
Η λύση για την στεγάνωση τοιχοποιίας, 
δεξαμενών, φρεατίων, πισίνων!!!

...για περισσότερες πληροφορίες

και άλλα υλικά οικοδομής 
επισκευθείτε το site μας!

EΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ME ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Παρά το γεγονός ότι  οι  προδιαγραφές και οι  οδηγίες που 
εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο 
των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας,  θα πρέπει 
να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν 
επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους 
οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν 
την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την 
ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει  ο 
τελικός χρήστης.

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 

ΧΡΗΣΗ
Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών με ωσμωτική δράση. To MARMOCEM LAST αντιδρά με το 
υδροξείδιο του ασβεστίου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα 
τριχοειδή του σκυροδέματος ωσμωτικά.
Είναι κατάλληλο για τη εξωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών, σηράγ-
γων, ανεστραμμένων δωμάτων, πισίνων και γενικά κάθετων επιφανειών με τριχοειδείς ρωγμές. Χάρη στον ενιαίο 
ελαστικό υμένα που σχηματίζει το MARMOCEM LAST προσφέρει πλήρη στεγάνωση και προστασία από την 
υγρασία, άριστη πρόσφυση με το σκυρόδεμα, υψηλή αντοχή σε αρνητικές πιέσεις (μέχρι 7 atm), υψηλή αντοχή σε 
κάμψη και θλίψη καθώς και στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ παρέχει πλήρη διαπνοή στα δομικά στοιχεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό, απαλλαγμένο από υπολείμματα σοβά, σκόνης, λάδια κλπ. Φροντίστε σαθρά 
κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε απομακρυνθεί επαρκώς.
Οι ξύλινες και μεταλλικές απολήξεις θα πρέπει να κοπούν σε βάθος 3 cm περίπου και στη συνέχεια να καλυφθούν με το ινοπλι-
σμένο επισκευαστικό κονίαμα MARMO RIPRISTINO. Με MARMO RIPRISTINO γίνεται και η επούλωση των φωλιών του σκυροδέμα-
τος.
Στα σημεία των ενώσεων δαπέδου με τοιχίο συνίσταται η διαμόρφωση καμπυλόγραμμου λουκιού πλάτους 10 cm περίπου με 
MARMO RIPRISTINO.
Το περιεχόμενο του σακιού (25 kg) προστίθεται προοδευτικά στο περιεχόμενο του γαλακτώματος LAST (5 kg + ~1,5 kg καθαρό 
νερό) υπό συνεχή ανάδευση έως ότου δημιουργηθεί ομογενές μίγμα κατάλληλο για επάλειψη.
Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να διαβραχεί με νερό μέχρι κορεσμού.
Η εφαρμογή του MARMOCEM LAST  γίνεται με βούρτσα ή πινέλο, σε δύο στρώσεις και σε πάχος 1 mm ανά στρώση. H εφαρμογή 
της δεύτερης στρώσης γίνεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη με ταυτόχρονη διαβροχή της. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει 
να είναι από +5 οC ως +35 οC. 
Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το άμεσο ηλιακό φώς, τη σκόνη κλπ.
Σε περιπτώσεις όπου έχουμε επιφάνειες με έντονη ρηγμάτωση ή με εναλλαγή δομικών στοιχείων ή επιφάνειες με έντονη 
μηχανική καταπόνηση (δονήσεις κλπ) συνίσταται η χρήση υαλοπλέγματος 5x5 mm η πολυεστερικού υφάσματος ανάμεσα στις 
δύο στρώσεις. Η τοποθέτησή του γίνεται πάνω στη νωπή ακόμα πρώτη στρώση με απλό εγκιβωτισμό. Η δεύτερη στρώση θα 
πρέπει να καλύψει πλήρως τον οπλισμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Συσκευασία των 25 kg ξηρού κονιάματος + δοχείο των 5 kg υγρού για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε ξηρό μέρος 
όπου δεν σχηματίζεται παγετός.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το MARMOCEM LAST περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφάλειας και τις 
προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού του προϊόντος. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Περίπου 1,5 kg/m2/mm

