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Περιγραφή.
Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης
κτιρίων (παλαιών και νέων) προσαρµοσµένο στις εξαιρετικά ιδιαίτερες Ελληνικές κλιµατικές
συνθήκες, δηλαδή κρύο το χειµώνα και ζέστη το καλοκαίρι. Σε πολλά µέρη της Ελλάδας,
η διαφορά της θερµοκρασίας (min - max) στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου ξεπερνά και
τους 60°C µε αποτέλεσµα να απαιτούνται ειδικά δοµικά υλικά που να αντέχουν και να
αποδίδουν σε αυτό το εύρος των θερµοκρασιών.

Χρήσεις.
Παλαιά κτίρια: Κτίρια που δεν είναι θερµοµονωµένα, µε συνέπεια τη σηµαντική
αύξηση στο κόστος θέρµανσης και ψύξης.
Νέα κτίρια: Κτίρια όπου αν κι έχει προβλεφθεί µόνωση του σκελετού και των τοίχων,
η µόνωση τέτοιου τύπου δεν λειτουργεί έχοντας σαν αποτέλεσµα σηµαντικές απώλειες
και υγροποίηση υδρατµών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων.

Σηµαντικά Πλεονεκτήµατα του Συστήµατος.
• Παρέχει εξαιρετική θερµική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου. 
• Δεν δηµιουργούνται θερµογέφυρες στα δοκάρια, στις κολώνες, στα σενάζ και στα δάπεδα, στα σηµεία όπου η τοιχοποιϊα συναντά τα στοιχεία αυτά, έστω 
και αν είναι θερµοµονωµένα, εξαφανίζοντας την πιθανότητα σχηµατισµού υγρασίας και υδρατµών. • Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από 
υγρασίες, καθώς χρησιµοποιούνται στεγανά επιχρίσµατα. Έτσι προσφέρει συντηρητική προστασία στο κτίριο, και ταυτόχρονα µειώνει και τις ανάγκες 
θέρµανσης ή ψύξης. • Συµβάλλει στην οικονοµία ενέργειας, γιατί δε δηµιουργούνται επιφάνειες µε θερµοχωρητικότητα στην εξωτερική πλευρά των 
τοίχων, µε αποτέλεσµα να εκµεταλλεύεται τη θερµοχωρητικότητα των τοίχων µόνο για το εσωτερικό του κτιρίου. • Αυξάνει, σε µία καινούργια κατοικία,
το εµβαδόν των λειτουργικών χώρων κατά 6 περίπου τετραγωνικά µέτρα κάθε εκατό τετραγωνικά εµβαδού κατοικίας. • Αυξάνει εντυπωσιακά το χρόνο 
ζωής του κτιρίου καθώς το προστατεύει από διάβρωση και παγοπληξίες. • Το σύστηµα MARMOLINE MONOSIS δεν παρουσιάζει ρηγµατώσεις.
• Η εφαρµογή του συστήµατος είναι λιγότερο ενοχλητική από τα συµβατικά επιχρίσµατα καθώς τα επιχρίσµατα που χρησιµοποιούνται τοποθετούνται µε 
σπάτουλες καθώς παρουσιάζουν υψηλή θιξοτροπικότητα. Ως αποτέλεσµα δεν αφήνουν µπάζα πέρα από τα υπολείµµατα θερµοµονωτικού υλικού. 
• Η ποιότητα κατασκευής του συστήµατος χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, καθώς χρησιµοποιούνται ειδικά πιστοποιηµένα πρόσθετα τεµάχια για την 
προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, υαλόπλεγµα για τον οπλισµό σ’ όλη την επιφάνεια εφαρµογής του επιχρίσµατος. • Το κτίριο βαθµονοµείται 
υψηλά ως προς την ενεργειακή του σήµανση. • Ένα τέτοιο σύστηµα έχει µέσο χρόνο απόσβεσης από την εξοικονόµηση ενέργειας και µόνο, τα 4 - 6 έτη
• Εξοικονόµηση ενέργειας (από 35% έως 65% πετρελαίου θέρµανσης). • Άριστο υγιεινό ποιοτικό θερµικό περιβάλλον στο εσωτερικό των κτιρίων.
• Εύκολη εφαρµογή τόσο σε νέα όσο και σε παλαιά κτίρια. • Ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών κτιρίων. • Υψηλή ποιότητα κατασκευής σε κάθε είδους 
κτίρια (µονοκατοικίες - πολυκατοικίες - βιοµηχανικά κτίρια). • Βελτιώνεται η ηχοµόνωση µε την χρήση ειδικών υλικών. • Οικονοµία από τη µείωση του 
κόστους κατασκευής. • Καλύτερη στατικότητα των εσωτερικών τοίχων (µονή τοιχοποιία µε φαρδύ τούβλο ή τουβλέτα). • Μείωση του φορτίου της 
οικοδοµής. • Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής. • Απλή εφαρµογή. • Καθαριότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής.

