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VELVET DECO PREMIA COARSE 
Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική 
επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται 
ως βάση και ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και 
κάθετες επιφάνειες.  
Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή 
εξωτερικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους 
σκάλες, κτιστά έπιπλα κ.λπ με λείο φινίρισμα.  
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Υψηλή ελαστικότητα 
 Χρησιμοποιείται για την αισθητική ανακαίνιση 

εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, τοίχων και 
δαπέδων 

 Έτοιμη προς χρήση 
 Άριστη εργασιμότητα 
 Ευκολία στο καθάρισμα  
 Δεν ρηγματώνει 
 Υψηλή πρόσφυση με το υπόστρωμα 
 Υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη και τριβή 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Η VELVET DECO PREMIA COARSE είναι ιδανική για 
εφαρμογές στα παρακάτω υποστρώματα: 

 Σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες 
 Μωσαϊκό και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με 

κατάλληλο αστάρι) 
 Τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες (με χρήση 

κατάλληλου ασταριού) 

Κατάλληλο για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες 
επιφάνειες στις ακόλουθες περιοχές: 

 Χώροι καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, 
υπνοδωμάτια, μπάνια, ντους, εντοιχισμένα 
έπιπλα) 

 Αποθήκες & χώροι διεκπεραίωσης 
 Χώροι γραφείων 
 Εμπορικά κτίρια 
 Επιφάνειες με σύστημα ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Eμφάνιση /Χρώμα Παστώδης μορφή/ Λευκή 

Συσκευασία 5 kg-15kg  

Συνθήκες αποθήκευσης 

 

Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, 
προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C. 

Διάρκεια ζωής  12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία υποστρώματος  +5°C / +35°C  

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C / +35°C 

Κατανάλωση  Περίπου 1,6 kg/m2/mm 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, 
συμπαγές, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, 
σαθρά προσκολλημένα σωματίδια και παντός 
είδους ρύπους.  

Εάν το υπόστρωμα δεν είναι επαρκώς επίπεδο, θα 
πρέπει να επιπεδωθεί/λειανθεί χρησιμοποιώντας 
το ταχύπηκτο,αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα 
εξομάλυνσης δαπέδων MARMOLINE FLOW SL 500.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Εφαρμογή της βασικής στρώσης: 
 
Ασταρώστε το υπόστρωμα με το χαλαζιακό αστάρι 
MARMOLINE PRO CONTACT.  
Εφαρμόστε το κονίαμα VELVET DECO FLEX ως 
επίστρωση βασικής στρώσης και ισοπέδωσης  
 

 
 
 
(αφού στεγνώσει το αστάρι, τουλάχιστον 2 ώρες  
μετά την εφαρμογή). 
 Κατανάλωση ασταριού: 200 - 300 gr/m2. 
Το VELVET DECO FLEX προστίθεται σταδιακά στο 
νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί 
ένα κατάλληλο μείγμα. Εφαρμόζεται με οδοντωτή 
σπάτουλα 10 mm, ενώ τοποθετείται και 
εγκιβωτίζεται το υαλόπλέγμα βάρους 160 gr/m2. 
(Για καμπύλες επιφάνειες, προτείνεται η χρήση 
υαλοπλέγματος βάρους 58 gr/m2.) Βεβαιωθείτε ότι 
οι λωρίδες του υαλοπλέγματος καλύπτουν η μία 
την άλλη κατά 10 cm. 
Για ιδιαίτερα επίπεδα υποστρώματα, αντί για την 
VELVET DECO FLEX, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
ακρυλική διακοσμητική επίστρωση VELVET DECO 
COARSE ως βασική επίστρωση, με τη χρήση 
υαλοπλέγματος βάρους 58 gr/m2 .  

 

Πυκνότητα : 1,6kg/lt  

Πάχος εφαρμογής :                                                   1-3 mm/στρώση 

Πρόσφυση : 1,2 (MPa)  

Αντίδραση στην φωτιά: Euroclass F  

Σκληρότητα (Shore D): 70  

Τριχοειδής απορρόφηση νερού:  ≤ 0.1 kg·m-2 ·h-0.5  
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Εφαρμόστε το διακοσμητικό κονίαμα VELVET DECO 
PREMIA CΟARSE με οδοντωτή σπάτουλα 6mm 
(όταν το κονίαμα είναι ακόμη φρέσκο) και 
καλύψετε πλήρως το υαλοπλέγμα.  

