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Μεγάλη ελαστικότητα
Πολύ λεία επιφάνεια
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Τι είναι:
Είναι ένα σύστηµα πατητής τσιµεντοκονίας δηµιουργηµένο για να δίνει 

µοναδικές, τελικές διακοσµητικές επιφάνειες που κρατούν στο χρόνο. 
Χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές σε τριβή, χάραξη και καταπονήσεις.

Η ειδική του σύσταση είναι αποτέλεσµα εργαστηριακής µελέτης, σε 
συνεργασία µε τους ίδιους τους εφαρµοστές, στην πράξη.

Τι κάνει:
• Χάρη στο εξαιρετικά λεπτόκοκκο υλικό της δίνει ένα κορυφαίο,

φίνο και βελούδινο αισθητικό αποτέλεσµα, ιδανικό για χώρους
και κατοικίες υψηλών απαιτήσεων.

• Η ελαστικότητά της προστατεύει από ρωγµές, φαινόµενο
που έχει ταλαιπωρήσει πολλές κατασκευές στο παρελθόν.

• ∆ίνει τη δυνατότητα εφαρµογής βερνικιού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
• Επενδύει σε ένα υψηλού επιπέδου υπόστρωµα

(χώρος όπου η MARMOLINE φέρει εµπειρία και τεχνογνωσία)
για να εξασφαλίσει ένα υπέροχο τελικό φινίρισµα.

Με τι ταιριάζει:
• Με το χαλαζιακό αστάρι MARMOLINE Pro Contact

• Με το αστάρι πρόσφυσης MST 22
• Με υαλόπλεγµα

Πού εφαρµόζεται:
• Σε δάπεδα και τοίχους
• Σε πάγκους κουζίνας
• Σε χώρους λουτρών και ντουσιέρες
• Σε έπιπλα, σκάλες
• Σε λεία υποστρώµατα (λ.χ. σοβάς τελικής στρώσης)
• Σε υφιστάµενα υποστρώµατα, όπως πλακάκια, µωσαϊκά, 
µάρµαρα, σοβάς, (µε την κατάλληλη προετοιµασία και 
εφαρµογή ασταριού)
• Σε κάθε παραδοσιακή ή µοντέρνα κατασκευή

Πώς εφαρµόζεται:
Η σωστή εφαρµογή του συστήµατος απαιτεί εκπαίδευση, 
γνώση και εµπειρία. Προτείνουµε την εφαρµογή µόνο από 
έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία πατητής τσιµεντοκονίας.

Γιατί να το προτιµήσετε:
• Είναι σύστηµα. Κάθε προϊόν είναι σχεδιασµένο για να 
λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τα υπόλοιπα και να µεγιστο-
ποιεί τα οφέλη του συστήµατος.
• Χάρη στη βελτιστοποιηµένη κοκκοµετρική διαβάθµισή της, 
διαµορφώνει επιφάνεια µε βελούδινη υφή.
• Έχει µεγάλες αντοχές θλίψης, κάµψης και απότριψης.
• Είναι MARMOLINE.
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Το Σύστηµα αποτελείται
από τα εξής υλικά:

2
Resin
Ρητίνη ανάµιξης

1
Flex
Βασική στρώση
διαµόρφωσης
υποστρώµατος
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Finish

Τελική στρώση

• Velvet Liquid: Ακρυλικό βερνίκι προστασίας
• Velvet Liquid S: Ακρυλικό σατινέ βερνίκι

• Velvet Liquid PU: 1 συστατικού, πολυουρεθανικό βερνίκι, βάσεως διαλύτη
• Velvet Aqua PU: 2 συστατικών, πολυουρεθανικό, βάσεως νερού

Αδιαβροχοποίηση και προστασία:



Θυµίζουµε ότι:
• Οι αποχρώσεις µπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε τον επιλεγµένο τύπο βερνικιού. 

• Οι αποχρώσεις µπορεί να γίνουν πιο φωτεινές αν ενισχύσουµε το µίγµα της 3 FINISH µε τη ρητίνη 2 RESIN.

• Οι εικονιζόµενες αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση λόγω εκτύπωσης.

Χρωµατισµός:
Με τις 8 βασικές αποχρώσεις των χρωστικών σε µορφή πούδρας MARMOLINE 
POWDER COLOUR µπορείτε να δηµιουργήσετε απεριόριστο αριθµό τελικών 
αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

∆ηµιουργήστε µοναδικές αποχρώσεις.  
Οι προτεινόµενες αποχρώσεις προκύπτουν από την ανάµιξη των χρωστικών 
MARMOLINE POWDER COLOUR µε 1 συσκευασία 20kg SUPERIA 3 Finish.
Οι χρωστικές αναµιγνύονται µε µικρή ποσότητα καθαρού νερού.
Ρίξτε τη µισή ποσότητα τσιµεντοκονίας σιγά - σιγά στη συνολική απαιτούµενη 
ποσότητα νερού. Κατόπιν προσθέστε το µίγµα νερού-χρωστικής και αναδεύστε καλά. 
Ολοκληρώστε το τελικό µίγµα προσθέτοντας σταδιακά την υπόλοιπη ποσότητα 
τσιµεντοκονίας και αναδεύστε µε δράπανο χαµηλών στροφών, µέχρι να πετύχετε 
οµοιογενή, λεπτόρευστη µάζα, χωρίς σβώλους και µε την επιθυµητή εργασιµότητα.

∆οσολογία:
Κάθε συσκευασία χρωστικής POWDER COLOUR περιέχει 250gr χρωστικής,
µοιρασµένα σε 5 σακουλάκια των 50gr το καθένα.
Το σακουλάκι των 50gr αποτελεί τη βάση στον υπολογισµό της δοσολογίας.
‘Ετσι για παράδειγµα:
• Για το G1 υπολογίζουµε µία δόση 50gr πράσινης (Green) χρωστικής. 
• Για το R2 δύο δόσεις κόκκινης (Red) χρωστικής, άρα 100gr.
• Για το B5 πέντε δόσεις µαύρης (Black) χρωστικής, άρα 250gr δηλαδή ολόκληρη
  τη συσκευασία. 
Αντίστοιχα στους συνδυασµούς επιλέγουµε 2 ή και περισσότερες χρωστικές,
π.χ. Β1-C4 ισοδυναµεί µε 1 δόση (50gr) µαύρης χρωστικής και 4 δόσεις (200gr) 
γαλάζιας.

Powder Colour Black / Μαύρο

Powder Colour Green / Πράσινο

Powder Colour Brown / Καφέ

Powder Colour Red / Κόκκινο

Powder Colour Blue / Μπλε

Powder Colour Beige Brown / Μπεζ Καφέ

Powder Colour Yellow Ochre / Ώχρα

Powder Colour White / Λευκό
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Σύµβολα Χρωστικών:

Powder Colour

50 επιλεγµένες αποχρώσεις MARMOLINE Powder Colour για Velvet Deco Superia
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