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Έτοιμο προς χρήση, προπαρασκευα-
σμένο, ρητινούχο ινοπλισμένο μαρμαρο-
κονίαμα δύο συστατικών, με βάση το 
λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής 
[I – 52.5]. Κατάλληλο για χρήση σε 
επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων για την κατασκευή έγχρωμων 
διακοσμητικών σταμπωτών τσιμεντοκονι-
ών και της κλασικής νησιώτικης πατητής 
τσιμεντοκονίας με πάχος 5-20mm ανά 

στρώση χωρίς τον κίνδυνο σκασιμάτων και αποκολλήσεων. 
Με χοντρής κοκκομετρίας, φυσικά και απολύτως οικολογικά 
αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά βελτιωτικά 
πολυμερή πρόσθετα στοιχεία όπως (πλαστικοποιητές, 
ελαστικοποιητές, σκληρυντές κ.α.) για την επίτευξη εγγυημένης 
πρόσφυσης στο υπόστρωμα, και την αντοχή στην τριβή, την 
κρούση και την ρυγμάτωση.  Προσφέρει επιφάνειες υψηλής 
αρχιτεκτονικής αισθητικής σε συνδυασμό με εξαιρετικές 
μηχανικές αντοχές. Δεν επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες και 
έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Τα υλικά της σειράς DecoMax® Micro-Topping παραδίδονται 
συσκευασμένα σε μορφή λευκής κονίας και απαιτείται απλά η 
προσθήκη νερού κατά την ανάδευση. Κατατάσσεται ως 
επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R3 κατά ΕΝ 
1504-3 και ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου CT-C30-F7-
AR2 κατά ΕΝ 13813. 
 

Πεδία 
εφαρμογής 
Τα υλικά της σειράς DecoMax® Micro-Topping με την 
κατάλληλη επεξεργασία του υποστρώματος και την εφαρμογή 
του κατάλληλου ανά περίσταση ασταριού πρόσφυσης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε επιφάνειες από: ξύλο, 
μάρμαρο, μωσαϊκό, μέταλλο, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, 
σοβά, κεραμικά πλακίδια, πλαστικό, και γενικά σε οποιαδήποτε 
υπάρχουσα επιφάνεια χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση και η 
απομάκρυνση παλαιών υλικών. Εφαρμόζονται με την ίδια 
ασφάλεια και ευκολία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
σε πλήθος εφαρμογών, όπως: σκάλες, δάπεδα, τοίχους, 
πισίνες σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία κλπ., καθώς και για 
ειδικές κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια - έπιπλα, κτιστά είδη 
υγιεινής (νιπτήρες, λουτήρες, ντουζιέρες), τζάκια, μπάρμπεκιου 
κ.α.. 
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• Απόλυτα φυσικό προϊόν  
• Οικονομική λύση  
• Εύκολο στη χρήση  
• Απεριόριστες αποχρώσεις  
• Άριστη αντοχή σε τριβή, κρούση και ρυγματώσεις  
• Ελαιοφοβικό – Υδροφοβικό 
• Ευκολία στον καθαρισμό  
• Τυποποιημένο προϊόν 
 

 

 

 
 

 
 
 (συνθήκες δοκιμής: 23°C και 50% u.r.) 

 
• Μορφή:   τσιμεντοειδής λευκή κονία 
• Πάχος εφαρμογής   1-3 mm ανά στρώση 
• Ειδικό Βάρος ξηρού κονιάματος:   1,65 kg/dm

3
 

• Ειδικό Βάρος αναμεμιγμένου προϊόντος:  1,85 kg/dm
3
 

• Συγκέντρωση Μίγματος:  42% - 46% (5,25-5,75ανά 
                                                                     σακί των 25 κιλών) 
• Μέση Κατανάλωση:  1,5 kg/m2 ανά mm πάχους 
• Πάχος ανά στρώση:  1-3 mm 
• Χρόνος ζωής στο δοχείο:   2 h στους +20ºC 
• Απαίτηση σε νερό περίπου:   5,50 l/σακί 25 kg 
• Ανοιχτός χρόνος εργασιμότητας:  150 λεπτά 
• Βατότητα:  μετά από 6-12 ώρες 
• Πρόσφυση:   ≥ 1,3 N/mm2 
• Τριχοειδής απορρόφηση νερού:   ≤ 0,34 kg·m-2·h-0,5 
• Αντοχή σε κάμψη, μετά από 28 μέρες:  > 4,4 N/mm2 
• Αντοχή σε θλίψη, μετά από 28 μέρες:  35 N/mm2 
• Θερμοκρασία εφαρμογής:   +5 έως +35οC 
• Αποχρώσεις:   Σύστημα RAL 
• Περιεχόμενα χλωρίδια:   0,00 % 
• Αντίδραση στη φωτιά:   Euroclass A 
• Κατάταξη:                                         EN 13813 - CT - C25 -F6 
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1. Προετοιμασία υποστρώματος 

