
 

 

 
Αντικατάσταση του ασβέστη στα κονιάματα 
 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ADILIT Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων – Αντικαθιστά τον ασβέστη 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

Η αντικατάσταση του ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα   για την παρασκευή 
παραδοσιακών κονιαμάτων για σοβά, χτίσιμο, διαστρώσεις κλπ έγινε αναγκαίο 
«κακό» ακόμα και για τους πιο παλιούς ηλικιακά και δύσκολους μάστορες. Τα 
μειονεκτήματα που συναντούν είναι πολλά ,όπως  

• Δημιουργία «πεταλούδων» όταν χρησιμοποιείται όχι πλήρως ενυδατωμένος 
ασβέστης 

• Μείωση των μηχανικών αντοχών και της στεγανότητας του κονιάματος 
• Διάβρωση κάθε μεταλλικού στοιχείου που ενσωματώνεται στους σοβάδες 

Η ΛΥΣΗ  

Το ADILIT είναι ένα 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 και σοβάδες με 

βάση το τσιμέντο ή το γύψο. 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει έναντι του ασβέστη είναι πάρα πολλά: 

• 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. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
   

 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 δουλευτεί καλά ώστε να επιτευχθεί η 
μέγιστη πλαστικότητα. 

Κατανάλωση:  

κονιάματα κτισίματος ή διαστρώσεων: 

 50g ADILIT 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 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

• Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον 
+5οC και όχι παραπάνω από +35οC 

• 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 

• Το ADILIT είναι ελαφρώς αλκαλικό και πρέπει να πλένεται αν ακουμπήσει σε 
γυμνό δέρμα. 

• Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που 
αναγράφονται στη συσκευασία. 
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