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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το SOVASET  είναι πρόσθετο δομικής λάσπης σε 

σκόνη από φυσικά ορυκτά, που προστιθέμενο στα 

τσιμεντοκονιάματα, τους δίδει μεγάλη 

εργασιμότητα και συγκολλητική ικανότητα και 

πλαστικότητα αντικαθιστώντας πλήρως τον 

ασβέστη. Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού 

κονιάματος επάνω στο υπόστρωμά και επιμηκύνει 

σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος. 

Πλαστικοποιεί τα κονιάματα αυξάνοντας την 

εργασιμότητά τους ενώ ταυτόχρονα προσδίδει 

υδατοαποθητικότητα. Αυξάνει τη συνοχή και τη 

θιξοτροπία του κονιάματος, µε αποτέλεσμα να µην 

"κρεμάει". Μειώνει το κόστος του κονιάματος και 

ταυτόχρονα απαλλάσσει το έργο από τα 

προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη. Δεν 

περιέχει διαβρωτικά συστατικά και δεν προκαλεί 

δερματικές παθήσεις κάνοντας τον χειρισμό και την 

επεξεργασία ιδιαίτερα φιλική προς τον 

επαγγελματία χρήστη. 

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το SOVASET αποτελεί ιδανικό βοήθηµα για την 

κατασκευή κονιαµάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, 

ισχυρών επιχρισµάτων, πλακοστρώσεων, 

µαρµαροστρώσεων κλπ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Το SOVASET προστίθεται αρχικά στο νερό ανάμιξης 

και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η προσθήκη των 

υπόλοιπων στερεών του κονιάματος. 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Περίπου 1:5 δηλαδή ένα σακί 30 kg προστίθεται σε 

κονίαμα το οποίο περιέχει 150 kg τσιμέντου.  

Πιο συγκεκριμένα για την παρασκευή χαρμανιού του 

μισού σακιού χρησιμοποιούμε: 

 Τσιμέντο: 25 κιλά 

 Άμμος: 6 τενεκέδες 

 SOVASET: 2 φτυαριές 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ: 

 Αναμιγνύουμε 2 φτυαριές SOVASET με 25 κιλά 

τσιμέντο και 2-3 φτυαριές άμμο.  

 Προσθέτουμε 25 κιλά νερό.  

 Ανακατεύουμε πολύ καλά και παράλληλα 

προσθέτουμε την υπόλοιπη άμμο με επιπλέον 

νερό.  

 Προσοχή στο ότι το νερό που χρειάζεται είναι 

περίπου η διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το 

ασβέστη.  

 Στο τέλος της δουλειάς αδειάζουμε και 

πλένουμε την πρέσα 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

 Χρησιμοποιείται 1 σακί SOVASET για κάθε 3 

σακιά τσιμέντο 50 κιλών, δηλαδή για 150 κιλά 

τσιμέντο. 

 Αντί για ένα κυβικό ασβέστη προμηθευτείτε 5 

σακιά SOVASET.  

 Για χοντρό χέρι σοβά, η κατανάλωση είναι 

περίπου 1 κιλό SOVASET ανά τετραγωνικό μέτρο 

σοβά 2.5 πόντων. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το SOVASET  διατίθεται σε χαρτόσακους των 30 kg 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία 

μόνο με νερό. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Αποθηκεύεται για 18ήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, 

σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο 

από την υγρασία και τον παγετό (5 οC ως 35 οC). 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Δεν περιέχονται συστατικά επικίνδυνα για την 

ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον. 
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