Τεχνικό Φυλλάδιο

MULTIFILL MARBLE 0-3
Λεπτόκοκκος αρµόστοκος για µάρµαρα, πορσελάνινης υφής,
υδαταπωθητικός
Βατότητα:

Ιδιότητες
Έγχρωµος αρµόστοκος µε βάση το τσιµέντο,
ενισχυµένος µε πολυµερή συστατικά (ρητίνες) για
την αρµολόγηση µαρµάρων, γρανιτών ή πλακιδίων. Παρέχει υψηλές µηχανικές αντοχές, άριστη
χρωµατική σταθερότητα και µεγάλη υδαταπωθητικότητα. Κατάλληλος για πλάτος αρµών από
0-3 mm. Κατατάσσεται ως αρµόστοκος τύπου CG2
WA κατά ΕΝ 13888.

Πεδία εφαρµογής
Είναι κατάλληλος για αρµολογήσεις λεπτού
πάχους κάθε τύπου πλακιδίων, µαρµάρων, γρανιτών, υαλοψηφίδας, µαρµαροψηφίδας, τοίχου ή
δαπέδου, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
καθώς και για πισίνες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάση:

τσιµεντοειδής κονία

Αποχρώσεις:

5

Απαίτηση σε νερό:

1,30 kg/σακί 4 kg

Φαινόµενο βάρος
ξηρού κονιάµατος:

0,92 ± 0,10 kg/l

Φαινόµενο βάρος
υγρού κονιάµατος:

1,75 ± 0,10 kg/l

Θερµοκρασία εφαρµογής:

από +5ºC έως +35ºC

Αντοχή σε τριβή:

≤ 1000 mm

3

Αντοχή σε θλίψη µετά από:
2
• 28 ηµέρες:
30,00 N/mm
• 25 κύκλους
2
ψύξης-απόψυξης:
27,00 N/mm
Αντοχή σε κάµψη µετά από:
2
• 28 ηµέρες:
9,00 N/mm
• 25 κύκλους
2
ψύξης-απόψυξης:
8,00 N/mm
Συρρίκνωση πήξης:

≤ 3 mm/m

Απορρόφηση νερού:
• µετά από 30 min:
• µετά από 240 min:

≤2g
≤5g

Χρόνος ζωής στο
δοχείο:

µετά 8-10 h
στους +20ºC

Τρόπος χρήσης
1. Προετοιµασία υποστρώµατος
Η επιστρωµένη µε µάρµαρα ή πλακίδια επιφάνεια
πρέπει να είναι καθαρή. Οι αρµοί καθαρίζονται
προσεκτικά και διαβρέχονται µε υγρό σφουγγάρι.
2. Εφαρµογή
Προσθέτουµε το MULTIFILL MARBLE 0-3 στο
νερό υπό ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα
οµοιογενές µίγµα. Συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται
µε αναδευτήρα (δράπανο) χαµηλών στροφών.
Αφήνουµε το µίγµα περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει
και αναδεύουµε ξανά. Απλώνουµε το µίγµα επάνω
στους αρµούς µε λαστιχένια σπάτουλα, µε φορά
διαγώνια προς τους αρµούς, φροντίζοντας να γεµίσουν σε όλο τους το βάθος. Το πλεόνασµα του υλικού απoµακρύνεται µετά από λίγο µε υγρό σφουγγάρι. Τέλος, καθαρίζουµε την επιφάνεια µε ένα
στεγνό πανί.
Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή, συνιστάται η διαβροχή του αρµού ύστερα από κάποιες ώρες και αφού ο αρµόστοκος έχει
στεγνώσει.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση του MULTIFILL MARBLE 0-3
εξαρτάται από τις διαστάσεις των µαρµάρων
/πλακιδίων και το πάχος του αρµού. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
∆ιαστάσεις
Μαρµάρων/
Πλακιδίων
(σε cm)
2 x 2 x 0,3

Πάχος αρµού
1 mm

2 mm

3 mm

0,40

0,79

1,19

10 x 10 x 0,6

0,16

0,32

0,48

15 x 15 x 0,7

0,12

0,25

0,37

20 x 20 x 0,7

0,09

0,18

0,28

20 x 30 x 0,7

0,08

0,15

0,23

30 x 30 x 0,8

0,07

0,14

0,21
2

(Οι τιµές της κατανάλωσης εκφράζονται σε kg/m )
τουλάχιστον 60 min
στους +20ºC

Συσκευασία - Aποχρώσεις
Το MULTIFILL MARBLE 0-3 προσφέρεται στις
εξής 5 αποχρώσεις µε τους αντίστοιχους κωδικούς
και συσκευασίες:
Απόχρωση
01 Λευκό
02 Μαύρο
05 Ανοιχτό γκρι
06 Μπαχάµα µπεζ
17 Ανεµώνη

4 kg
•
•
•
•
•

Ζητήστε την κασετίνα - ρεαλιστικό δειγµατολόγιο
MULTIFILL.

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

Παρατηρήσεις
• 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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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.

