
...για περισσότερες πληροφορίες

και άλλα υλικά οικοδομής 
επισκευθείτε το site μας!

υλικά συστήματος

Εργοστάσιο Ετοίμων Κονιαμάτων
του Ομίλου F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΣΤΑΝΗΣ
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
τηλ: 0030 25220 21100
fax: 0030 25220 21110
e-mail: marmodom@fhl.gr
              info@marmodom.eu

με την εγγύηση του ομίλου Η καινοτομία στα εσωτερικά και εξωτερικά 
                                                      επιχρίσματα οικοδομής!

Ηρθε για να φέρει 

              την επανάσταση στην οικοδομή!

Οικονομία σε υλικό & χρήμα
Μείωση χρόνου εργασίας
Εύκολη εφαρμογή για τα συνεργεία
Εγγυημένη λύση για τον κατασκευαστή

Με το σύστημα EasyCover 
σας προτείνουμε έναν πρωτοποριακό συνδυασμό εργασίας 
για την εύκολη και γρήγορη επίχριση 
εσωτερικών και εξωτερικών τοιχωμάτων της κατασκευής σας, 
εξοικονομώντας χρήματα και πετυχαίνοντας ένα αποτέλεσμα 
που θα εντυπωσιάσει! 

Κονίαμα για πεταχτό (γκρι) 
Κατανάλωση ~5kg/m2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

GM 50
Σοβάς μιας στώσης (γκρι) 
Κατανάλωση ~12,0 - 13,0kg/m2

για πάχος 1,0 cm

GS 100G

Κονίαμα για πεταχτό (γκρι) 
Κατανάλωση ~5kg/m2

GM 50
Σοβάς μιας στώσης (γκρι) 
Κατανάλωση ~12,0 - 13,0kg/m2

για πάχος 1,0 cm

GS 100G

Ετοιμος λεπτόκοκκος ακρυλικός 
στόκος σπατουλαρίσματος σε 
μορφή πάστας (λευκός).
Κατανάλωση: Περίπου 1 kg/m2 
ανάλογα με το υπόστρωμα.

STUCOfine 1000

Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς σε 
μορφή πάστας (Λευκός ή 
έγχρωμος)
Κοκκομετρίες 0,8/1,5/2,5/3,5mm
Κατανάλωση 
~1,5/2,5/3,5/4,5kg/m2

BioPrimer
Αστάρι πρόσφησης του 
ακρυλικού σοβά Bioplaster 
(υπόλευκο με δυνατότητα 
χρωματισμού στα χρώματα του 
BioPlaster)
Κατανάλωση ~250gr/m2

BioPlaster

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
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ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
1.

2.

Προετοιμάζουμε την τοιχοποιία με γωνιόκρανα και 
«ντύνουμε» την εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία του 
κτηρίου με το πεταχτό κονίαμα GM 50, δημιουργώντας 
πρόσφυση για την επόμενη στρώση. Στην συνέχεια αφήνου-
με το κονίαμα να στεγνώσει καλά και να πάρει τις αντοχές 
του.
(Κατανάλωση κατά προσέγγιση 5 kg/m2)

Εφαρμόζουμε μηχανικά ή με το χέρι πάνω στο πεταχτό 
κονίαμα GM 50, εσωτερικά και εξωτερικά, τον οικονομικό 
γκρι σοβά μίας στρώσης GS 100G. Ευθυγραμμίζουμε καλά 
τον σοβά χρησιμοποιώντας πήχη, ακολουθώντας δηλαδή 
την διαδικασία γνωστή και ως «μαστάρωμα». Πετυχαίνο-
ντας μια ίσια επιφάνεια, το επίχρισμα χρειάζεται μόνο 
επιμέρους ελάχιστο ξύσιμο, χωρίς «σαλαμούριασμα» 
(διαβροχή με νερό και τρίψιμο). Αφήνουμε το επίχρισμά να 
πάρει για τουλάχιστον 48 – 72 ώρες τις αντοχές του, ανάλο-
γα με τις καιρικές συνθήκες. 

(Κατανάλωση κατά προσέγγιση 12-13 kg/m2 ανά cm στρώ-
σης

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

Σαν τελευταία εσωτερική στρώση της τοιχοποιίας εφαρμόζουμε με 
μηχανή ή με το χέρι τον έτοιμο, λεπτόκοκκο, ακρυλικό στόκο σπατου-
λαρίσματος STUCOFINE 1000 σε μορφή πάστας ο οποίος δεν σκάει 
και δεν σβολιάζει. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα πάνω στο σοβά GS 
100G (όπως και σε γυψοσανίδες ή εμφανές μπετόν) σε μία ή κατά 
κανόνα σε δύο στρώσεις πάχους περίπου 1mm η κάθε μια. Η 
επίστρωση μπορεί να τριφτεί μετά από 7-8 ώρες με το χέρι ή με 
κατάλληλο μηχανικό τριβίδι (παλμικό ή περιστρεφόμενο). 
Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή, παντελώς λεία και λευκή 
επιφάνεια με αυξημένες αντοχές, έτοιμη για βάψιμο!

(Κατανάλωση κατά προσέγγιση 1 kg/m2 ανάλογα με το υπόστρωμα.

4.

5.

Για καλύτερα αποτελέσματα ασταρώνουμε την εξωτερική επιφά-
νεια του GS 100 G με το ακρυλικό αστάρι BIOPRIMER και αφήνουμε 
να στεγνώσει καλά.. Το αστάρι BIOPRIMER διατίθεται σε όλους τους 
χρωματισμούς του BIOPLASTER. 