 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επιπεδωμένο, στεγνό, στατικά 
επαρκές και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά 
κ.λπ. Τυχόν ατέλειες όπως ρωγμές, κενά στο υπόστρωμα 
κλπ., πρέπει να επισκευάζονται με τα κατάλληλα υλικά. 
Πριν την εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας DecoMax® 
Micro-Topping DecoWall σε απορροφητικές επιφάνειες, 
όπως τοιχοποιία, σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδες προηγείται 
απαραίτητα αστάρωμα με το μεθακρυλικό αστάρι  PrimerS 
W-300C σε 1-2 στρώσεις, αραιωμένο με νερό από 1:2 έως 1:4 
αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώματος. Η 
εφαρμογή του υλικού  ακολουθεί όσο το αστάρι είναι ακόμα 
νωπό. Σε επιφάνειες από μωσαϊκό, μάρμαρο, πλακάκι, 
πλαστικό, μέταλλο, γυαλί ή ρητίνες προηγείται αστάρωμα του 
υποστρώματος, με τα ειδικά χαλαζιακά αστάρια W-DP10,   
DP20 micro και το εποξειδικό αστάρι DP30 epoxy aqua με 
επίπαση χαλαζία Μ30. Για το εποξειδικό αστάρι η εφαρμογή 
της τσιμεντοκονίας γίνεται την επομένη ημέρα 
Λόγω του ότι, κάθε έργο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, θα 
πρέπει ο εφαρμοστής να ελέγξει σωστά τις επιφάνειες 
εφαρμογής και να αποφασίσει για την προετοιμασία που 
χρειάζεται. 

2. Τρόπος παρασκευής κονιάματος 

 

 Σε  άδειο και καθαρό δοχείο 30 lt προσθέστε ενδεικτικά   
4-6 lt νερό (ανάλογα την εργασιμότητα και την 
τεχνοτροπία που επιθυμείτε) αντίστοιχα για κάθε 
συσκευασία πατητής τσιμεντοκονίας των 20 kg.  
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Η αναλογία του νερού που θα προστεθεί 
στο πρώτο δοχείο συνιστάται να διατηρηθεί και στα 
επόμενα δοχεία για την αποφυγή χρωματικών 
μεταβολών μεταξύ των δοχείων. 

 Προσθέτετε την χρωστική και την ρητίνη Latex W-200C 
που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία αναδεύοντας 

με δράπανο σε χαμηλές στροφές για 1-2 λεπτά.  

 Ανοίγετε την αεροστεγή σακούλα στην οποία 
εμπεριέχεται το υλικό. Αναδεύοντας το νερό σε χαμηλές 
στροφές αδειάζετε το περιεχόμενο του δοχείου σιγά-
σιγά και συνεχίζετε την ανάδευση των υλικών σε 
μεγαλύτερες στροφές  μέχρι να επιτευχθεί ένα μίγμα με 

την επιθυμητή εργασιμότητα.  
  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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2. Εφαρμογή 
 

α) τρόπος: 
 
1

η
 ημέρα: Προηγείται αστάρωμα όλων των επιφανειών με 

χοντρόκοκκο ακρυλικό αστάρι DecoPrimer W-DP 10. 
Ακολουθεί τοποθέτηση υαλοπλέγματος ενίσχυσης, βάρους 90 
ή 160 g/m² αναλόγως των απαιτήσεων της επιφανείας. 
Κατόπιν εφαρμόζεται 1 στρώση της τσιμεντοκονίας Micro-
Topping DecoWall χρησιμοποιώντας ''φραγκόφτυαρο'', 
σπάτουλα, ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά σε πάχος 
10-25mm (ανάλογα με την επιλογή του καλουπιού).  
Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με σπογγώδες τριβίδι ή 
ειδική μύστρα, αφού "τραβήξει" επαρκώς εωσότου 
δημιουργηθεί μία σχετικά λεία επιφάνεια φροντίζοντας  να μην 
υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας στο υλικό. . Ο χρόνος 
κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  
Εφαρμογή αποκολλητικού: 
Όσο το κονίαμα είναι στο πλαστικό στάδιο πήξεως γίνεται 
επίπαση της ειδικής αποκολλητικής σκόνης  Release ή του 
ειδικού αποκολλητικού υγρού Release Liquid, για να 
εμποδίσει το καλούπι να κολλήσει στο νωπό σοβά κατα την 
διάρκεια του σταμπαρίσματος, δίνοντας ταυτόχρονα και τις 
επισκιάσεις της τελικής επιφάνειας. 

Στάμπωμα: 
Αμέσως μετά την επίπαση του Τemnon Release ή του Τemnon 

 Release Liquid σταμπάρεται με το καλούπι που επιλέχθηκε. 

 
2

η
 ημέρα: Όταν χρησιμοποιείται η ειδική αποκολλητική σκόνη 

Release μετά την αρχική ωρίμανση ο τοίχος πλένεται με 
διάλυμα υδροχλωρικού οξέως για την αφαίρεση 
υπολειμμάτων. 
 
