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ARMOS EPOXY A+B   2-12 MM 
 

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

 

Περιγραφή 
Προϊόντος : 

Εποξειδικό υλικό αρμολόγησης 2 συστατικών,  με 
υψηλές  μηχανικές αντοχές.   Χαρακτηρίζεται κατά 
ΕΝ 13888 ως RG. 

 
 

 

  

Χρήσεις : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το ARMOS EPOXY A+B εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
που απαιτούν υψηλές αντοχές σε μηχανικές και σε 
χημικές καταπονήσεις καθώς και απόλυτη 
στεγανότητα.  

Κατάλληλο για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων 
και φυσικών λίθων εσωτερικά και εξωτερικά         
σε  τοίχους  και   σε  δάπεδα,  βιομηχανικών  κι 
επαγγελματικών χώρων όπως: βιομηχανίες 
τροφίμων (γαλακτοκομεία, κονσερβοποιεία, 
οινοποιεία, ζυθοποιίες, σφαγεία  κλπ), 
επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες. Επίσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: 

Eπαγγελματικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής (κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία, κουζίνες).  

Βιομηχανίες και εργαστήρια χημικών, δεξαμενές αποθήκευσης λημμάτων, 
κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, ατμοκαθαρισμού κλπ.  

Δεξαμενές με χημικά, πισίνες με θαλασσινό νερό ή ιαματικό νερό.  

Είναι κατάλληλο για αρμούς πλάτους 2-12 mm.   
   

Πλεονεκτήματα: Δεν επηρεάζεται από οξέα, βάσεις, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, θαλασσινό 

νερό, χλώριο κ.τ.λ. ▪   Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δεν επηρεάζεται 

από  καταπονήσεις. ▪ Εφαρμόζεται σε κάθετες και επίπεδες επιφάνειες με 
ιδιαίτερη ευκολία και καθαρίζεται με σκληρά σφουγγάρια και καθαρό νερό 

 
  

Τρόπος Διάθεσης: Διατίθεται σε συσκευασίες των 3 και 6kg. 

  

Αποθήκευση: Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον για 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 

  
  

Ασφάλεια και 
Υγιεινή :  

Βλ. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. 

  

Προδιαγραφές : ΕΝ 13888  (RG) 

http://www.marmoline.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
 

Αντοχή σε απότριψη (EN 1208-2): 165 mm³   
Αντοχή σε κάμψη (EN 1208-3):  32 Ν/mm²  
Αντοχή σε θλίψη (EN 1208-3):  54 N/mm²    
Απορρόφηση νερού (EN 1208-5): < 0,1 gr    
Αντοχή σε οξέα:  Πολύ καλή       
Χρόνος στον κάδο (κατεργασίας) (Pot life):  Τουλάχιστον 120 λεπτά (23oC και 50% υγρασία) 

Θερμοκρασία εφαρμογής: από  +7°C  έως  + 35°C 
Αντοχή στη θερμοκρασία: -40°C έως 80°C (διαρκής έκθεση) 
  

  
  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
  

Κατανάλωση: Ενδεικτικός πίνακας  κατανάλωσης (g/m²): 
 

Διάσταση 
πλακιδίων (cm) 

30 x 60 x 1 60 x 60 x 1   90 x 90 x 1    15 x 90 x 1 

ΑΡΜΟΣ 2mm 185 125 85 290 

ΑΡΜΟΣ 3mm 280 185 125 435 

ΑΡΜΟΣ 4mm 375 250 165 580 

ΑΡΜΟΣ 5mm 470 310 210 730 

 

 
Οδηγίες χρήσεως: 

 Προετοιμασία υποστρώματος: Οι αρμοί πρέπει να είναι στεγνοί και καθαροί 
από σκόνες λάδια και σαθρά υπολείμματα.  

 Αδειάζουμε το συστατικό Β (σκληρυντής) στο συστατικό Α (εποξειδική ρητίνη) 
και αναμιγνύουμε καλά με ηλεκτρικό  αναδευτήρα για 2-3 λεπτά σε χαμηλή 
ταχύτητα (400στρ./λεπτό) έως ότου προκύψει ομοιογενές μίγμα με ενιαίο 
χρώμα.  

 Στη συνέχεια με ελαστική σπάτουλα γεμίζονται οι αρμοί με κίνηση κατά τη 
διεύθυνση της διαγωνίου των αρμών. Ταυτόχρονα αφαιρείται το περίσσιο 
υλικό από την επιφάνεια των πλακιδίων με ένα ελαφρώς βρεγμένο σκληρό 
σφουγγάρι.  

 Ο τελικός καθαρισμός γίνεται με μαλακό σφουγγάρι και (ενδεχομένως  χλιαρό) 
νερό ακολουθώντας διαγώνια διεύθυνση, οπότε λειαίνεται ο αρμός και 
καθαρίζεται τυχόν λεπτό φιλμ υλικού από την επιφάνεια των πλακιδίων.  

http://www.marmoline.gr/
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 Η χρήση οινοπνεύματος διευκολύνει τον τελικό καθαρισμό (φινίρισμα).  

 Είναι σημαντικό να ξεπλένετε το σφουγγάρι συχνά με καθαρό νερό κατά τη 
διαδικασία του καθαρισμού.  

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Δεν συνιστάται η χρήση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες παγετού ή 
καύσωνα  (θερμοκρασία εφαρμογής: +5 oC έως + 35 oC) 

 

Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την  ορθή χρήση του 
προϊόντος. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε 
στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεχνικό 
φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την 
εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις 
συνθήκες εφαρμογής.  Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το 
αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του.  Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη 
έκδοση   αυτού. 
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