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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
H MARMOBOND είλαη πνιπεζηεξηθή παρύξξεπζηε θόιια – 

ζηόθνο καξκάξσλ δύν ζπζηαηηθώλ λέαο ρεκηθήο ζύλζεζεο 

θαηάιιειε γηα επηθόιιεζε, αξκνιόγεζε, επηδηόξζσζε θαη 

ζηνθάξηζκα νξηδόληησλ θαη θάζεησλ επηθαλεηώλ εζσηεξηθώλ θαη 

εμσηεξηθώλ εθαξκνγώλ. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθή δύλακε 

ζπγθόιιεζεο, γξήγνξν ζηέγλσκα (5-8 ιεπηά), ρσξίο 

ζπξξηθλώζεηο.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Εμαηξεηηθή ζπγθόιιεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνδνκηθέο 
επηθάλεηεο 

 Σαρύηεηα ζπγθόιιεζεο 

 Ιθαλνπνηεηηθόο αλνηθηόο ρξόλνο 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία  

 Εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Επηθόιιεζε, αξκνιόγεζε θαη ζηνθάξηζκα ιεπθώλ θαη έγρξσκσλ 

καξκάξσλ, γξαληηώλ, θεξακηθώλ, θπζηθώλ ή ηερλεηώλ πεηξώλ ζε 

νξηδόληηεο θαη θάζεηεο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο.  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 

Προεηοιμαζία  

1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλε 
θαη ιηπαξέο νπζίεο.  

2. Αθαηξέζηε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα θόιιαο από ην θνπηί 
θαη αλακίμηε ηελ κε 2% θαηαιύηε ζε θαζαξή επηθάλεηα γηα 
πεξίπνπ 45 δεπηεξόιεπηα κέρξη λα ζρεκαηηζηεί νκνηνγελέο 
κίγκα. Μελ αλακηγλύεηε ηελ θόιια κέζα ζην θνπηί. 

3. Αλαθαηέςηε κόλν όζε πνζόηεηα ρξεηάδεζηε γηαηί ην κίγκα 
ζθιεξαίλεη ζε 10 ιεπηά.   

 

Επικόλληζη 

1. Απιώζηε ηελ MARMOBOND κε ζπάηνπια ζηε κία κόλν 
επηθάλεηα θαη ηνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά εθαξκόδνληαο 
ειαθξηά πίεζε. 

2. Κξαηήζηε ηελ θνιιεκέλε επηθάλεηα ζηαζεξή γηα 1 ώξα. 
3. Απνκαθξύλεηε πξνζεθηηθά ηα ππνιείκκαηα ηεο θόιιαο κε 

ζπάηνπια πξηλ πνιπκεξηζηεί ην κίγκα ηεο θόιιαο. 

 

 

Σηοκάριζμα – επιδιόρθωζη 

1. Απιώζηε ηελ MARMOBOND κε ζπάηνπια πηέδνληαο ειαθξά γηα 
λα γεκίζεη ην θελό πνπ ζέιεηε λα επηδηνξζώζεηε.  

2. Λεηάλεηε θαη απνκαθξύλεηε ηα ππνιείκκαηα ηεο θόιιαο κε 
ζπάηνπια πξηλ πνιπκεξηζηεί ην κίγκα ηεο θόιιαο. 

3. Αθήζηε ην πιηθό λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα. 

πληζηάηαη λα γίλεηαη  δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα θάζε 

εθαξκνγή. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

 Μελ εθαξκόδεηε ηελ MARMOBOND ζε ζπλζήθεο πςειήο 
πγξαζίαο θαη πάλσ ζε θαπηή ή παγσκέλε επηθάλεηα. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξε πνζόηεηα ζθιεξπληή  από 2% 
θπξίσο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο επεηδή επηηαρύλεη ην ζηέγλσκα. 

 Κιείλεηε θαιά ηα δνρεία θαη ηνλ θαηαιύηε κεηά ηε ρξήζε. 

 Μπνξείηε αλ επηζπκείηε λα ρξσκαηίζεηε ηελ θόιια – ζηόθν κε 
νμείδηα ζηδήξνπ. Η αλάκημε κε ηα νμείδηα πξέπεη λα γίλεη πξηλ 
πξνζζέζεηε ηνλ θαηαιύηε.  

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Ο θαζαξηζκόο ησλ εξγαιείσλ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε 

δηαιπηηθό λίηξνπ. Η πνιπκεξηζκέλε θόιια κπνξεί λα απνκαθξπλζεί 

κόλν κε κεραληθά κέζα. 

ΑΠΟΓΟΖ 
1 - 2/m

2
/kg  

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Πνιπεζηέξαο 

Μνξθή: Παρύξξεπζηνο ζηόθνο 

Υξώκα: Λεπθό, κπεδ 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή πνιπεζηέξα 

Δηδηθό βάξνο: 1800-2200 kg/m
3 
25

ν
C 

Ημώδεο: 250000-300000 mpa.s 25
 ν
C 

Υξόλνο εξγαζηκόηεηαο: 5-6 ιεπηά πεξίπνπ ζε  ζεξκνθξαζία  18
0
C 

– 25
0
C 

Υξόλνο ζπγθόιιεζεο: 15-20 ιεπηά πεξίπνπ ζε  ζεξκνθξαζία  

18
0
C – 25

0
C 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 30

0
C 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζία 5
0
C 

- 35
0
C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. Να πξνθπιάζζεηαη από άκεζε 

έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 1 ρξόλν ζε θιεηζηή 

ζπζθεπαζία. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Λεπθό 

Δνρείν 200gr 07145  5204094071457 

Δνρείν 500gr 07146  5204094071464 

Δνρεία 1kg 07147  5204094071471 

Μπεδ  

Δνρείν 500gr 07148  5204094071488

   

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Λεπθή: δνρεία 200gr, 500gr, 1kg 
Μπεδ: δνρεία 500gr 

 

 
 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

 
Acute Tox. 4: H332 - Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Eye 

Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Flam. Liq. 

3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί 

εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT RE 1: H372 - Μεηά από 

παξαηεηακέλε ή επαλαιακβαλόκελε εηζπλνή, πξνθαιεί βιάβεο 

ζε όξγαλα ηνπ ζώκαηνο P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, 

λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: 

Μαθξηά από παηδηά P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε 

ρξήζε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά 

ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν 

P303+P361+P353: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ 

(ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα 

ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο. P304+P340: 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξαηε ηνλ παζόληα ζηνλ 

θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ  λα  μεθνπξαζηεί  ζε ζηάζε  πνπ  

δηεπθνιύλεη  ηελ  αλαπλνή  P305+P351+P338: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

ΕΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα 

αξθεηά ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, 

εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Δηάζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ/ πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / 

πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 

2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012). Οπζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Styrene Monomer (CAS: 100-42-

5); νμηθό 2-κεζνμπ-1-κεζπιαηζύιην (CAS: 108-65-6) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


