
 

                                                       

                                                                   Τεχνικό  Φυλλάδιο  

MANTOVANO 
   

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

 

 
 
   

  
Tεχνοτροπία τύπου ''stucco 
veneziano'' κατασκευασμένο από 
σβησμένο ασβέστη, για χρήση σε  
κάθε επιφάνεια τόσο σε εσωτερι-
κούς όσο και σε εξωτερικούς χώ-
ρους. Δίνει Απαλό και λείο αποτέ-
λεσμα Εφαρμοσμένο σε διαδοχι-
κές στρώσεις μειωμένου πάχους 

το  MANTOVANO δεν υπόκειται σε συρρίκνωση, προσφέ-
ρει καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα, καλή αντοχή στην 
τριβή και άριστη διαπνοή.  
Χρωματισμός:  σύστημα RAL/ NCS. 
 

 
 
• Μορφή:                                         Λευκή πάστα.                                                                       
• Μέση Κατανάλωση:                     Από 1 έως 1,5kg/m

2
. 

                                                       Ανάλογα με την 
                                                       απορροφητικότητα 
                                                       του επιστρώματος  
                                                       και την  αραίωση.                                
• Βάρος:                                          1,8 kg/l  ± 1%                                                                        
• Θερμοκρασία εφαρμογής:           10

0
C έως  40

°
C.         

• Ανοιχτός χρόνος στεγνώματος:   48 ώρες. Συνολικά.      
• Στέρεο βάρος:                              6%±2 
• ph:                                           8,5÷10 
 

            
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. 

 
 
 
Νέα στρώματα: Όταν απαιτείται μία υψηλή διαπνοή 
του τοίχου , εφαρμόστε SAIFSEAL DUR αραιωμένο 
έως 200% ή SAIFSEAL ACRYL με αραίωση μέχρι 
300%. 
Παλαιά στρώματα: Αφαιρέστε επιμελώς την 
υπάρχουσα, ανεπαρκώς προσκολλημένη βαφή. 
Σταθεροποιήστε με SAIFSEAL PRIMER. 
 
2. Εφαρμογή: 

 
Εφαρμόστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο τοίχο, 

ένα λεπτό στρώμα MANTOVANO , με ανοξείδωτη 

σπάτουλα αφαιρώντας αμέσως το πλεονάζων υλικό. 

Σε διάστημα 24 ωρών επαναλαμβάνετε  την 

διαδικασία , εφαρμόζοντας το υλικό σταυρωτά και 

όχι επαναλαμβανόμενα. Για να δώσετε μεγαλύτερο 

βάθος, επαναλάβετε ένα τρίτο πέρασμα με 

MANTOVANO. Για να επιτύχετε μία λεία και 

συμπαγή τελική όψη, μετά από 4-6 ώρες από την 

τελευταία  εφαρμογή πατήστε εκ νέου την επιφάνεια 

με ανοξείδωτη σπάτουλα.  

 
 
 Δοχείο των 5 - 25kg. 
 
 

 
 
 Διάρκεια ζωής 6 μήνες στους 10

°
C έως  30

°
C.         
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