Τρόπος εφαρµογής.
• Προετοιµάστε και έλεγξτε την τοιχοποιία και το µπετόν. Τοποθετείστε τη γωνία αρχικής στήριξης των µονωτικών πλακών. • Εφαρµόστε την κόλλα 
MARMOLINE FK 201 µε τη βοήθεια αυτόµατης πρέσας που διαθέτει η MARMOLINE, ή µε το χέρι, περιµετρικά στην επιφάνεια της µονωτικής πλάκας σε 
λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm. Eφαρµόστε 3 τουλάχιστον στάµπες στο εσωτερικό της. Με αυτόν τον τρόπο εξοµαλύνονται οι ανοµοιοµορφίες του 
υποστρώµατος και εξασφαλίζεται η εξοµάλυνση τους µε την επαφή τουλάχιστον του 40% της επιφάνειας της πλάκας µε το υπόστρωµα. • Η τοποθέτηση, 
οριζόντια και κάθετα, ζυγιών από το µάστορα, διευκολύνει την οµαλή και ταχεία συνέχιση των εργασιών. • Τοποθετείστε τις µονωτικές πλάκες πιέζοντας 
από την βάση προς την κορυφή και πιέζοντάς τις και µεταξύ τους. Σηµαντικό είναι οι πλάκες να σταυρώνουν µεταξύ τους κατά 40% - 50%. Εάν υπάρχουν 
κενά µεταξύ των πλακών τότε θα πρέπει να γεµίζουν µε ειδικό αφρό πολυουρεθάνης. Επιπλέον στήριξη συνιστάται να γίνεται µε τα πλαστικά ειδικά 
βύσµατα που διαθέτει η MARMOLINE µετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. (6 τεµάχια / m2). • Τοποθετείστε το ειδικό ενισχυτικό υαλόπλεγµα MARMOLINE 
A 3000. Η τοποθέτηση γίνεται µετά από την εφαρµογή µιας πρώτης στρώσης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Στη συνέχεια πιέστε το πλέγµα 
φύλλο - φύλλο πάνω στη νωπή κόλλα προσέχοντας να υπάρχει επικάλυψη του ενός µε το άλλο κατά 10 cm χωρίς να δηµιουργούνται ζάρες. Στη συνέχεια 
εφαρµόστε και δεύτερο χέρι κόλλας έτσι ώστε να γίνει πλήρης κάλυψη του υαλοπλέγµατος. • Οι γωνίες των ανοιγµάτων (πόρτες - παράθυρα), πρέπει να 
ενισχύονται µε τα ειδικά γωνιόκρανα µε το πλαστικό πλέγµα που διαθέτει η MARMOLINE, ταυτόχρονα µε την τοποθέτηση του υαλοπλέγµατος. Στις γωνίες 
των παραθύρων και στις πόρτες θα πρέπει να τοποθετείται πλέγµα διαγώνια σαν επιπλέον ενίσχυση. Όπου υπάρχει απαίτηση γίνεται εφαρµογή και 
τοποθέτηση των ειδικών στοιχείων νεροσταλάκτες σε οριζόντιες ακµές. 



Τρόπος εφαρµογής (συνέχεια).
• Εφαρµόστε ακρυλικό αστάρι προετοιµασίας MST 11. • Εφαρµόστε τον ακρυλικό ρευστό ρητινούχο έγχρωµο σοβά MARMOLINE SVR, µετά από την 
πάροδο τουλάχιστον 15 ηµερών από την εφαρµογή του συστήµατος κόλλα - υαλόπλεγµα - κόλλα. Εφαρµόστε το σοβά οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια 
µε επίπεδη σπάτουλα. Διαµορφώστε την τελική επιφάνεια µε κατάλληλο τρίψιµο µε ειδικό τριβίδι ή µε σπάτουλα, ανάλογα µε το επιθυµητό αποτελέσµα. 
Οι επιφάνειες πρέπει να ολοκληρώνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ασυνέχειες.

Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Πιστοποιηµένο σύστηµα MARMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEMS ETICS για το οποίο έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA - 12/0004 
από το Γερµανικό φορέα DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) και Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ, Αρ. 0654-CPD-0133 από το φορέα 
πιστοποιήσεων TÜV HELLAS (µέλος του οµίλου TÜV NORD). Η εταιρία MARMOLINE για την εφαρµογή των συστηµάτων MΑRMOLINE MONOSIS ENERGY 
SAVING SYSTEMS διαθέτει τις πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης ειδικών προδιαγραφών MARMOLINE EPS 80,100, 150, 200 και των 
θερµοµονωτικών πλακών πετροβάµβακα STONEWOOL ειδικής σύνθεσης σε διάφορα πάχη σε συνδυασµό µε όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη 
εφαρµογή των συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων. Όλα τα υλικά έχουν µελετηθεί ως πλήρες σύστηµα ως προς την απόδοσή τους αλλά 
κυρίως ως προς τη συµβατότητά τους. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρία συνιστά την εφαρµογή του συστήµατος µε όλα τα επιµέρους υλικά που το αποτελούν.
Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία δεν φέρει ουδεµία ευθύνη έναντι προβληµάτων µειωµένης απόδοσης ή συµβατότητας υλικών.

Κόλλα συγκόλλησης θερµοµονωτικών πλακών MARMOLINE FK 201
• Κατανάλωση: Συγκόλληση πλακών πολυστερίνης ή πετροβάµβακα ≈ 4,0 kg/m2. Ενίσχυση µε πλέγµα σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα ≈ 4,5 kg/m2. 
Συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών µε ρολό ή σπάτουλα ≈ 2 - 2,5 kg/m2. • Συντελεστής απορρόφησης νερού: w < 0,5 kg (m2.h0,5) - DIN 52617.
• Αντοχή θλίψης: 20,0 Mpa. • Αντοχή κάµψης: 5,0 Mpa. • Χρώµα: Λευκό - Γκρι. • Συσκευασία - Αποθήκευση: Παλέτα 1350 kg, (54 σακιά των 25 κιλών) σε 
χάρτινους σάκους σε άθικτη συσκευασία για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Πλάκες  διογκωµένης πολυστερίνης Marmo EPS 100 
• Βάρος: 20 kg/m3 - ΕN 13163. • Πάχος: από 5 -10 cm. • Χρώµα: Λευκό.
• Συσκευασία: 10 - 20 πλάκες ανάλογα το πάχος, 1,0 x 0,5 m συσκευασµένες µε stretch film.
• Αποθήκευση: Σε ξηρό µέρος χωρίς υγρασία, και προστασία από τον ήλιο.

Πλαστικά καρφιά (πείροι) µε πλαστικό περίβληµα, για στήριξη θερµο/κών πλακών
• Μήκος: από 6 - 15 cm ανάλογα µε το πάχος της θερµοµονωτικής πλάκας. • Πλαστικό περίβληµα (Upat).
• Πλαστικά καρφιά (πείροι). • Πλαστικές πεταλούδες 4 - 6 cm διάµετρος. • Κατανάλωση: min 6 - 8 καρφιά/m2.

Λευκό ινοπλισµένο επίχρισµα MARMOLINE FK 202
• Κατανάλωση: Ενίσχυση µε πλέγµα σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα ≈ 4,5 kg/m2. • Συντελεστής απορρόφησης νερού: w < 0,5 kg (m2.h0,5) - DIN 52617.
• Αντοχή θλίψης: 20,0 MPa. • Αντοχή κάµψης: 6,0 MPa. • Χρώµα: Λευκό  • Συσκευασία - Αποθήκευση: Παλέτα 1350 kg, (54 σακιά των 25 κιλών) σε 
χάρτινους σάκους σε άθικτη συσκευασία για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Πλέγµα Fiber glass για µονωτικά υλικά Α 3000
• Ειδικό υαλόπλεγµα για χρήση σε συνδυασµό µε το FK 202. • Βάρος: 160 gr/m2.
• Διαστάσεις κανάβου mesh: 3,5 x 3,8 mm. • Αντοχή σε εφελκυσµό: 1750 Ν/5 cm. • Αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.
• Αντιολισθιρό. • Χρώµα: Λευκό. • Συσκευασία: Σε ρολά 50 m x 1 m. • Κατανάλωση: 1,1 m2 x / m2.

