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Micro-Topping Latex W 200C 
   Βελτιωτική Ακρυλική Ρητίνη Κονιαμάτων  

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                    

 
Έτοιμο προς χρήση,  
προπαρασκευασμένη, βελτιωτική          
ακρυλική ρητίνη η οποία προστίθεται 
στα δομικά κονιάματα και βελτιώνει 
τις ιδιότητες τους. 

     Όπως: 
 

• Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα 
• Βελτιώνει την ελαστικότητα 
• Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή 
• Αδιαβροχοποιεί το σκυρόδεμα και τις 
  τσιμεντοκονίες. 
• Μειώνει τη συρρίκνωση πήξης και αποτρέπει έτσι 
  τις ρηγματώσεις που προέρχονται από αυτή. 
• Βελτιώνει την πλαστικότητα, τη συγκράτηση νερού 
  και την εργασιμότητα του νωπού κονιάματος. 
• Αυξάνει τις αντοχές σε χημικές επιδράσεις και 
  πετρελοειδή.                 

Πεδία εφαρμογής  

                                
 
• Απόλυτα φυσικό προϊόν  
• Οικονομική λύση  
• Εύκολο στη χρήση  
• Απεριόριστες αποχρώσεις  
• Άριστη αντοχή σε τριβή, κρούση και  
  ρυγματώσεις 
• Ελαιοφοβικό – Υδροφοβικό 

 
 

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. Στην συνέχεια πρέπει να διαβρέχεται 
καλά, χωρίς όμως να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά.  
 
 
 
 
2.         Εφαρμογή 
 
Η ρητίνη Latex W-200C προστίθεται σε νερό 
ανάμιξης κονιαμάτων. Η απαιτούμενη ποσότητα του 
Latex- W200c εξαρτάται από την εκάστοτε 
επιθυμητή ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις. 
Συνιστάται το αραιωμένο Latex- W200C να 
προηγείται στον αναμικτήρα και κατόπιν να 
προστίθενται το τσιμέντο και τα αδρανή προς 
αποφυγή σχηματισμού σβώλων. 
Ο χρόνος εργασιμότητας των κονιαμάτων με Latex- 
W200C επιμηκύνεται ελαφρά. 

 
•  
 

 

 
 
• Μορφή:                        Βελτιωτική Ακρυλική   
                                      Ρητίνη Κονιαμάτων   
• Ιξώδες:                        500 mPa.s 
• Πυκνότητα:                  0,96 kg/lit 
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  Συνδετική στρώση μεταξύ παλιού και νέου 
  σκυροδέματος ή κονιάματος: 
 
α) Συνδετική στρώση σε οριζόντιες και επικλινείς 
επιφάνειες. 
Επάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφά- 
νεια επαλείφουμε με βούρτσα και σε πάχος πε- 
ρίπου 2 mm ένα παχύρευστο κονίαμα με τις εξής 
αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:1 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C και νερό = 1:1 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:2 
 
Η εφαρμογή του νέου σκυροδέματος ή του νέου 
κονιάματος γίνεται όσο είναι νωπή η συνδετική 
στρώση. 
Κατανάλωση: περίπου 0,25 kg Latex W-200C 
m

2
/mm. 

 
Εφαρμογές: Αρμοί διακοπής εργασίας στη  
σκυροδέτηση, γέφυρα μεταξύ παλιού 
και νέου σκυροδέματος ή τσιμεντοκονίας. 
 
β) Πεταχτή συνδετική στρώση σε κατακόρυφες 
επιφάνειες. 
 
Παρασκευάζεται πεταχτό με τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:1 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C και νερό = 1:1 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:4 
 
 
Εφαρμόζουμε το πεταχτό με το συνήθη τρόπο 
και αφού σκληρυνθεί (μετά πάροδο τουλάχιστον 
1 ημέρας), ακολουθεί η επόμενη στρώση. 
 
 

 
 

 
 
 Κονιάματα επισκευών και λεπτές στρώσεις 
 
Παρασκευάζεται κονίαμα με τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C  και νερό = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:4 έως 1:4,5 
 
Κατανάλωση: 0,5-1,0 kg Latex W-200C /m

2
/cm. 

