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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το Sovalit είναι υγρό πρόσθετο νέας γενιάς 

σύμφωνο με το UNI EN 934-2, ενώ είναι ταυτόχρονα 

συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου που 

πληρούν τα πρότυπα UNI EN 197-1 και ASTM. 

Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη σε επιχρίσματα 

και τσιμεντοκονιάματα που τον περιέχουν και 

ταυτόχρονα διατηρεί τις ιδιότητες που αυτός 

προσδίδει. Επιπλέον αυξάνει την εργασιμότητας 

και τη συνοχή, μειώνει τα τριχοειδή φαινόμενα και 

τις ρηγματώσεις και αυξάνει τις μηχανικές αντοχές 

και τη πρόσφυση. Δεν περιέχει χλώριο ή άλλα 

επικίνδυνα για την υγεία συστατικά.  

 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Sovalit είναι ιδανικό για τη παραγωγή ,με 

αυξημένη εργασιμότητα και αντοχές, 

επιχρισμάτων, σοβάδων, λασπωμάτων καλής 

ποιότητας κονιαμάτων τοιχοποιίας, ισχυρών 

επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων κλπ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Το Sovalit είναι ένα πρόσθετο, το οποίο 

προστίθεται στα κονιάματα κατά τη διαδικασία της 

ανάμιξης. Αφού γίνει η ανάμιξη των στερεών 

συστατικών του κονιάματος προστίθεται νερό 

ανάμιξης μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές 

μίγμα. Η δράση του Sovalit μεγιστοποιείται όταν το 

αυτό προστεθεί στο κονίαμα μετά την προσθήκη 

του 70-80% του συνηθισμένου νερού αναμίξεως. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η προσθήκη του σε ξηρά 

αδρανή. Αφού προστεθεί ακολουθεί ανάμιξη 

τουλάχιστον 2-3 λεπτών προκειμένου να 

διασπαρθεί ομοιογενώς. Η ανάμιξη συνεχίζεται 

προσθέτοντας νερό μέχρι να επιτευχθεί η 

επιθυμητή εργασιμότητα.  

 

 

 

 

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Κονιάματα για κτίσιμο και πλακοστρώσεις: 50 g 

Sovalit ανά 25 kg τσιμέντου. Για την παρασκευή 1 

m3 κονιάματος απαιτούνται: Τσιμέντο: 225 kg 

Άμμος: 0,90 m3 Sovalit: 450 g. Κονιάματα σοβά: 75 

g Sovalit ανά 25 kg τσιμέντου. Για την παρασκευή 1 

m3 κονιάματος απαιτούνται: Τσιμέντο: 250 kg 

Άμμος: 0,84 m3 Sovalit: 750 g. Υπερδοσολογία με 

πάνω από 0,4% επί του βάρους του τσιμέντου 

μειώνει την αντοχή του κονιάματος. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5 kg και 20kg. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία 

μόνο με νερό. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους προστατευ-

μένους από τον παγετό τη ζέστη και τον ήλιο και σε 

θερμοκρασίες 5-35 οC για τουλάχιστον 18 μήνες 

από την ημερομηνία παραγωγής. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 

Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 

προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) 

Φορέας Πολυμερές γαλάκτωμα  

Χρώμα: Σκούρο Καφέ 

Πυκνότητα 1,18-1,20 gr/ml 

Αραίωση Έτοιμο προς χρήση 

Δοσολογία 

Κονιάματα για κτίσιμο και πλακοστρώσεις: 50 g Sovalit ανά 25 kg 
τσιμέντου. 

Κονιάματα σοβά: 75 g Sovalit ανά 25 kg τσιμέντου. 

Αποθήκευση 
Σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 οC) τουλάχιστον για 12 μήνες στη 
δικιά του κλειστή συσκευασία.  

  

  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5KG, 20KG ΔΟΧΕΙΟ 
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