SVR Ρητινούχο επίχρισµα σε πάστα
• Κοκκοµετρία: SVR 1 mm, SVR 1.5 mm, SVR 2 mm, SVR 3 mm.
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάµατος: 1800 kg/m3. • Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C έως +35°C.
• Κατανάλωση: Περίπου 1,8 - 3,5 kg/m2 ρευστής πάστας ανά m2 σοβά. 
SVR 1 mm (1,8 - 2,0 kg/m2)        
SVR 1,5 mm (2,0 - 2,3 kg/m2)
SVR 2 mm (2,5 - 3,0 kg/m2)
SVR 3 mm (3,0 - 3,5 kg/m2)
• Αποθήκευση: Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.
Πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.



FK 201
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ & ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ - MONOSIS

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή.
Έτοιµο ειδικό βιοµηχανικό ινοπλισµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένο µε πολυµερή
συστατικά µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας, ίνες και ειδικά
πρόσθετα για ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες των θερµοµονωτικών πλακών.

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται για την συγκόλληση των θερµοµονωτικών πλακών από εξηλασµένη, διογκωµένη
πολυστερίνη, πετροβάµβακα, στις εξωτερικές αλλά και στις εσωτερικές επιφάνειες  κτιρίων σε
επιφάνειες όπως, µπετόν, τούβλα, σοβάς, πέτρα, ποροµπετόν κ.λ.π. Αποτελεί µέρος του πιστοποιηµένου
συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS. Χρησιµοποιείται και σαν υλικό
προετοιµασίας των θερµοµονωτικών πλακών για τις επόµενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν,
σε συνδυασµό µε το υαλόπλεγµα MARMOLINE A 3000 για την αποφυγή ρηγµατώσεων. 

Πλεονεκτήµατα.
• Εξαιρετική πρόσφυση στις επιφάνειες των θερµοµονωτικών πλακών. • Υψηλές µηχανικές αντοχές.
• Ελαστικότητα. • Μεγάλη αντοχή στον χρόνο. • Μεγάλη αντοχή στις θερµοκρασιακές αλλαγές ζέστης - κρύου.
• Ευκολία εφαρµογής (προσθήκη µόνο νερού).

Τρόπος εφαρµογής.
• Ελέγξτε και προετοιµάστε την επιφάνεια εφαρµογής. • Αναµίξτε µε το χέρι ή µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων (αναµικτήρες - πρέσες), που διαθέτει η 
MARMOLINE, απλοποιώντας και επιταχύνοντας την εργασία. • Εφαρµόστε την κόλλα: α) µε τη βοήθεια αυτόµατης πρέσας ή µε το χέρι µε σπάτουλα, σε 
όλη την επιφάνεια της µονωτικής πλάκας σε πάχος  2 - 3 mm. β) περιµετρικά στην επιφάνεια της µονωτικής πλάκας και σε 2-3 σηµεία στο µέσον της αρκεί 
η συγκολλητική ουσία να καλύπτει το 40% της επιφάνειας της µονωτικής πλάκας. • Τοποθετείστε τις πλάκες ξεκινώντας από το κάτω µέρος της 
τοιχοποιίας σταυρωτά χωρίς κενά.

Κατανάλωση. 
Χρειάζεστε περίπου 4,0 - 7 kg/m2 ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής.

Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG 004 (ως µέρος του πιστοποιηµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης
MARMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEM ETICS µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA - 12/0004)
• Κοκκοµετρία: 0 - 0,5 mm. • Ειδικό βάρος νωπού κονιάµατος: 1600 kg/m3.
• Αντοχή θλίψης στις 28 ηµέρες: 20,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015 - 11.
• Αντοχή κάµψης στις 28 ηµέρες: 5,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015 - 11.
• Χρώµα: Γκρι σκόνη.
• Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C έως +35°C.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε σάκους των 25 kg.
• Σε παλέτα των 1350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg. 

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Εγγυάται πανίσχυρες συγκολλήσεις σε κάθε υπόστρωµα.



FK 202
ΛΕΥΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - MONOSIS

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή.
Έτοιµο, λευκό, ειδικό, βιοµηχανικό, τσιµεντοειδούς βάσης, ινοπλισµένο κονίαµα, µε βάση το λευκό
τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5), ενισχυµένο µε πολυµερή συστατικά αδρανή επιλεγµένης
κοκκοµετρίας, ίνες  και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερµοµονωτικών πλακών.

