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Super Lime 
 

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ 

 

 
Περιγραφή 
Προϊόντος : 

 
Ο πλαστικοποιητής κονιαμάτων Super Lime αντικαθιστά 
κατά 100% τον ασβέστη  στην  παρασκευή κονιαμάτων 
τοιχοποιίας, που έχουν σα βάση ανόργανες ενώσεις 
σε ξηρή μορφή και τα οποία στη συνέχεια αναμιγνύονται 
με νερό και βελτιωτικά πρόσθετα για να 
χρησιμοποιηθούν  στην  οικοδομή. 

 

Χρήσεις : Προστίθεται σε σοβάδες και  λάσπη κτισίματος, 
εξαλείφοντας την χρήση ασβεστοπολτού ή υδρασβέστου. 
 

 

Πλεονεκτήματα: Πλαστικοποιεί το κονίαμα χωρίς να διαβρώνει τον οπλισμό. 
Δεν  ερεθίζει το  αναπνευστικό σύστημα, όπως ο  ασβέστης. 
Είναι αποτελεσματικό, με χρήση σχετικά μικρής ποσότητας στην ανάμιξη, και είναι 
οικονομικότερο του ασβέστη. 
Δεν προκαλεί αλλαγή στην απόχρωση των κονιαμάτων. 
Δεν αλλάζει το χρόνο πήξης και σκλήρυνσης του τσιμέντου. 
Σε επιφάνειες σοβατισμένες με κονιάματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε το  Super 
Lime, δεν εμφανίζονται ποτέ πεταλίδες. 

  

Τρόπος 
Διάθεσης : 

Σε σάκους των 30kg  -   Παλέτα των 1500 kg (50 σάκοι) 

  

Ασφάλεια και 
Υγιεινή :  

Είναι ορυκτό υλικό. Δεν  παρουσιάζει κάποια επικινδυνότητα.  

  

Εφαρμογή: Ενδεικτική κατανάλωση (με πρέσα σοβατίσματος): 
 

Για πρώτο χέρι σοβά, για «λάσπωμα» αλλά και για λάσπη χτισίματος:  
4 κιλά ξηρό  Super Lime για κάθε 25 – 30 κιλά τσιμέντου. 
 

Για μαρμαροσοβά:  
Σε μια τυπική συνταγή σε  μπετονιέρα ¾ (40 φτυαριές άμμο μαρμάρου με 10 
φτυαριές ασβεστοπολτό), αντικαθιστάτε τις 10 φτυαριές ασβεστοπολτό με  3 μόνο  
φτυαριές  ξηρό Super Lime (περίπου 7 κιλά),  προσθέτοντας οπωσδήποτε και 25 
κιλά λευκό τσιμέντο.  Το μίγμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο στη  μπετονιέρα, για 
να ομογενοποιηθεί σωστά, και τραβά περισσότερο νερό απ΄ότι με τον ασβέστη. 

 
 
 

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. 

http://www.marmoline.gr/

