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MARMOCOLOR 
 
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ  
ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Οι χρωστικές MARMOCOLOR είναι υψηλής ποιότητας ανόργανα πιγμέντα σε μορφή 
σκόνης. Κάθε δοχείο αντιστοιχεί στον χρωματισμό 25 kg λευκού κονιάματος ή παστώδους 
σοβά προς επίτευξη της αντίστοιχης απόχρωσης από το χρωματολόγιο της MARMODOM. 
Είναι κατάλληλες για χρωματισμό προϊόντων εσωτερικών  και εξωτερικών εφαρμογών 
όπως το DECOPLASTER, το BIOPLASTER, το MARMOFINISH κ.α. 
Προϊόντα όπως το MARMOFLOOR, το MARMOFLEX κ.α. μπορούν να χρωματιστούν με 
ευθύνη του χρήστη πέραν του τυποποιημένου χρωματολογίου. 
 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Έγχρωμα ανόργανα πιγμέντα σε μορφή σκόνης. 

 Διατίθενται σε 11 επιλεγμένες αποχρώσεις 

 Y1  Yellow beige 

 Y2 Yellow light 

 Y3 Yellow ochre 

 B1 Brown milky 

 B2 Brown light 

 G Grey dark  

 GB Grey blue 

 S Sand rose 

 S1 Rose light 

 R1 Red minoan 

  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Τσιμεντοειδείς σοβάδες, πατητή τσιμεντοκονία, αυτοεπιπεδούμενο κλπ.: 

 Η χρωστική προστίθεται σταδιακά στο καθορισμένο νερό υπό συνεχή 
ανάδευση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι 
να διαλυθεί πλήρως. Εν συνεχεία προστίθεται το  λευκό κονίαμα που 
πρόκειται να χρωματιστεί και ακολουθεί επιμελής ανάμιξη έως ότου επιτευχτεί 
ομογενές / ομοιόχρωμο μίγμα. 

 Η μίξη μπορεί να γίνει και στο υγρό κονίαμα, με προσεκτική προσθήκη της 
χρωστικής υπό συνεχή ανάδευση απαιτεί όμως περισσότερο χρόνο ανάμιξης 
και πιο προσεκτική εργασία. 

Παστώδεις σοβάδες: 

 Στην χρωστική προστίθεται το ελάχιστο δυνατόν νερό ώστε με την ανάμιξη να 
γίνει ένας αραιός πολτός. Ο πολτός προστίθεται στον λευκό παστώδη σοβά 
και γίνεται η ανάμιξη με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. 

Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ +5 °C και +35 °C. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
Ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση. 
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Οι χρωστικές είναι μεταξύ του αναμίξιμες προς επίτευξη κατ΄ επιλογήν 
αποχρώσεων. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

 Σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός, για 12 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής, σε δοχεία που δεν έχουν ανοιχθεί. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Το πάχος στρώσης, το χρώμα και το υλικό του υποστρώματος καθώς και οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την τελική απόχρωση. 

 Για τους σοβάδες συστήνεται να ασταρώνεται το υπόστρωμα με το κατάλληλα 
χρωματισμένο αστάρι. 

 Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην χρήση καθαρού νερού και εργαλείων. 

 Τα τσιμεντοειδή κονιάματα κατά το στέγνωμα τους αποκτούν πιο 
ανοιχτόχρωμη απόχρωση σε σχέση με το φρέσκο κονίαμα. Τα παστώδη 
αποκτούν πιο σκούρα απόχρωση σε σχέση με το φρέσκο προϊόν. Ο χρήστης 
οφείλει να ελέγξει την τελική απόχρωση. 

  
 
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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