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Περιγραφή: 

Το ADILIT είναι υγρό αερακτικό πρόσμικτο, 

πλαστικοποιητικό κονιαμάτων, που αντικαθιστά τον 

ασβέστη και ελαττώνει το νερό που απαιτείται για να 

επιτευχθεί η επιθυμητή εργασιµότητα.  

 

Ενδείκνυται ειδικά για:  

 Κονιάματα κτισίματος τούβλων και πλίνθων 

 Κονιάματα πλακωστρώσεων και μαρμαροστρώσεων 

 Σοβάδες με βάση το τσιμέντο ή το γύψο 

 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

Μειώνει την πιθανότητα συρρίκνωσης και ρηγµάτωσης του 

κονιάµατος.  

Αυξάνει την αντίστασή των κονιαμάτων σε κύκλους ψύξης 

και απόψυξης.  

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε κρύο καιρό, καθώς 

μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα στο κονίαμα, δίνουν χώρο 

για διαστολή του νερού όταν παγώσει. , µε αποτέλεσμα να 

μην επηρεάζεται το κονίαµα. για υγρές ή εκτεθειµένες 

επιφάνειες ή όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την χρήση 

του ασβέστη.   

 

 Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος 

επάνω στο υπόστρωμα.  

 Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του σοβά.  

 Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, με αποτέλεσμα 

να μην "κρεμάει" ο σοβάς.  

 Αυξάνει σημαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας.  

 Παρέχει οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος 

του κονιάματος.  

 Απαλλάσσει την οικοδομή από τα προβλήματα 

αποθήκευσης του ασβέστη.  

 Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά. 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο, δεξαμενή. 

Συσκευασία: 1kg, 5kg 20kg και 1000kg 

Αποθήκευση: Ελάχιστο 18 Μήνες 

Χρώμα: Καφέ 

Ειδικό Βάρος: 1,02kg/l 

pH 12 

 

Κατανάλωση: 

κονιάματα κτισίματος ή 
διαστρώσεων:  

 

50g ανά 25kg τσιμέντου.  
Για την παρασκευή 1m3

  

κονιάματος απαιτούνται:  
Τσιμέντο:    225kg 
Άμμος:        0,90m3 
ADILIT:  450g  

 

κονιάματα σοβά:  75g ανά 25kg τσιμέντου.  
Για την παρασκευή 1m3

 

κονιάματος απαιτούνται:  
Τσιμέντο:    250 kg  
Άμμος:        0,84m3 
ADILIT:  750g 

 

Οδηγίες χρήσης: 

Το ADILIT μπορεί να προαναµιχθεί µε το νερό ή να 

προστεθεί στον κάδο της μπετονιέρας μαζί µε το νερό.  

Αν η ανάμιξη γίνει µε το χέρι θα πρέπει το κονίαμα να 
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Δεκέμβριος  2007. 

 

δουλευτεί καλά ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

πλαστικότητα. 

Αναδεύστε πριν την χρήση. 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Το ADILIT δίνει καλύτερα αποτελέσματα 

εργασιμότητας όταν αναμιγνύεται με ψιλή άμμο. 

 Υπερδοσολογία (πάνω από 0,4% επί του βάρους του 

τσιμέντου) μειώνει την αντοχή του κονιάματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Το ADILIT είναι ελαφρώς αλκαλικό και πρέπει να πλένεται αν 

ακουμπήσει σε γυμνό δέρμα.  

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση.  

 


