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LM 400 
 

ΛΕΥΚΗ ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
Μοντέρνο υλικό με παραδοσιακό τρόπο χρήσης 

 
 

Περιγραφή 
Προϊόντος : 

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό 
τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5), 
αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά 
πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των 
πλακιδίων μαρμάρου και γρανίτη σε δύσκολες 
επιφάνειες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για πλάκες Καρύστου, πεζοδρομίου κτλ. 

 

Χρήσεις : Η αξιόπιστη λύση για τους επαγγελματίες που 
αναζητούν ισχυρές συγκολλήσεις πλακών 
μαρμάρου και γρανίτη σε δάπεδα. Η LM 400 
εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία των 
λευκών ή έγχρωμων μαρμάρων από λεκέδες που 
προέρχονται από το υπόστρωμα. Η προσθήκη της 
ρητίνης MARMOLINE MP 20 προσφέρει επιπλέον 
αντοχές και ελαστικότητα συγκόλλησης του 
πλακιδίου μαρμάρου με το υπόστρωμα. 

 

   

Πλεονεκτήματα: Μοναδικό προϊόν τοποθέτησης μαρμάρων - Άριστη πρόσφυση - Αντοχή στην 
υγρασία και στον παγετό - Ευκολία εφαρμογής - προσθήκη μόνο νερού -  Εσωτερική 
και εξωτερική χρήση - Η σύνθεση της με βάση το λευκό τσιμέντο εξασφαλίζει την 
διατήρηση του χρώματος των μαρμάρων και τα προστατεύει από ραγίσματα και 
ξεφλουδίσματα 
 

  

Τρόπος Διάθεσης : Σε σάκους των 40kg 
Σε παλέτα των 1400kg, 35 χάρτινοι σάκοι  
Σε μεγασάκους των 1000kg 
Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12-18-22 m3 

  

Αποθήκευση: Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης,  σε άθικτη συσκευασία και ξηρό περιβάλλον:                       
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 

  
  

Ασφάλεια και 
Υγιεινή :  

Περιέχει κατά κύριο λόγο συνήθη δομικά υλικά, τσιμέντο και αδρανή, συνεπώς 
απαιτούνται τα ίδια μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τη χρήση των 
παραπάνω υλικών. 

  

Προδιαγραφές : ΕΝ 998-2:2016 

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

Κοκκομετρία : 3 mm   
 
 

 

Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος : 1800 Kg/m³ 
 
 

 

Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: >15 MPa  (EΝ 1015-11) 
  

Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες:   >2 MPa   (ΕΝ 1015-11) 
  
Αντοχή συγκόλλησης: 0,4 MPa 
  

 

 
 

12 
DoP: 035  MARMO-CPR 

 

 

NORDIA  S.A. 
364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece 

 
 

EN 998-2:2016 
 

MARMOLINE  LM 400 
Masonry mortar  

Proportion of  constituents:  Cement & additives 20%, Aggregates 80% 
Contents of chloride: < 0.1% Cl 
Reaction to fire:  Class A1 
Water absorption:  0.1 kg/(m2 . min0.5) 
Water vapour permeability: μ  15/35 
Thermal conductivity/density: (λ10,dry) 0.73 W/mK (tab. mean value; P= 50%) 
Durability (against freeze/thaw, in the intended place of use): Evaluated as 
excellent, after laboratory and field tests 

 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
 

Νερό ανάμιξης: 5 – 6   kg (lt) νερό για ένα σάκο 40  kg 
  

Κατανάλωση: 15-16 kg /m2 ,  ανά στρώση λάσπης  πάχους 1 cm  
  

http://www.marmoline.gr/
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Οδηγίες 
χρήσεως: 

 Ελέγξτε και προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής. 

 Αναμίξτε με τη βοήθεια μπετονιέρας ή του ειδικού μηχανήματος D - 20/ Flotti με 
την απαραίτητη ποσότητα νερού, μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα χωρίς 
σβώλους. Με την χρήση του μονοφασικού μηχανήματος FLOTTI (αναμικτήρας) 
που διαθέτει η εταιρία, μειώνεται το κόστος εφαρμογής. 

 Η MARMOLINE LM 400 εφαρμόζεται όπως και  τα παραδοσιακά υλικά. 

 Για μάρμαρα με προβλήματα συγκολλητικότητας συνιστάται να προηγείται 
επάλειψη της πλάκας του μαρμάρου με την κόλλα ΚΜ 100. 

 Συνιστάται η προσθήκη ρητίνης ΜARMOLINE MP 20 σε αναλογία 50% στο νερό 
ανάμιξης της λάσπης, καθώς και το καλό πλύσιμο των μαρμάρων και των 
γρανιτών πριν την τοποθέτησή τους σε  καθαρό τσιμεντοκονίαμα MARMOLINE 
(GB 30 - GTL 30 - FLOW 200 - FLOW SL 500). 

 Τα μάρμαρα πρέπει να τοποθετούνται εντός 10 λεπτών και προτού σχηματισθεί 
κρούστα στην επιφάνεια της λάσπης. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα λευκά μάρμαρα, ώστε να μην 
δημιουργηθούν λεκέδες από τυχόν ακάθαρτο νερό ανάμιξης, ή ξύλα, λάδια, 
καφές, αποτσίγαρα κ.λπ. στο υπόστρωμα 

 Στις εξωτερικές σκάλες και αυλές θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τούβλων 
πίσω ή κάτω από τα μάρμαρα διότι με την πάροδο του χρόνου και την υγρασία ο 
χρωματισμός του τούβλου μπορεί να περάσει στο μάρμαρο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Το  περιεχόμενο του σάκου πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία 

 Μην προσθέτετε υπερβολικές ποσότητες νερού διότι έτσι αυξάνεται η πιθανότητα 
να δημιουργηθούν ρωγμές και να μειωθούν οι αντοχές. 

 Δεν συνίσταται η χρήση του υλικού όταν επικρατούν συνθήκες παγετού ή 
καύσωνα (θερμοκρασία εφαρμογής 5°C έως 35°C) 

 
Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την  ορθή χρήση του προϊόντος. 
Για περισσότερες  και πιο ακριβείς 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 στη δήλωση 
επίδοσης (CE) και το 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. 

http://www.marmoline.gr/