3η ημέρα: Μετά το στέγνωμα της επιφάνειας πρέπει αυτή να 

σφραγίζεται με ειδικό βερνίκι υψηλών προδιαγραφών 

Decodur  DS-10 PU SOLV Mat ή Satin (κατανάλωση 0,250 

kg/m2), 1 ή 2 χέρια. 

 

β) τρόπος: 
 
1

η
 ημέρα: Προηγείται αστάρωμα όλων των επιφανειών με 

χοντρόκοκκο ακρυλικό αστάρι DecoPrimer W-DP 10. 
Ακολουθεί τοποθέτηση υαλοπλέγματος ενίσχυσης, βάρους 90 
ή 160 g/m² αναλόγως των απαιτήσεων της επιφανείας. 
Κατόπιν εφαρμόζεται η πρώτη  στρώση της τσιμεντοκονίας 
Micro-Topping DecoWall χρησιμοποιώντας με σπάτουλα σε 
πάχος 2-3mm.   
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2η ημέρα: Ακολουθεί τρίψιμο με μηχανικό μέσο ή με τριβίδι  

χειρός, καλό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και αστάρωμα 
όλων των επιφανειών με D-FLEX W-400C αραιωμένο 1:4 με 
νερό. Ακολούθως παρασκευάζουμε το υλικό της πατητής 
τσιμεντοκονίας και το εφαρμόζουμε σε νωπό αστάρι, με λεία 
σπάτουλα και με πάχος υλικού   2 mm. 
 
Μόλις το υλικό ''τραβήξει'' επαρκώς ακολουθεί τρίψιμο της 
επιφάνειας με τριβίδι σοβά και κατόπιν πάτημα με ειδική 
μύστρα, εωσότου δημιουργηθεί μία σχετικά λεία επιφάνεια 
φροντίζοντας  να μην υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας στο 
υλικό. . Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος.  
 
3

η
 ημέρα: Μετά το στέγνωμα της επιφάνειας σφραγίζεται με 

το ειδικό βερνίκι υψηλών προδιαγραφών Decodur  DS-10 ή 
DS-30 PU SOLV Mat ή Satin (κατανάλωση 0,250 kg/m2), με 
1 ή 2 χέρια. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
οποιοδήποτε βερνίκι της σειράς Decodur επιθυμούμε χωρίς 
κανέναν περιορισμό 
 
 
 
Πολιτική εταιρείας 
 
Το παρόν τεχνικό-ενημερωτικό έντυπο έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τη γνώση και την εμπειρία της DecoMax® από 

την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη και σε 

εργαστηριακές συνθήκες. Οι προτάσεις και οι συστάσεις 

σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, γίνονται χωρίς εγγύηση, 

εφόσον οι εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής του, είναι πέραν του 

ελέγχου της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, η ευθύνη για τη χρήση, 

την εφαρμογή και την καταλληλόλητα του προϊόντος σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές και συνθήκες του έργου, βαραίνει 

αποκλειστικά τον αγοραστή – χρήστη – συνεργείο και η τελική 

εικόνα του προϊόντος, ο τόνος του χρώματος και η απόδοση 

του, εξαρτάται από τον εφαρμοστή και τον τρόπο που θα το 

εφαρμόσει. Η εταιρία κρατά το δικαίωμα να διαφοροποιεί τα 

τεχνικά στοιχεία των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση ,σαν 

αποτέλεσμα της εξέλιξης παραγωγής και έρευνας.  

Η έκδοση του παρόντος ενημερωτικού, ακυρώνει κάθε άλλη 

προηγούμενη έκδοση. 

Η τελική εικόνα του προϊόντος, ο τόνος του χρώματος και η 
απόδοση του εξαρτάται τον εφαρμοστή και τον τρόπο που θα 
το εφαρμόσει χωρίς η εταιρία να φέρει καμία ευθύνη. Η 
DECOMAX είναι πάντοτε στη διάθεσή των τεχνικών για 
περισσότερες συμβουλές κα διευκρινίσεις, σχετικά με τη 
χρήση και εφαρμογή των υλικών της. 
 



DecoMax®  
Πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους 

 

DecoMax® Sofokleous 236b Kallithea 17673 Athens – Greece 
E-mail:info@decomax.gr    Τηλ. 215 52 08 349 - 215 50 50 385 

 

 

 
 

Περίπου 20 kg/m²/15mm πάχους στρώσης ανάλογα με την 

τεχνοτροπία και το είδος της επιφάνειας εφαρμογής. 

 
 

 

 
Συσκευασία 
Δοχεία των 10, 15 και 20kg. 
 

 

 
Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο 
στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο 
προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό. 
 
 
 
 

 
Παρατηρήσεις 
 Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ +8ºC και +32ºC. 

 Η DecoMax® είναι πάντοτε στη διάθεσή των τεχνικών για 
περισσότερες συμβουλές κα διευκρινίσεις, σχετικά με τη 
χρήση και εφαρμογή των υλικών της. 

 Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με 
το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. 
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