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Περιγραφή: 

Το DOMOMAT PL 700 FINE είναι ένας έτοιµος σοβάς  µε 

λεπτόκοκκο αδρανές (έως και 1,3 mm), ενισχυµένος µε 

ρητίνες. Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου GP CS II, W2 

κατά ΕΝ 998-1. 

 

Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρωµων, 

υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε λεία µορφή, σε 

υποστρώµατα µε ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και 

πρόσφυσης. Σε συνδυασµό µε την ινοπλισµένη κόλλα 

DOMOMAT A 400 FIBER, χρησιµοποιείται ως σύστηµα για 

την εξωτερική θερµοµόνωση κατασκευών. 

Κατάλληλο ως τελικό επίχρισμα επάνω σε όλα τα 

συνηθισμένα οικοδομικά υλικά: 

 Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης  

 Σοβά & γυψοσοβά  

 Σκυρόδεμα  

 Σταθερά πλαστικά χρώματα 

 Ξύλο & MDF 

 γυψοσανίδες 

 τσιμεντοσανίδες 

για  

 Τοίχους και οροφές  

 Νέες και παλιές επιφάνειες  

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:  

Το DOMOMAT PL 700 FINE είναι η πλέον αξιόπιστη 

λύση τελικής επίχρισης του κτηριακού περιβλήματος.  

 Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.  

 Είναι ανθεκτικό υλικό επικάλυψης το οποίο παρέχει 

άριστη αντοχή στο καιρό και στο χρόνο, σε χαμηλές 

και ψηλές θερμοκρασίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία  

καθώς και σε περιβάλλον βιομηχανικό η κοντά στη 

θάλασσα. 

 Δεν ρηγματώνεται και δεν ξεφλουδίζει όπως  οι 

κοινοί σοβάδες. 

 Εύκολη χρήση του υλικού ,διότι απαιτεί μόνο την 

ανάμειξη του με νερό 

 Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και διαπερατό 

στους υδρατμούς. 

 Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Μορφή: Τσιμεντοειδης κονία 

Τύπος συσκευασίας: Χάρτινος σάκος 

Συσκευασία: 25 kg  

Απόχρωση: λευκο   

Μέγεθος κόκκου Εως 1,3 mm  

Ειδικό Βάρος: 1,40 kg/l 

Θερμοκρασία Εφαρμογής: Ελάχιστη 5°C – 35ο C 

Χρόνος στεγνώματος:  3-4 ώρες  

Αποθήκευση: Ελάχιστον 12 Μήνες 

Απαίτηση σε νερό :                    5,00-5,50lit / 25kg 

Προεργασία Υποστρώματος: 

Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 

σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Όπου κρίνεται 

απαραίτητο, πριν την εφαρµογή του DOMOMAT PL 700 

FINE, το υπόστρωµα διαβρέχεται καλά ή ασταρώνεται µε 

W-PRIMER, το οποίο µειώνει την απορροφητικότητα του 

υπο- στρώµατος, εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφο 

χρώµα σε όλη την επιφάνεια. 
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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. Φεβρουάριος 2015. 

 

Εφαρμογή: 

Το DOMOMAT PL 700 FINE προστίθεται σε καθαρό 

νερό υπό ανάδευση, µέχρι να δηµιουργηθεί ένα κονίαµα 

µε  επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµικτήρας  που θα 

χρησιµοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός, για να 

αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώµατος του σοβά. 

Ο σοβάς διαστρώνεται  µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή µε 

τη χρήση µηχανής εκτόξευσης σοβά. Ακολουθεί τρίψιµο 

της επιφάνειας µε σπογγώδες τριβίδι, αφού "τραβήξει" 

ικανοποιητικά. Ο χρόνος εργασιμοτητας του μιγματος 

εξαρτάται από την απορροφητικότητα του 

υποστρώµατος και τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 

Κατανάλωση:  

Περίπου 1,40 kg/m2 /mm. Προτεινόµενο πάχος εφαρµογής: 

2-3 mm. 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το 

DOMOMAT PL 700 FINE είναι ακόμα νωπό. 

 Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να 

προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, 

τη βροχή και τον παγετό. Η θερµοκρασία 

κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να 

είναι τουλάχιστον +5ºC.    

 Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, πρεπει να 

διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή 

του, ετσι ώστε να προστατεύεται από 

αφυδάτωση λόγω των υψηλών 

θερµοκρασιών.  

 Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς 

χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται 

στη συσκευασία.  

 Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο 

αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται 

ως ερεθιστικό.   

 ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ. 

 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. 

Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά 

με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 

ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό . Το στερεοποιημένο υλικό δεν 

αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.   

 

 [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. 

Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε 

τα σαν οικοδομικά απόβλητα. 
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EN998-1 
DoPNo.:DOMOMAT PL 700 

FINE /01 
 

Ρητινούχος σοβάς τσιµεντοειδούς 
βάσης, Υδαταποθητικος. 

Υδρατμοπερατοτητα:  V2 

Απορρόφηση νερού: W2 

Πρόσφυση: : 0.6 N/mm2 

Θερμική αγωγιμότητα: λ=0,47 W/mk 

Αντίδραση στη φωτιά: A1 

 