Εφαρμογή της τελικής στρώσης: 

Μετά την εφαρμογή της βασικής στρώσης, το 
VELVET DECO PREMIA COARSE χρησιμοποιείται ως 
τελική επίστρωση (φινίρισμα), στο μέγεθος του 
κόκκου, για την πλήρη κάλυψη του 
υαλοπλέγματος.  

Το VELVET DECO PREMIA COARSE εφαρμόζεται με 
λεία σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, σε μία ή 
δύο στρώσεις με μέγιστο πάχος 1-2 mm η κάθε μία. 

Μετά από 24-48 ώρες, με την προϋπόθεση ότι η 
επιφάνεια είναι απόλυτα στεγνή (χρησιμοποιείστε 
κατάλληλο μετρητή υγρασίας, ελέγξτε ότι η 
υγρασία είναι μικρότερη από 5%, διαφορετικά 
μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στην 
εφαρμογή), το προστατευτικό βερνίκι θα πρέπει να 
εφαρμόζεται. 

Ελέγξτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό. 
Εφαρμόστε είτε το πολυουρεθανικό βερνίκι 
MARMOLINE VELVET LIQUID PU 1k είτε το 
πολυουρεθανικό  βερνίκι MARMOLINE VELVET 
AQUA PU, 2k υδατοδιαλυτής βάσης, που είναι 
κατάλληλο για εφαρμογές εσωτερικού χώρου. 

Τα βερνίκια εφαρμόζονται με ρολό, πινέλο ή με 
ψεκασμό. Συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων, 
σταυρωτά, τηρώντας το χρόνο αναμονής μεταξύ 
τους (~ 24 ώρες) με κατανάλωση 100-120 g/m2 ανά 
στρώση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 Η διάστρωση των κονιαμάτων θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ +5  
°C και +35 °C, χωρίς έκθεση σε άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και έντονο άνεμο. 
 

 
 
 

 Εφαρμόστε μόνο σε σταθερά, καλά 
προετοιμασμένα υποστρώματα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Νωπό υλικό θα πρέπει να απομακρύνεται άμεσα 
από τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό. 
Σκληρυμένο/ώριμο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί 
μόνο μηχανικά. 

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν 
στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε 
θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο πλέον 
πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety 
Data Sheet - SDS), αντίγραφα του οποίου είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
www.marmoline.gr ή κατόπιν ζήτησης.  

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο      παρόν 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην 
εμπειρία και τρέχουσα γνώση του τμήματος 
Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα 
τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε 
εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα 
δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω 
συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι 
συστάσεις και  οδηγίες εφαρμογής πρέπει να 
θεωρούνται απότον χρήστη ως ενδεικτικές, και 
πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί 
και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της  
Εταιρείας.   

Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι 
παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος 
στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία 
εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής.  
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Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική 
ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και 
υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο 
Ιδιοτήτων Προϊόντος. Η Εταιρεία διατηρεί το  
δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο 
παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς 
προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν 
στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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DoP: 090 MARMO-CPR 
 

NORDIA Α.Ε. 
Λεωφόρος Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα, 

Ελλάδα 
EN 1504-2:2004  

VELVET DECO PREMIA COARSE  
Surface protection product (MCC mortar)  intended for 
uses with low performance, not subject to reaction to 

fire regulations  
Water vapour 
permeability class I    

Capillary absorption 
and permeability  to 
water 

w < 0.1 kg/m2 . h0.5 

Adhesion strength by 
pull off test 

>  0.8 N/mm2 

Reaction to fire  Class F 

Release of dangerous 
substances:  

Complies with §5.4 / 
Refer to  product’s SDS 

See detailed DoP in  https://marmoline.gr 


