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MARMOFINISH FW PASTE 
 
 
ΠΑΣΤΩΔΕΣ ΠΑΤΗΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ 

 
 
ΧΡΗΣΗ 
Το MARMOFINISH FW PASTE είναι ένα ακρυλικό χρωματιζόμενο επίχρισμα 
κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους με τελική εμφάνιση πατητής τσιμεντοκονίας.  
Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως τελική στρώση για την 
διαμόρφωση πολύ λείας επιφάνειας. Κατάλληλο για την εξομάλυνση δαπέδων και 
τοίχων, για ειδικές κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια, τραπέζια, νιπτήρες, 
σκαλοπάτια, καθώς και για πολλές άλλες εφαρμογές παραδοσιακής ή σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής.     
Εξασφαλίζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ευκαμψία και αντίσταση στις 
διαστολοσυστολές ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.  
Ομογενές, έτοιμο προς ανάμιξη, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. 
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και 
παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Μίγμα από ακρυλικές διασπορές, θρυμματισμένο μάρμαρο επιλεγμένου 
μεγέθους κόκκων με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. 

 Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EN 1504-2, ως επιφανειακή προστασία 
σκυροδέματος  

  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, χωρίς ρωγμές, απόλυτα 
επίπεδο και καθαρό από κάθε είδους υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, 
μπογιές, λάδια κλπ.). Αδρά υποστρώματα, με γεμίσματα της τάξης των 2-3 
mm, συνιστάται να επιπεδώνονται με την βασική στρώση πατητής της 
ινοπλισμένης τσιμεντοκονίας MARMOFINISH FW με εγκιβωτισμένο 
υαλόπλεγμα.  

 Πολύ απορροφητικά υποστρώματα, ανάλογα με την αδρότητά τους, 
συνιστάται να ασταρώνονται με SUPER BOND  ή BIOPRIMER. Επιφάνειες 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις στεγανότητας συνιστάται να ασταρώνονται με PS 
PRIMER. Τα αστάρια θα πρέπει να έχουν στεγνώσει καλά πριν την εφαρμογή 
της πάστας. 

 Το προϊόν αναδεύεται πολύ καλά, σε χαμηλές στροφές, και εφαρμόζεται 
χρησιμοποιώντας λεία μεταλλική σπάτουλα σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις 
(<0,5 mm ανά στρώση). Η δεύτερη ακολουθεί αφού προηγουμένως έχει 
στεγνώσει η πρώτη. 

 Έντονα «νερά» και σκιές δημιουργούνται με επαναλαμβανόμενα πατήματα 
της σπάτουλας. Συνιστάται τα «πατήματα» να γίνονται με μικρή, ορθογώνια, 
με στρογγυλεμένες άκρες σπάτουλα. 

 Η τελική επιφάνεια, αφού στεγνώσει καλά, ενισχύεται και 
προστατεύεται με το βερνίκι PROTECTOR SHIELD gloss ή matt.  
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 Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να αποφευχθούν ακραίες κλιματολογικές 
συνθήκες όπως ισχυρός άνεμος, βροχή, κλπ. και η θερμοκρασία θα πρέπει 
να είναι μεταξύ +5 oC και +35 oC.  

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
Περίπου 1,5 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

 Σε δοχεία των 25 kg, σε παλέτες. 

 Σε ξηρό, χωρίς παγετό μέρος, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, 
σε δοχεία που δεν έχουν ανοιχθεί. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Προδιαγραφές ΕΝ 1504-2

 

Μορφή 
Παστώδης 
Λευκή & 
Εγχρωμη 

Κατανάλωση ~1,5 kg/m
2
/mm, 

Μέγεθος κόκκων <0,5 mm 
Αντοχή σε τριβή:  
 

AR0,5 
 

Φαινομένη πυκνότητα ξηρού 
κονιάματος 

1650 kg/m
3
 Αντοχή σε κρούση:  ΙR1,7 

Τριχοειδής απορρόφηση νερού  <0,1 kg/m
2
·h

0,5
 

Σκληρότητα Shore 
D:  

80 

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα  >2,5 N/mm
2
 

Αντίδραση στη 
φωτιά  

Euroclass F 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Το έτοιμο προϊόν . MARMOFINISH FW PASTE έχει μέγιστη περιεκτικότητα 
σε ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) 200 gr/ lt.. Οδηγία 2004/42/ΕΚ για την 
κατηγορία του προϊόντος.  

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο 
συντάχθηκαν με 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 προβλεπόμενοι χρήστες αυτού του προϊόντος 
πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προγραμματισμένη 
εφαρμογή.  Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο 
τελικός χρήστης. 
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