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FINOLIT 
ΥΓΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FINOLIT είναι ένα υγρό πρόσμικτο που βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των τσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας 
πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το FINOLIT χρησιμοποιείται στις λάσπες κτισίματος και στους σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης βελτιώνοντας σημαντι-
κά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, είτε αυτά εφαρμόζονται με το χέρι, είτε με πρέσα. Εξαιρετικό βοήθημα για πλα-
κοστρώσεις και μαρμαροστρώσεις.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η χρήση του FINOLIT στα τσιμεντοκονιάματα βελτιώνει σημαντικά τις παρακάτω ιδιότητες:
•  Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα και αυξάνει την απόδοση.
•  Μειώνει τη φύρα των υλικών.
•  Αυξάνει τις τελικές αντοχές, τη συνοχή και στεγανότητα του κονιάματος.
•  Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος με το υπόστρωμα.
•  Αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο του κονιάματος.
•  Εξαλείφει τα μειονεκτήματα του ασβέστη (εξανθήματα-πεταλίδες, κρέμασμα του σοβά κλπ).
•  Δεν περιέχει χλώριο ή άλλα διαβρωτικά συστατικά που προσβάλουν οπλισμό και δομικά υλικά.
•  Μείωση του κόστους υλικών και εργασίας.
•  Βοηθά να διατηρείται το εργοτάξιο καθαρό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή
Το FINOLIT προστίθεται πρώτα σε νερό και στη συνέχεια στο κονίαμα εφόσον αυτό παρασκευάζεται με το χέρι.
Εάν η παρασκευή του κονιάματος γίνεται σε μπετονιέρα ή πρέσα, τότε ρίχνουμε μέρος του νερού στη μπετονιέρα και μετά 
προσθέτουμε το τσιμέντο και την άμμο. Κρατάμε λίγο νερό και αφού προσθέσουμε σ’ αυτό το FINOLIT, τα ρίχνουμε στη μπε-
τονιέρα ή την πρέσα.
Δοσολογία
•  Λάσπη για κτίσιμο και επίστρωση πλακών/μαρμάρων: 

100gr FINOLIT ανά 50kg τσιμέντου. 
Για την παρασκευή 1m3 κονιάματος απαιτούνται: 
250kg τσιμέντο + 1m3 άμμος + 250kg νερό + 500gr FINOLIT
•  Σοβάδες: 

150gr FINOLIT ανά 50kg τσιμέντου. 
Για την παρασκευή 1m3 κονιάματος απαιτούνται: 
250kg τσιμέντο + 0,85m3 άμμος + 250kg νερό + 750gr FINOLIT

Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Έκδοση 1: 12/04/2012

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

•  Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
•  Αποφεύγετε την υπερδοσολόγηση, καθώς μπορεί να αλλοιώσει τις ιδιότητες των κονιαμάτων. Όταν η δοσολογία υπερβαί-

νει το 0,4% επί του βάρους του τσιμέντου, μειώνονται σημαντικά οι αντοχές του κονιάματος.
•  Μην χρησιμοποιείτε βρόμικο ή αλμυρό νερό για την αραίωση.
•  Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν FINOLIT δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία (1999/45/CE) για την επικινδυνότητα παρασκευα-
σμάτων.
•  Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
•  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
•   Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

•   100gr / 50kg τσιμέντου στις λάσπες κτισίματος.
•   150gr / 50kg τσιμέντου στους σοβάδες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε: 
•  Πλαστικά δοχεία των 1kg, 5kg και 20kg.
Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους 
από τον ήλιο και τον παγετό.

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο 
εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Λεπτόρευστο υγρό

Χρώμα Διαφανές

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ

Φαινόμενο ειδικό βάρος kg/lt 1,02

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της FINOMIX βασίζονται στη 
μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτι-
κές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του 
προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς, των συνθηκών που επικρατούν στο 
εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυ-
χόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H FINOMIX, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων 
της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16, ΧΑΝΙΑ, τηλ.: 28210 27000, fax: 28210 27005
info@finomix.gr  ●  www.finomix.gr


