 998-1. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρω-
µων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε λεία µορ-
φή. Συνήθως αντικαθιστά το τελικό ("τριφτό" ή "ψι-
λό") χέρι του σοβά.   
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μορφή:  τσιµεντοειδής κονία 

Κοκκοµετρία: έως και 1,3 mm 

Απόχρωση:  λευκό  

Απαίτηση σε νερό:  5,00-5,50 l/σακί 25 kg 

Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,50 ± 0,10 kg/l 

Φαινόµενο βάρος  
υγρού κονιάµατος:  1,85 ± 0,10 kg/l 

Αντοχή σε θλίψη:  3,50 ± 1,00 N/mm2  

Aντοχή σε κάµψη:  1,50 ± 0,20 N/mm2 

Πρόσφυση 28 ηµερών:  0,40 N/mm2 

Τριχοειδής  
απορρόφηση νερού:  ≤ 0,4 kg/m2 min0,5 

Συντελεστής θερµικής 
αγωγιµότητας (λ10,dry):  0,47 W/(m.K)   
 για Ρ=50% 

  
 

Συντελεστής  
διάχυσης υδρατµών (µ):  5/20 

Χρόνος ζωής στο δοχείο:     4 h στους +20οC 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχε-
ται καλά πριν την εφαρµογή του MARMOCRET 
Fine. 
Εάν προηγηθεί χοντρό χέρι σοβά, αυτό πρέπει να 
έχει αντοχή µεγαλύτερη ή ίση µε το MARMOCRET 
Fine, σύµφωνα µε τη γενική αρχή, κάθε προηγού-
µενη στρώση να είναι ισχυρότερη από την ε-
πόµενη. 
Σε περίπτωση εφαρµογής MARMOCRET Fine  
χρώµατος διαφορετικού του λευκού, συνιστάται α-
στάρωµα µε PL-PRIMER, το οποίο µειώνει την α-
πορροφητικότητα του υποστρώµατος, εξασφαλίζο-
ντας έτσι οµοιόµορφο χρώµα σε όλη την επιφά-
νεια. Το υπόστρωµα µπορεί να είναι επιχρισµένη 
επιφάνεια ("χοντρό χέρι") ή και επιφάνεια σκυροδέ-
µατος ή τοιχοποιίας. 
 
2. Εφαρµογή 
Το MARMOCRET Fine προστίθεται σε καθαρό νε-
ρό υπό ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα κο-
νίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµικτή-
ρας (µπετονιέρα), που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει 
να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλ-
λοίωση του χρώµατος του σοβά. 
Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή 
φραγκόφτυαρο ή µε τη χρήση µηχανής εκτόξευσης 
σοβά. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε σπογ-
γώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος 
κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλ-
λοντος και την εργασιµότητα του µίγµατος. 
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 1,40 kg/m2/mm.  
Προτεινόµενο πάχος εφαρµογής: 2-5 mm. 
 

Συσκευασία 
 
Σάκοι 25 kg. 
 



 

 

 

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. 

 
 

 
 
 

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.   
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να 
διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή του, 
ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών. 
• 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. 
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EN 998-1 

General purpose rendering mortar (GP) 

for external use 

 
Reaction to fire: Class A1 

Adhesion: 0,4 N/mm2 – FP: B 

Water absorption:  W1 

Water vapour diffusion coeff.: µ 5/20 

Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,47 W/mK 

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended place of 
use of the mortar  
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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 