1) Καθαρίζουμε την επιφάνεια που θέλουμε να εφαρμόσουμε το MARMOCEM LAST καλά από υπολείμματα σκόνης, λίπη κλπ. 
π.χ. με πιεστικό και διαβρέχουμε την  επιφάνεια μέχρι κορεσμού. Φροντίζουμε σαθρά κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε 
απομακρυνθεί επαρκώς. 
2) Εάν υπάρχουν, κόβουμε τις μεταλλικές απολήξεις ή ξύλινους αποστάτες και σκάβουμε σε βάθος 3cm για να επουλώσουμε και 
να ομαλοποιήσουμε τα σημεία αυτά με το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα MARMORIPRISTINO. Επίσης το χρησιμοποιούμε 
για να διαμορφώσουμε καμπύλες (λούκια) όπου ενώνεται η τοιχοποιία με τα θεμέλια σε πλάτος περίπου 10 cm. Πριν την 
εφαρμογή του MARMORIPRISTINO θα πρέπει να διαβρεχτεί η επιφάνεια μέχρι κορεσμού.
3) Εφαρμόζουμε το 2 συστατικών MARMOCEM LAST σε 2 σταυρωτές στρώσεις των 1mm ανά στρώση. Η δεύτερη στρώση 
εφαρμόζεται εφόσον έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση και έχει διαβραχεί. (Εάν η επιφάνεια που έχουμε στεγανοποιήσει πρόκει-
ται να δεχθεί επιχωμάτωση συνιστάται η προστασία της με αποστραγγιστική μεμβράνη η νάιλον).
4) Μετά την στεγανοποίηση μπορεί να καλυφθεί η στεγανοποιημένη επιφάνεια με σοβά (π.χ. MW 200, GS 100), κόλλα πλακιδίων 
(π.χ. FLS 1000, FL 100 FLEXY) κλπ.   



Πιο δυνατή προετοιμασία 
                                δε γίνεται!!!!!

Υγρασία τέλος 
                   για ταράτσες!

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΓΚΡΙ)

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΧΡΗΣΗ
Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για κάθε είδους επισκευές και εξομάλυν-
ση σκυροδέματος, καθώς επίσης και επούλωση διαβρωμένου υποστρώματος τοιχίου ή 
κολώνας. Χρησιμοποιείτε για την προετοιμασία της τοιχοποιίας πριν την στεγάνωση 
(ομαλοποίηση επιφάνειας, δημιουργία καμπύλων κλπ.) προσφέροντας συγχρόνως και 
στεγάνωση. Ομογενές βιομηχανικό προϊόν σταθερής ποιότητας. Εξασφαλίζει πολύ καλή 
εργασιμότητα, άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και παρέχει γρήγορα και εξαιρετικά 
αποτελέσματα.

ΧΡΗΣΗ
Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών με ωσμωτική δράση. To MARMOCEM LAST αντιδρά με το 
υδροξείδιο του ασβεστίου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα 
τριχοειδή του σκυροδέματος ωσμωτικά.
Είναι κατάλληλο για τη εξωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών, σηράγ-
γων, ανεστραμμένων δωμάτων, πισίνων και γενικά κάθετων επιφανειών με τριχοειδείς ρωγμές. Χάρη στον ενιαίο 
ελαστικό υμένα που σχηματίζει το MARMOCEM LAST προσφέρει πλήρη στεγάνωση και προστασία από την 
υγρασία, άριστη πρόσφυση με το σκυρόδεμα, υψηλή αντοχή σε αρνητικές πιέσεις (μέχρι 7 atm), υψηλή αντοχή σε 
κάμψη και θλίψη καθώς και στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ παρέχει πλήρη διαπνοή στα δομικά στοιχεία.

ΧΡΗΣΗ
To MARMO FLEX είναι ένα επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών. 
Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει ενιαία μεμβράνη χωρίς ενώσεις η οποία 
προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση και διαπνοή, άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες 
όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο και μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές 
(υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, παγετό). Ομογενές, βιομηχανικό προϊόν σταθερής 
ποιότητας, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γκρί τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, θρυμματισμένο μάρμαρο με επιλεγμένο μέγεθος κόκκων, ίνες πολυπροπυλενίου και ειδικά 
βελτιωτικά πρόσθετα. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 998-1:2003, CS IV, W0, μέγεθος κόκκων <2,4 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό, απαλλαγμένο από υπολείμματα σοβά, σκόνης, λάδια κλπ. και πλήρως διαβρεγμένο 
με νερό. Φροντίστε σαθρά κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε απομακρυνθεί επαρκώς.
To περιεχόμενο του σακιού αναμιγνύεται με νερό χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό δράπανο σε χαμηλές στροφές ή με το χέρι μέχρι να 
επιτευχθεί ομογενές μίγμα. 
Το υλικό εφαρμόζεται με μυστρί σε μέγιστο πάχος 6 cm. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγαλύτερη πάχη τότε μια δεύτερη στρώση 
θα πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη, με ταυτόχρονη διαβροχή του υποστρώματος. 
Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ +5  οC και +35  οC.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 19,0 kg/m2/cm πάχους στρώσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε σάκους των 25kg για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε ξηρό μέρος όπου δεν σχηματίζεται παγετός.