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται για την επικάλυψη των θερµοµονωτικών πλακών από διογκωµένη, εξηλασµένη
πολυστερίνη, πετροβάµβακα, για τον οπλισµό των επιφανειών αυτών, µε το πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα
MARMOLINE Α 3000 σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Χρησιµοποιείται επίσης
και σαν κόλλα συγκόλλησης των θερµοµονωτικών πλακών σε επιφάνειες όπως, µπετόν, τούβλα, σοβάς,
τσιµεντόλιθοι, ποροµπετόν, πέτρα κ.λ.π. σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές όψεις κτιρίων. Αποτελεί
µέρος του πιστοποιηµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Πλεονεκτήµατα.
• Εξαιρετική πρόσφυση στις επιφάνειες των θερµοµονωτικών πλακών. • Υψηλές µηχανικές αντοχές.
• Ελαστικότητα. • Μεγάλη αντοχή στον χρόνο. • Μεγάλη αντοχή στις θερµοκρασιακές αλλαγές ζέστης - κρύου.
• Ευκολία εφαρµογής (προσθήκη µόνο νερού).

Τρόπος εφαρµογής.
• Ελέγξτε και προετοιµάστε την επιφάνεια εφαρµογής. • Αναµίξτε µε το χέρι ή µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων (αναµικτήρες - πρέσες), που διαθέτει η 
MARMOLINE, απλοποιώντας και επιταχύνοντας την εργασία. • Εφαρµόστε την κόλλα µε τη βοήθεια αυτόµατης πρέσας ή µε το χέρι µε σπάτουλα, σε όλη 
την επιφάνεια της µονωτικής πλάκας σε πάχος  2 - 3 mm. • Στην συνέχεια τοποθετείστε το υαλόπλεγµα Α 3000 επάνω στην προετοιµασµένη επιφάνεια 
και µε την βοήθεια σπάτουλας ή µε µυστρί πιέστε ώστε αυτό να καλυφθεί τελείως από την κόλλα. • Εάν υπάρχει ανάγκη µπορεί να γίνει και δεύτερη 
στρώση κόλλας, πριν στεγνώσει η πρώτη. • Η επόµενη στρώση σοβά MARMOLINE SVR που ακολουθεί, γίνεται µετά από την πλήρη ξήρανση της κόλλας, 
µετά από περίπου 20 ηµέρες ανάλογα µε τις θερµοκρασιακές συνθήκες και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Κατανάλωση. 
Χρειάζεστε περίπου 4,0 - 4,5 kg/m2.

Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG 004 (ως µέρος του πιστοποιηµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης
MARMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEM ETICS µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA - 12/0004)
• Κοκκοµετρία:  0 - 0,1 mm. • Ειδικό βάρος νωπού κονιάµατος: 1600 kg/m3.
• Αντοχή θλίψης στις 28 ηµέρες: 20,0 Mpa.  Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015 - 11.
• Αντοχή κάµψης στις 28 ηµέρες: 6,0  Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015 - 11.
• Χρώµα: Λευκή σκόνη.
• Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C έως +35°C.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε σάκους των 25 kg.
• Σε παλέτα των 1350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg. 

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα, υψηλή αντοχή.



MST 11
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή.
Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιµασία των επιφανειών πριν το βάψιµο.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι
απορροφητικές και δηµιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόµενης στρώσης σοβά ή του
χρώµατος µε το υπόστρωµα αποτρέποντας το ξεφλούδισµα. ∆ιαφέρει σηµαντικά έναντι των
κοινών ασταριών, διότι τα σωµατίδια της ρητίνης είναι δέκα φορές µικρότερα, µε αποτέλεσµα
να διεισδύει βαθιά µέσα στην επιφάνεια του υποστρώµατος και να δηµιουργεί καλύτερη αγκύρωση.

Χρήσεις.
Εφαρµόζεται σε παλαιές ή νέες επιφάνειες, όπως: σοβάς, σπατουλαριστοί τοίχοι µπετόν.
Ισχυροποιεί και σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες που θα βαφούν µε πλαστικό ή ακρυλικό χρώµα.
Λόγω της µείωσης της απορροφητικότητας του υποστρώµατος βελτιώνεται ο απαιτούµενος χρόνος βαφής και αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώµατος. 
Χρησιµοποιείται επίσης σαν αστάρι στις επιφάνειες που πρόκειται να επιχριστούν µε τον έγχρωµο αδιάβροχο σοβά MARMOLINE CL 3 και CL3 - 30, έτσι 
ώστε να µειώνεται η απορροφητικότητα του υποστρώµατος και ο έγχρωµος σοβάς να στεγνώνει οµοιόµορφα.

