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Πρόσμικτο δομικής λάσπης για κτίσιμο και 

σοβά. Aντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη και 

αυξάνει την αντοχή του κονιάματος. Δεν 

διαβρώνει τα μεταλλικά στοιχεία και μειώνει 

το συνολικό κόστος του σοβά 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

Η παρασκευή οικοδομικής λάσπης γίνεται 

συνήθως με ασβέστη, η χρήση του οποίου 

συνεπάγεται και ορισμένα σημαντικά 

μειονεκτήματα για το κονίαμα.  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Μείωση των μηχανικών αντοχών και 

της στεγανότητας του κονιάματος. 

 Διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων 

που έρχονται σε επαφή με τους 

σοβάδες. 

 Έλλειψη χώρου και προβλήματα στην 

καθαριότητα της οικοδομής. 

 Αυξημένο κόστος. 

.  

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ SOVASET 

Η αντικατάσταση του ασβέστη με το SOVASET 

δίνει στα τσιμεντοκονιάματα πολλά 

πλεονεκτήματα.  

 

Πιο συγκεκριμένα το SOVASET : 

 Αυξάνει την αντοχή του κονιάματος, 

εισχωρεί στις νευρώσεις του τούβλου 

και τις οπλίζει. 

 Δεν διαβρώνει καθόλου τα μεταλλικά 

στοιχεία. 

 

 Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού 

κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα. 

 

 Λόγω της κολλοειδούς του δράσης 

πλαστικοποιεί τα κονιάματα. 

 Δεν πήζει πρόωρα και με προσθήκη 

νερού ανακτά την εργασιμότητά του. 

 Απαλλάσσει, την οικοδομή από τα 

προβλήματα αποθήκευσης. 

 Μειώνει το συνολικό κόστος του 

κονιάματος. 

 

Για την παρασκευή χαρμανιού του μισού 

σακιού: 

 Τσιμέντο: 25 κιλά 

 Άμμος: 6 τενεκέδες 

 SOVASET: 2 φτυαριές 

 

 

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. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

18ήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, 

αποθη- κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη 

συσκευασία, σε χώρο προστατευµένο από την 

υγρασία και τον παγετό. 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 
 

 

Σειρά ανάμιξης υλικών Ποσότητες υλικών 

SOVASET 2 φτυαριές 

Τσιμέντο ½ σακί 25kg 

Άμμος 2-3 φτυαριές 

Ανακάτεμα 

Νερό ~25 kg 

Πολύ καλό ανακάτεμα 

Άμμος 28-33 φτυαριές 

Νερό 
~60kg (διπαλάσιας ποσότητα  

σε σχέση με τον ασβέστη) 

Πλύσιμο και άδειασμα πρέσας στο τέλος της δουλείας 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
30 KG ΣΑΚΙ  
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