ΣΥΣΤΑΣΗ
Ακρυλικό γαλάκτωμα υψηλής ελαστικότητας, υπέρλεπτη μαρμαρόσκονη, εμπλουτισμένη με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό, απαλλαγμένο από υπολείμματα σοβά, σκόνης, λάδια κλπ. Φροντίστε 
σαθρά κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε απομακρυνθεί επαρκώς.
Πριν την εφαρμογή του MARMO FLEX απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι MARMO FLEX PRIMER.
Η εφαρμογή του MARMO FLEX γίνεται αφού έχει στεγνώσει το αστάρι, με βούρτσα ή ρολό σε δύο στρώσεις και σε πάχος 1 
mm ανά στρώση. H εφαρμογή της δεύτερης στρώσης γίνεται σταυρωτά αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Σε περιοχές έντονων ρηγματώσεων και ενώσεων προτείνεται η χρήση υαλοπλέγματος 5x5 mm ή πολυεστερικού υφάσματος 
για την ενίσχυση του MARMO FLEX. Η τοποθέτηση του υαλοπλέγματος ή του πολυεστερικού υφάσματος γίνεται αμέσως 
μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να καλύψει πλήρως το υαλόπλεγμα.
Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι από +5 οC ως +35 οC

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m2/mm ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία των 5 kg και των 15kg για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλ-
λον, προφυλαγμένο από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  

AΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΟΥ MARMOFLEX
ΧΡΗΣΗ
To MARMO FLEX PRIMER είναι υδατική διασπορά πολυμερών ουσιών το οποίο 
εφαρμοζόμενο δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για την καλύτερη πρόσφυση του 
MARMO FLEX.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό, απαλλαγμένο από υπολείμματα 
σοβά, σκόνης, λάδια κλπ. Φροντίστε σαθρά κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε 
απομακρυνθεί επαρκώς.
Το MARMO FLEX PRIMER αναδεύεται καλά και εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με 
βούρτσα ή μηχανή ψεκασμού. 
Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ 
+5  οC και +35  οC.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 200 gr/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Σε δοχεία του 1kg και των 5kg για 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής, σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, 
προφυλαγμένο από τον παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή 
του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό, απαλλαγμένο από υπολείμματα σοβά, σκόνης, λάδια κλπ. Φροντίστε σαθρά 
κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε απομακρυνθεί επαρκώς.
Οι ξύλινες και μεταλλικές απολήξεις θα πρέπει να κοπούν σε βάθος 3 cm περίπου και στη συνέχεια να καλυφθούν με το ινοπλι-
σμένο επισκευαστικό κονίαμα MARMO RIPRISTINO. Με MARMO RIPRISTINO γίνεται και η επούλωση των φωλιών του σκυροδέμα-
τος.
Στα σημεία των ενώσεων δαπέδου με τοιχίο συνίσταται η διαμόρφωση καμπυλόγραμμου λουκιού πλάτους 10 cm περίπου με 
MARMO RIPRISTINO.
Το περιεχόμενο του σακιού (25 kg) προστίθεται προοδευτικά στο περιεχόμενο του γαλακτώματος LAST (5 kg + ~1,5 kg καθαρό 
νερό) υπό συνεχή ανάδευση έως ότου δημιουργηθεί ομογενές μίγμα κατάλληλο για επάλειψη.
Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να διαβραχεί με νερό μέχρι κορεσμού.
Η εφαρμογή του MARMOCEM LAST  γίνεται με βούρτσα ή πινέλο, σε δύο στρώσεις και σε πάχος 1 mm ανά στρώση. H εφαρμογή 
της δεύτερης στρώσης γίνεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη με ταυτόχρονη διαβροχή της. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει 
να είναι από +5 οC ως +35 οC. 
Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το άμεσο ηλιακό φώς, τη σκόνη κλπ.
Σε περιπτώσεις όπου έχουμε επιφάνειες με έντονη ρηγμάτωση ή με εναλλαγή δομικών στοιχείων ή επιφάνειες με έντονη 
μηχανική καταπόνηση (δονήσεις κλπ) συνίσταται η χρήση υαλοπλέγματος 5x5 mm η πολυεστερικού υφάσματος ανάμεσα στις 
δύο στρώσεις. Η τοποθέτησή του γίνεται πάνω στη νωπή ακόμα πρώτη στρώση με απλό εγκιβωτισμό. Η δεύτερη στρώση θα 
πρέπει να καλύψει πλήρως τον οπλισμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ
Συσκευασία των 25 kg ξηρού κονιάματος + δοχείο των 5 kg υγρού για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε ξηρό μέρος 
όπου δεν σχηματίζεται παγετός.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το MARMOCEM LAST περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφάλειας και τις 
προφυλάξεις που αναγράφονται στο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού του προϊόντος. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Περίπου 1,5 kg/m2/mm

