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Αρμόστοκκος τσιμεντοειδούς βάσης 
ειδικής σύστασης GRANITO FS-4 της 
VIODOM.

Σφραγιστικό σιλικονομάστιχο OTTOSEAL S70 της 
OTTOCHEMIE με εξαιρετικές αντοχές στα χημικά
διαλύματα και UV ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται και για 

αρμό διαστολής.

Χοντρόκοκκη κόλλα βάσεως τσιμέντου 
κατάλληλη για επικόλληση μαρμάρων 
γρανίτη και πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων 
SUPER GROB SP-22 της VIODOM

Ειδικό τελικό στεγανωτικό – προστατευτικό 
υγρό υλικό FLECK της PATINA FALA για 
υψηλού βαθμού προστασία 

Σφραγιστικό σιλικονομάστιχο OTTOSEAL A215 της 
OTTOCHEMIE με υφή σοβά το οποίο επιδέχεται βάψιμο. 
Με αυτό σφραγίζεται το άνω μέρος της τσεκολαδούρας.
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Διαδικασία εφαρμογής
• Προετοιμασία υποστρώματος

Καθαρισμός επιφάνειας από τις σκόνες και πιθανές ακαθαρσίες, λίπη κλπ. και βουρτσίζουμε 1-2 χέρια σταυρωτά με BIO ACRYL B-13 της VIODOM για ενίσχυση της επιφάνειας όπου και αν 

υπάρχει αδύνατο (σαθρό) υπόστρωμα.

• Στάδιο 1

Απλώνουμε κόλλα SUPER GROB SP-22 25kg  της VIODOM με οδοντωτή μύστρα για το πλακάκι. Η κόλλα να απλώνεται στο υπόστρωμα και στο πίσω μέρος του μαρμαρακιού (πλήρης 

επικάλυψη). Αφού γίνει η τοποθέτηση, Φροντίζουμε το θέμα του αρμού και της επιπεδότητας.

• Στάδιο 2

Γίνεται επάλειψη σε όλη την επιφάνεια του παραδοσιακού με PROTECT IM 1ltr της PATINA FALA. Αυτό θα μας επιτρέψει μετά την αρμολόγηση να καθαρίσουμε τα τσιμεντοπλακίδια (τα οποία 

λόγω της κατασκευής τους έχουν ψηλή απορροφητικότητα) πιο εύκολα από υπολείμματα αρμού.

• Στάδιο 3

Αρμολόγηση με αρμό GRANITO FS-4 5kg της VIODOM

• Στάδιο 4

Αφού τελειώσει όλη η διαδικασία εφαρμογής και αρμολόγησης καθαρίζομε πολύ καλά το πάτωμα από όποιες ακαθαρσίες και κατάλοιπα με

καθαριστικό PATINA FALA MR1 1ltr και εφαρμόζομε με ρολό η βούρτσα το τελικό προστατευτικό υγρό PATINA FALA FLECK 1ltr (προϊόν νανοτεχνολογίας) το οποίο παρέχει επιπρόσθετη 

στεγανότητα και προστασία από υγρούς ή στερεούς λεκέδες.

*** για ειδικές περιπτώσεις (πχ εφαρμογής σε εσωτερικό χώρο, υποδαπέδιας θέρμανσης, εσωτερικού χώρου ευαίσθητου σε υγρασίες κλπ) συμβουλεύεστε το τεχνικό μας τμήμα

Εφαρμογή παραδοσιακό μαρμαράκι σε εξωτερικό χώρο

Υγρομόνωση :

Κονίαμα SEAL STEG SL42 20kg αναμειγμένο με BIO ACRYL B-13  4ltr της VIODOM το οποίο απλώνουμε με

οδοντωτή σπάτουλα . Μετά βυθίζουμε σε αυτό το υαλόπλεγμα 160gr και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Εφαρμόζεται σε όλο το δάπεδο και μερικά εκατοστά ύψος στην τοιχοποιία .

Για τις ενώσεις (γωνιές) της τοιχοποιίας και του πατώματος χρησιμοποιείται το στεγανωτικό πανί KOBAU FLEX SD40 της KOBAU.

Εφαρμόζεται με λεπτή στρώση κόλλας SUPER FLEX SP-30 25kg της VIODOM

Η τσεκολαδούρα να εφαρμόζεται έτσι ούτως ώστε να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με το  πάτωμα . Να μένει 3mm πιο ψηλά και να σφραγίζεται με OTTOSEAL S70 310ml της OTTOCHEMIE

του επιθυμητού χρώματος, χρησιμοποιώντας επίσης το αστάρι OTTOPRIMER X-PR 1216 250ml , τις σπάτουλες για σχηματισμό αρμών OTTO-FUGENBOY Y-ZUB και το υγρό-λειαντικό OTTO

SMOOTHING X-GLΜ για πιο εύκολη και καθαρή εφαρμογή . (βλέπε σύστημα εφαρμογής)