 
 
• Τσιμεντοκονίες δαπέδων με αντοχή σε τριβές 
που δε σκονίζουν 
 
Παρασκευάζεται κονίαμα με τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C  και νερό = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:4 έως 1:4,5 
 
Κατανάλωση: 0,5-1,0 kg Latex W-200C /m

2
/cm. 

 
• Αδιάβροχες τσιμεντοκονίες με αντοχή σε  
υδροστατική πίεση 
 
Προηγείται η συνδετική στρώση με Latex W-200C,  
Oπως περιγράφηκε προηγουμένως. 
 
Ακολουθούν  2 στρώσεις πατητής τσιμεντοκονίας 
με τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C  και νερό = 1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:4 έως 1:4,5 
 
Κατανάλωση: 0,7-1,0 kg  Latex W-200C /m

2
/cm. 

 
Εφαρμογές: Στεγανοποίηση δεξαμενών και υπογείων 
ακόμα και εκ των υστέρων από την εσωτερική πλευρά. 

 
Κατανάλωση: 
περίπου 0,16 kg Latex W-200C /m

2
/mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
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 Σοβάδες υψηλής αντοχής και  στεγανότητας 
 
Ο σοβάς παρασκευάζεται με τις εξής αναλογίες: 
 
Κονίαμα: συνδετικό υλικό (τσιμέντο + 
ασβεστοπολτός) 
και άμμος = 1:2,5 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C  και νερό = 1:4 
έως 1:5 
Yγρό ανάμιξης προς κονίαμα = 1:4,5 έως 1:5,5 
 
Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg Latex W-200C   /m

2
/cm. 

 
 Τσιμεντοκονίες και σκυρόδεμα με αντοχή σε 
χημικές επιδράσεις και πετρελαιοειδή 
 
To κονίαμα παρασκευάζεται με τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C  και νερό = 2:1 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:4 έως 1:4,5 
 
Κατανάλωση: 1,7-2,0 kg Latex W-200C /m

2
/cm. 

 
 Κόλλα για μονωτικές πλάκες, πλακάκια και 
διαφόρων ειδών επιστρώσεις 
 
To συγκολλητικό κονίαμα παρασκευάζεται με τις 
εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος =1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάμιξης:  Latex W-200C και νερό = 1:2 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:5 
 
Κατανάλωση: 0,8 kg Latex W-200C /m

2
/cm 

 
 Τσιμεντοκονίες για αρμολόγηση φυσικών 

λίθων. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Βελτίωση υδροχρωμάτων (ασβεστογαλακτωμάτων)  
  
  Προσθέτουμε περίπου 1-2 kg Latex W-200C  ανά  

10 λίτρα έτοιμου υδροχρώματος 
 
To κονίαμα παρασκευάζεται με τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:2 έως 1:3 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C  και νερό = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:4 έως 1:4,5 
 
Κατανάλωση: 
6-10 g Latex W-200C /m, για αρμούς πλάτους 1 cm και 
βάθους 1 cm. 
 

 Τσιμεντοκονίαμα για τη διαμόρφωση «λου- 
κιών» σε συμβολές δαπέδων–τοιχίων σκυρο- 
δέματος 
 
Παρασκευάζεται κονίαμα με τις εξής αναλογίες: 
Ξηρό κονίαμα: τσιμέντο και άμμος = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης: Latex W-200C  και νερό = 1:2 έως 1:4 
Υγρό ανάμιξης προς ξηρό κονίαμα = 1:4 έως 1:4,5 
 
Κατανάλωση: 
0,16-0,26 kg Latex W-200C /m μήκος λουκιού (λούκι 
μορφής τριγώνου με πλευρές μήκους 5-6 cm). 
 

 Επιφανειακή προστασία νωπού σκυροδέμα- 
τος από αφυδάτωση 
 
Επάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος 
εφαρμόζεται με ψεκασμό ή με βούρτσα διάλυμα 
Latex W-200C: νερό = 1 : 1.  
 
Κατανάλωση: 0,05-0,07 kg Latex W-200C /m

2
. 

 
 

 
 
 
Δοχεία 1, 3, 5 kg. 

 
. 

 
 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 