(Κατανάλωση κατά προσέγγιση 250 gr./m2 )

Εφαρμόζουμε BIOPLASTER, τον έγχρωμο ελαστομερή και διεισδυτι-
κό ακρυλικό σοβά σε μορφή πάστας. Ο BIOPLASTER είναι έτοιμος 
προς χρήση, μοναδικός στις αντοχές του όσον αφορά ψύξη και 
θέρμανση και με δυνατότητα επιλογής από μεγάλη γκάμα χρωμά-
των (άνω των 250 χρωμάτων). Παράγεται σε τέσσερις επιλεγμένες 
κοκκομετρίες (0,8mm / 1,5mm / 2,5mm / 3,5mm) επιτυγχάνοντας, 
σε συνδυασμό με τα χρώματα, χαρακτηριστικό οπτικό και απτό 
αποτέλεσμα. Είναι 100% αδιάβροχος και ιδανικός για κτίρια εκτεθει-
μένα σε έντονες καιρικές συνθήκες, όπως μεγάλες αυξομειώσεις της 
θερμοκρασίας, υγρασία, αλμύρα κτλ. Παραδίδει επιφάνεια βαμμέ-
νη με χρώμα ανεξίτηλο στον χρόνο, χωρίς τον φόβο ρηγματώσεων. Η 
χαρακτηριστική υφή του BIOPLASTER επιτυγχάνεται στο φινίρισμα 
με την χρήση τριβιδίου από σκληρό πλαστικό ή και φελιζόλ.  

(Κατανάλωση κατά προσέγγιση 1,5- 4,5 kg./m2 ανάλογα την κοκκο-
μετρία )

(Δοκιμάστε τον οργανικό σοβά BIOPLASTER και με το σύστημα 
εξωτερικής Θερμομόνωσης MARMODOM «BIOPANOPLY» )

3.

Προσοχή! Ο STUCOFINE 1000 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απευθεί-
ας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάματα, παρά μόνον εφόσον 
εφαρμοστεί προηγουμένως μια στρώση του ασταριού BioPrimer. 

Υποσημείωση: Εάν δεν είναι επιθυμητό το σπατουλαριστό αποτέλε-
σμα, μπορεί να τριφτεί η επιφάνεια του GS 100 G πετυχαίνοντας το 
επιθυμητό αποτέλεσμα με τριβείδιο και να βαφτεί.

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
2 σε 1 σοβάτισμα & βάψιμο 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Διαπιστώστε και μόνοι σας τα ωφέλει που έχετε με το «ΣΥΣΤΗΜΑ Easy Cover BY 
MARMODOM»  καλώντας μας στην εργολαβία σας για πρακτικό ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ εφαρμογής. 
Μάθετε περισσότερα στο τηλέφωνο 25220 21100 και στο ίντερνετ www.marmodom.eu

  Οικονομία
Ολα τα υλικά που εφαρμόζονται είναι ιδιαίτερα οικονομικά και εφαρμόζονται σε λεπτές στρώσεις. Ο στόκος STUCOFINE 
1000 παραδίδει μια τέλεια σπατουλαριστή εσωτερική επιφάνεια, με μόνο μια λεπτή τελική στρώση υλικού. Με την 
κάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας με τον ακρυλικό σοβά BIOPLASTER γλυτώνουμε έξοδα για το βάψιμο και πλην σαφώς 
για χρώματα. Η εξωτερική επιφάνεια τελειώνει με ένα συνεργείο, μία σκαλωσιά και ένα ένσημο. 

  Μείωση χρόνου εργασίας 
  Το συνεργείο απλώνει και ισιάζει καλά το GS 100G, το οποίο του δίνει την δυνατότητα να δουλέψει όσες ώρες του οκταώ-
ρου θέλει με αποτέλεσμα να απλώνει υπερδιπλάσια έκταση σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο.

 Σημαντική είναι η εξοικονόμηση χρόνου στην εφαρμογή της τελευταίας εσωτερικής στρώσης με STUCOFINE 1000 σε 
σύγκριση με τον ως τώρα γνωστό τρόπο κάλυψης με γύψο που προτείνουν άλλες εταιρίες στο χώρο. Απλώνοντας μόνο 
μια λεπτή στρώση STUCOFINE 1000 αποφεύγεται το χρονοβόρο και συνεχείς «κόψιμο» του γύψου που προκύπτει από την 
ιδιαίτερα παχιά στρώση. 

  Χρησιμοποιώντας τον έγχρωμο ακρυλικό σοβά BIOPLASTER έχετε την χρωματισμένη τελική επιφάνεια του κτιρίου και 
δεν απαιτείται χρόνος για βάψιμο

  Εύκολη εφαρμογή για τα συνεργεία
  Οι τρεις στρώσεις υλικού εφαρμόζοντας γρήγορα και εύκολα λύνοντας τα χέρια του συνεργείου, κατά το στέγνωμα, για 
άλλες εργασίες. 
 
Το έτοιμο μίγμα σοβά σε μορφή πάστας BIOPLASTER δουλεύεται αμέσως μετά την ανάδευση του με πολύ εύκολο τρόπο 
αφήνοντας μια επιφάνεια τέλειας αισθητικής που θα εντυπωσιάσει τους πάντες με την ποιότητα και τις αντοχές της. Ο 
γρήγορος και εγγυημένος τρόπος σοβατίσματος θα εντυπωσιάσει και θα λειτουργήσει σαν διαφήμιση για το εκάστοτε 
συνεργείο.

  Εγγυημένη λύση για τον κατασκευαστή
 Ο εργολάβος παραδίδει το έργο του γρήγορα, με υλικά υψηλής ποιότητας, χαμηλότερο κόστος, καθιστώντας τον πιο 
ανταγωνιστικό στην αγορά.

 Ο ιδιώτης τελειώνει το σπίτι του οικονομικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτοιμο βαμμένο, με την εγγυημένη ποιότητα 
MARMODOM!