1) Καθαρίζουμε την επιφάνεια που θέλουμε να εφαρμόσουμε το MARMOCEM LAST καλά από υπολείμματα σκόνης, λίπη κλπ. 
π.χ. με πιεστικό και διαβρέχουμε την  επιφάνεια μέχρι κορεσμού. Φροντίζουμε σαθρά κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε 
απομακρυνθεί επαρκώς. 
2) Εάν υπάρχουν, κόβουμε τις μεταλλικές απολήξεις ή ξύλινους αποστάτες και σκάβουμε σε βάθος 3cm για να επουλώσουμε και 
να ομαλοποιήσουμε τα σημεία αυτά με το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα MARMORIPRISTINO. Επίσης το χρησιμοποιούμε 
για να διαμορφώσουμε καμπύλες (λούκια) όπου ενώνεται η τοιχοποιία με τα θεμέλια σε πλάτος περίπου 10 cm. Πριν την 
εφαρμογή του MARMORIPRISTINO θα πρέπει να διαβρεχτεί η επιφάνεια μέχρι κορεσμού.
3) Εφαρμόζουμε το 2 συστατικών MARMOCEM LAST σε 2 σταυρωτές στρώσεις των 1mm ανά στρώση. Η δεύτερη στρώση 
εφαρμόζεται εφόσον έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση και έχει διαβραχεί. (Εάν η επιφάνεια που έχουμε στεγανοποιήσει πρόκει-
ται να δεχθεί επιχωμάτωση συνιστάται η προστασία της με αποστραγγιστική μεμβράνη η νάιλον).
4) Μετά την στεγανοποίηση μπορεί να καλυφθεί η στεγανοποιημένη επιφάνεια με σοβά (π.χ. MW 200, GS 100), κόλλα πλακιδίων 
(π.χ. FLS 1000, FL 100 FLEXY) κλπ.   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το MARMO RIPRISTINO περιέχει 
τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται 
ως ερεθιστικό. Συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες ασφάλειας και τις προφυ-
λάξεις που αναγράφονται στο 
Φύλλο δεδομένων ασφαλείας 
υλικού του προϊόντος.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  1) Καθαρίζουμε την επιφάνεια καλά από σκόνες κλπ. Φροντίζουμε σαθρά κομμάτια του υποστρώματος να έχουνε 
απομακρυνθεί επαρκώς.
  2) Εάν υπάρχουν σημεία που χρίζουν επισκευής ομαλοποιούμε τα σημεία αυτά με το ινοπλισμένο επισκευαστικό 
κονίαμα MARMORIPRISTINO. Επίσης το χρησιμοποιούμε για να διαμορφώσουμε καμπύλες (λούκια) όπου ενώνονται η 
οριζόντια επιφάνεια της ταράτσας με κάθετη επιφάνεια του στηθαίου. Πριν την εφαρμογή του MARMORIPRISTINO θα 
πρέπει να διαβραχεί η επιφάνεια μέχρι κορεσμού.
  3) Ασταρώνουμε όλη την καθαρή και στεγνή επιφάνεια, καθώς και 10 cm κατά ύψος περιμετρικά εάν υπάρχουν 
στηθαία ή άλλου είδους εξάρσεις όπως καμινάδες, αεραγωγοί κλπ. με το ιδικό αστάρι MARMOFLEX PRIMER. 
  4) Αφού στεγνώσει καλά το αστάρι εφαρμόζουμε με βούρτσα μια στρώση του MARMOFLEX σε όλες τις γωνίες και 
επικολλούμε ενώ είναι ακόμα νωπή η στρώση λωρίδες υαλοπλέγματος 5x5 mm ή ειδικό εύκαμπτο πολυεστερικό 
ύφασμα, συγκολλώντας το με μια ακόμα στρώση MARMOFLEX.  
  5) Στην συνέχεια εφαρμόζουμε το MARMOFLEX σε πάχος 1mm σε όλη την επιφάνεια με ρολό η βούρτσα τοποθετού-
με υαλόπλεγμα 5x5mm ή ιδικό εύκαμπτο πολυεστερικό ύφασμα ενώ η στρώση είναι ακόμα νωπή. Εφόσον έχει 
στεγνώσει η πρώτη στρώση, περνάμε σταυρωτά ακόμα μια στρώση 1mm από πάνω. Η πλέον στεγανή επιφάνεια 
προσφέρει επίσης θερμοανάκλαση λόγω του λευκού χρώματος του προϊόντος. 