Πλεονεκτήµατα.
• Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
• Είναι άοσµο.
• Είναι ασφαλές και ευχάριστο στη δουλειά.
• Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα.
• Προσφέρει γρηγορότερη ανάκτηση του χώρου που βάφτηκε.
• Αναπνέει, αφού σχηµατίζει µία µεµβράνη µε µικροπόρους. 
• Έχει µεγάλη διεισδυτικότητα.

Τρόπος εφαρµογής.
• Ανακατέψτε πριν την χρήση.
• Εφαρµόστε µε ρολό ή πινέλο αραιωµένο µε νερό (30% - 100%), ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρµογής.
• Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες η προτεινόµενη αραίωση είναι 30 - 50% µε νερό.

Κατανάλωση. 
Χρειάζεστε περίπου 1 kg ανά 10 έως 15 m2.   

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε πλαστικά  µπιτόνια 5 kg ,10 kg και 20 kg.
• Σε παλέτα των 300 kg, 60 µπιτόνια των 5 kg.
• Σε παλέτα των 400 kg, 40 µπιτόνια των 10 kg.
• Σε παλετα των 480 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg.
 
Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.

Αστάρι, εύκολο, γρήγορο, ισχυρό, για κάθε περίπτωση.



ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ
EPS ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 80, 100, 150, 200
ΕXPS
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MARMO
EPS

50mm

100mm

5mm

1.
Πλάκες από αυτοσβενύµενο, διογκωµένο πολυστυρένιο, κατάλληλο για Εξωτερική
Θερµοµόνωση κτιρίων: MARMO THP EPS 80 - 100 - 150 - 200 RF CE
(λd= 0.037 W/Mk, λd= 0.036 W/Mk, λd= 0.035 W/Mk, λd= 0.034 W/Mk, αντίστοιχα).
• Βάρος: 18 - 20 kg/m3,  20 - 22 kg/m3,  25 - 27 kg/m3,  30 - 32 kg/m3, αντίστοιχα.
• ΕN 13163 και ΕΝ 13499 - ETAG 004.
• Πάχος: 3 - 5 - 7 - 8 - 10 cm.
• Χρώµα: Λευκό
• Συσκευασία: 1,0 m x 0,6 m x 0,6 m συσκευασµένες µε stretch film. 
• Αποθήκευση: Σε ξηρό µέρος, χωρίς υγρασία και προστατευµένο από τον ήλιο. 

2.
Πλάκες από αυτοσβενύµενο, γραφιτούχο,  πολυστυρένιο, κατάλληλο για Εξωτερική
Θερµοµόνωση κτιρίων: MARMO THP EPS 80 - 150  RF CE
(λd= 0.032 W/Mk, λd= 0.031 W/Mk,  αντίστοιχα).
• Βάρος: 18 - 20 kg/m3,  25 - 28 kg/m3, αντίστοιχα.
• ΕN 13163.
• Πάχος:  3 - 5 - 7 - 8 - 10 cm.
• Χρώµα: Ασηµί - γκρι.
• Συσκευασία: 1,0 m x 0,6 m x 0,4 m συσκευασµένες µε stretch film. 
• Αποθήκευση: Σε ξηρό µέρος, χωρίς υγρασία και προστατευµένο από τον ήλιο.

3.
Πλάκες από εξηλασµένη, πολυστερίνη (EXPS), κατάλληλη για Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων, κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα πάχη.

4.
Πλάκες από ορυκτοβάµβακα, κατάλληλο για Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων για ιδιαίτερες απαιτήσεις κτιρίων, σε ηχοαπορρόφηση και αντίσταση στην 
φωτιά, κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα πάχη.

5.
Πλέγµα Fiber glass για µονωτικά υλικά Α 3000.
• Ειδικό υαλόπλεγµα για χρήση σε συνδυασµό µε το FK 202.
• Βάρος: 160 gr / m2.
• Διαστάσεις κανάβου mesh: 3,5 x 3,8 mm.
• Αντοχή σε εφελκυσµό: > 175 daN / 5 cm.
• Αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.
• Αντιολισθηρό.
• Χρώµα: Λευκό.
• Συσκευασία: Σε ρολά 50 m x 1 m.
• Κατανάλωση: 1,1 m2 x / m2. 
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ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ALU

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ PVC

Γωνιοκρανα

Στηριγµατα

Εργαλεια Τοποθετησησ

25mm

25mm

20mm

20mm

Με πλαστική ακµή για την
προστασία των γωνιών των κτιρίων.

Με ακµή αλουµινίου για την
προστασία των γωνιών των κτιρίων.

Για την προστασία της επιφάνειας
της τοιχοποιίας.
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ΠΕΙΡΟΣ / ΚΑΡΦΙ

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ALU

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ALU

ΠΕΙΡΟΣ / ΚΑΡΦΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ PVC
90mm

2cm

4cm

5cm

2cm

4cm

5cm

60mm

Θερµοµονωτικών πλακών.

Αρχικής στήριξης.

Αρχικής στήριξης.

Στήριξης σιδηροδρόµου.



ML 50
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

2 σε 1. Βάφει και Μονώνει.

Περιγραφή.
Έτοιµο ακρυλικό 100% ελαστοµερές στεγανωτικό χρώµα, µε βάση ελαστοµερείς ακρυλικές ρητίνες.
Ελαστικό χρώµα υψηλής τεχνολογίας που διακρίνεται για τις ισορροπηµένες του ιδιότητες. 
Προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου.
Συνδυάζει άριστα τις ιδιότητες του µονωτικού και του χρώµατος σε ένα προϊόν, χωρίς δηλαδή να
χρειάζεται να επαναβαφεί µε συµβατικό ακρυλικό χρώµα. Έχει µεγάλη καλυπτικότητα και δυνατότητα
γεφύρωσης τριχοειδών ρωγµών. Συνιστάται σε επιφάνειες που βρίσκονται σε περιοχές µε συχνές
βροχές, υψηλή υγρασία, χιόνια, παγετό, θαλασσινό περιβάλλον.

Χρήσεις.
Εφαρµόζεται, προστατεύοντας και οµορφαίνοντας, σε κάθε είδους εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια
όπως: σοβά, εµφανές µπετόν, τούβλα, τσιµεντοσανίδα γυψοσανίδα, συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης. 
Ιδανικό για όλες τις εσωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες έχουν ανάγκη συχνού πλυσίµατος.

Πλεονεκτήµατα.
• Μονώνει και βάφει ταυτόχρονα. • Σφραγίζει - αποκρύπτει - γεφυρώνει τριχοειδή και ρωγµές µέχρι 1 mm µε ελαστικό τρόπο.  
• Εξασφαλίζει τη λειτουργία της τοιχοποιίας ακόµη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε θερµοκρασίες από -15°C έως +60°C χωρίς να 
ξεφλουδίζει και να σκάει. • Αυτοκαθαριζόµενο, παρουσιάζοντας µειωµένη τάση για κατακράτηση ρύπων.
• Αποτελεί φράγµα αδιαπέραστης µεµβράνης στους ατµοσφαιρικούς ρύπους (διοξείδιο του άνθρακα από καύσεις ή καυσαέρια, διοξείδιο του θείου από 
όξινη βροχή) που αποσαθρώνουν την τοιχοποιία και διαβρώνουν τον σιδηρό οπλισµό. • Αντιµουχλικό.
• Υδρόφοβο (Lotus effect), εξασφαλίζει την αδιαβροχοποίηση - στεγάνωση της τοιχοποιίας. • Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία. 

Τρόπος εφαρµογής.
• Ανακατέψτε πριν την χρήση.
• Σε νέες επιφάνειες εφαρµόστε ακρυλικό αστάρι νερού MARMOLINE ΜST 11 αραιωµένο 30% - 100% µε νερό.
• Προτεινόµενη αραίωση: 0 - 10%, ανάλογα µε την επιφάνεια. Για ρωγµές 0,5 mm εφαρµόστε το χρώµα, χωρίς αραίωση, σε 3 στρώσεις.
• Για ρωγµές µεγαλύτερες από 0.5 mm απαιτείται προηγούµενα κατάλληλη πλήρωση της ρωγµής.
• Απόδοση: 10 - 12 m2/lt ανά στρώση ανάλογα µε την επιφάνεια και την αραίωση.
• Επόµενη στρώση: 6 - 8 ώρες.
• Αποχρώσεις: Λευκό και αποχρώσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας άνω των 200 lt.

Τρόπος ∆ιάθεσης.    
• Σε πλαστικά δοχεία 10 lt.
• Σε παλέτα 240 lt, 24 δοχεία ανά παλέτα.

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.



SVR
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΠΑΣΤΩ∆ΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ

MARMOLINE MONOSIS _ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0mm

Περιγραφή.
Έτοιµος προς χρήση, λευκός ή έγχρωµος ρητινούχος σοβάς σε παστώδη µορφή. ∆ιατίθεται σε
διάφορες κοκκοµετρίες µε ειδικά διαβαθµισµένα αδρανή άριστης ποιότητας. Ανάλογα µε το
επιθυµητό αποτέλεσµα και την κοκκοµετρία, έχουµε την διαµόρφωση λείας ή αδρής τελικής επιφάνειας.

Χρήσεις.
Χρησιµοποιείται σαν τελική επικάλυψη πάνω σε θερµοµονωτικές πλάκες του πιστοποιηµένου
συστήµατος MARMOLINE MONOSIS, σε παλαιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Είναι ιδανικός προς χρήση
σε επιφάνειες από εµφανές µπετόν, σοβά τελικής στρώσης, παλαιές βαµένες επιφάνειες, τσιµεντοσανίδες,
γυψοσανίδες. Λόγω της µεγάλης ελαστικότητας που διαθέτει, γεφυρώνει τυχόν αστοχίες σε επιφάνειες
τοιχοποιίας, (τριχοειδείς ρωγµές) που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε παλαιά κτίρια και δεν επιτρέπει σε αυτές να εµφανισθούν ξανά.

Πλεονεκτήµατα.
• Δεν περιέχει τσιµέντο. • Διαθέτει ελαστικότητα. • Δεν ρηγµατώνει. • Υψηλές αντοχές. • Άριστη πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 
• Ικανότητα διαπνοής. • Αδιάβροχος. • Διακοσµητικός. • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. • Ευκολία εφαρµογής (έτοιµο προς χρήση).
• Ταχύτητα - καθαριότητα. • Ασύγκριτη ποιότητα πρώτων υλών. • Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Τρόπος εφαρµογής.
• Ελέγξτε και προετοιµάστε την επιφάνεια εφαρµογής.
• Εφαρµογή του ρητινούχου έγχρωµου επιχρίσµατος MARMOLINE SVR 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm µπορεί να γίνει µετά από την πάροδο τουλάχιστον
10 ηµερών από την εφαρµογή της κόλλας - επίχρισµα FK 202, σύµφωνα µε τις οδηγίες του συστήµατος MARMOLINE.MONOSIS.
• Ανακατέψτε το επίχρισµα καλά προκειµένου να οµογενοποιηθεί. 
• Εφαρµόστε οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια µε ειδική σπάτουλα και χωρίς να περιµένετε, στρώστε το έτσι, ώστε η στρώση να έχει το µέγεθος του 
κόκκου του σοβά.
• Στη συνέχεια και εφ' όσον το επίχρισµα έχει αρχίσει να τραβάει, τρίψτε µε ειδικό πλαστικό τριβίδι ή µεταλλική σπάτουλα, ανάλογα µε το επιθυµητό 
αποτέλεσµα.

Κατανάλωση. 
• SVR 1 (1,8 - 2,0 kg/m2). • SVR 1,5 (2,0 - 2,3 kg/m2). • SVR 2 (2,5 - 3,0 kg/m2). • SVR 3 (3,0 - 3,5 kg/m2).

Προδιαγραφές - Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG 004 (ως µέρος του πιστοποιηµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης MARMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEM 
ETICS µε Ευρωπαϊκή Τεχνική  Έγκριση ETA - 12/0004) &  EN 15824  Eξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά.
• Κοκκοµετρία: SVR 1 mm - SVR 1.5 mm - SVR 2 mm - SVR 3 mm.
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάµατος: 1800 kg/m3.
• Αντίδραση στη φωτιά (ΕΝ 13501 - 1): κλάση B, s2, d0.
• Υδαταπορρόφηση (ΕΝ 1062 - 3): κλάση W3.
• Περατότητα υδρατµών (ΕΝ ISO 7783 - 2): κλάση V2.
• Πρόσφυση (ΕΝ 1542): 0,8 MPa.
• Θερµική αγωγιµότητα (ΕΝ 1745): (λ10,dry) = 1,05  W/mK (tab. mean value; P= 50%).
• Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C έως +35°C.

Τρόπος διάθεσης. 
• Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκοµετρίες βάσει χρωµατολογίου.
• Σε πλαστικά δοχεία των 20 kg.
• Σε παλέτα των 480 kg, 24 πλαστικά δοχεία.

Αποθήκευση.
Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής.
Πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.

Ελαστική κάλυψη, διακόσµηση, αδιαβροχοποίηση.
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