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Ν ■  Βελτιώνει σημαντικά τη πλαστικότητα  

και τις μηχανικές αντοχές των κονιαμάτων

 ■  Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα  
των κονιαμάτων

 ■  Εξαλείφει τα μειονεκτήματα του ασβέστη

 ■  Αυξάνει την υδατοστεγανότητα  
των κονιαμάτων

 ■  Μειώνει το κόστος υλικών και εργασίας  
του έργου

 ■  Συντελεί στη διατήρηση ενός καθαρού 
εργοταξίου

πλαστικοποιητής 
κονιαμάτων 
σε σκόνη

 anti•lime
powder



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ANTI•LIME POWDER είναι πλαστικοποιητικό πρό-
σθετο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, το οποίο αντικαθι-
στά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα.
Προσδίδει πλαστικότητα και εξαιρετική εργασιμότητα, 
χωρίς να προσβάλει τα μέταλλα και να προκαλεί εγκαύ-
ματα όπως ο ασβέστης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή σοβάδων, προσδίδο-
ντάς τους την πλαστικότητα των ασβεστοτσιμεντοκονι-
αμάτων, καθώς και για λάσπες για κτίσιμο τοιχοποιίας, 
πλακοστρώσεις, μαρμαροστρώσεις, βελτιώνοντας σημα-
ντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές, για εφαρ-
μογή με το χέρι ή με πρέσα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ /  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

■  Βιομηχανικό προϊόν σταθερής και ελεγχόμενης ποιό-
τητας.

■  Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάμα-
τα πρέσας και χειρός.

■  Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και δεν προκαλεί εγκαύ-
ματα.

■  Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές, την πρόσφυση και την 
υδατοαπωθητικότητα των κονιαμάτων.

■  Βοηθάει στην αποφυγή των ρηγματώσεων και «πεταλί-
δων» στην επιφάνεια του σοβά.

■  Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα των κονιαμάτων.
■  Συντελεί στη μείωση του κόστους υλικών και εργασίας.
■  Συμβάλλει στην καθαριότητα του εργοταξίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■  Το ANTI•LIME POWDER προστίθεται στο νερό ανάμει-
ξης και στη συνέχεια σταδιακά το τσιμέντο και η άμμος 
υπό συνεχή ανάδευση.

■  Για την παρασκευή κονιαμάτων λάσπης κτισίματος και 
σοβάδων απαιτούνται περίπου 5-10kg ANTI•LIME 
POWDER ανά 50kg τσιμέντο.

■  Η απαιτούμενη ποσότητα εξαρτάται από τον τύπο του 
παρασκευαζόμενου κονιάματος, τη φύση και την κοκκο-
μετρική διαβάθμιση της άμμου.
Ενδεικτικά:
Για την παρασκευή-1m3 τσιμεντοκονιάματος των 150kg 
τσιμέντου απαιτούνται:
- 1m3 άμμου επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης
- 15-30kg ANTI•LIME POWDER ανάλογα με την δια-
   βάθμιση της άμμου
- 150kg τσιμέντο.

Διαδικασία παρασκευής:
■  Προσθέτουμε τα ¾ του απαιτούμενου νερού μέσα στην 

πρέσα ή την μπετονιέρα.
■  Προσθέτουμε όλη την ποσότητα του ANTI•LIME 

POWDER.
■  Προσθέτουμε 4-5 φτυαριές άμμου και αφήνουμε το 

μίγμα να αναδευτεί για περίπου 2 λεπτά.
■  Προσθέτουμε το τσιμέντο.
■  Προσθέτουμε την υπόλοιπη άμμο.
■  Αφήνουμε το μίγμα να αναδευτεί για επιπλέον 3 λεπτά.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

■  Το ANTI•LIME POWDER δρα πάντα με την παρουσία 
τσιμέντου.

■  Μην αναμειγνύετε το προϊόν με βρώμικο ή αλμυρό νερό.
■  Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνε-

ται μεταξύ +5°C και +35°C.
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ANTI•LIME POWDER
πλαστικοποιητής κονιαμάτων σε σκόνη

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, 
απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή τσιμεντοειδής κονία

Χρώμα γκρι

Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος 0,75 ±0,05 kg/lt
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

■  Το προϊόν ANTI•LIME POWDER δεν είναι επικίνδυνο 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1272/2008 (CLP) 
για την επικινδυνότητα των ουσιών και παρασκευασμά-
των. 

■  Συνιστάται να φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτι-
κό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά 
ρούχα, γάντια και γυαλιά).

■   Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προ-
ϊόντος για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και 
προστασίας.

■  ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 5-10 kg / 50kg τσιμέντου.
Η κατανάλωση εξαρτάται από τη φύση και την κοκκομε-
τρική διαβάθμιση της άμμου, καθώς και την προοριζόμενη 
χρήση του κονιάματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■  Χαρτόσακους των 30kg.
Αποθήκευση: Το προϊόν διατηρείται 12 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχι-
κή, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την 
απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη 
χρήση και εφαρμογή των προϊόντων FINOMIX βασίζο-
νται στη μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για 
τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θε-
ωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μα-
κροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκε-
κριμένη 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 τυχόν επι-
πτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ 
Α.Ε. (FINOMIX) έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις 
ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέ-
ρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυ-
ρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά

τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr


