
EΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό 
είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του 
παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Τεχνικό φυλλάδιο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-  Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές
-  Λεπτό πάχος εφαρμογής 2 - 5mm
-  Άριστη εργασιμότητα
-  Εύκολος καθαρισμός
-  Εξαιρετικά στεγανός
-  Υψηλή ανθεκτικότητα σε δύσκολες καιρικές      
   συνθήκες
-  Άριστη πρόσφυση σε οποιοδήποτε υπόστρωμα
-  Δεν συρρικνώνεται
-  Πληρώνει αρμούς έως 10mm
-  Αφήνει το πετρόκτιστο να ‘αναπνέει’
-  Χρωματική ομοιομορφία και σταθερότητα
-  Σε 17 μοντέρνες αναλλοίωτες αποχρώσεις
-  Ποικιλία επιφανειών ανάλογα με τον τρόπο που    
   θα δουλευτεί

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η αρμολόγηση μιας επιφάνειας γίνεται 12 περίπου 
ώρες μετά την τοποθέτησή τους, ανάλογα 
πάντα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
Καθαρίζουμε καλά τους αρμούς ώστε να μην 
υπάρχουν τυχόν χώματα, θραύσματα, υπολείμματα 
κόλλας, ελαιώδεις ουσίες ή οτιδήποτε μπορεί να 
προκαλέσει αδυναμία πρόσφυσης στο υπόστρωμα. 
Συνίσταται να αφήνεται διάστημα 8 - 10mm μεταξύ 
των πλακιδίων για να αποφευχθεί η συμπίεση 
των αρμών λόγω συστολών – διαστολών. Με τον 
τρόπο αυτό, αποφεύγεται η εμφάνιση τριχοειδών 
ή ρηγματώσεων στην επιφάνεια του αρμόστοκου 
καθώς και πιθανή αποκόλληση των πλακιδίων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Με αναδευτήρα χαμηλών στροφών αναμει-
γνύουμε τον κωδικό απόχρωσης του έγχρωμου 
αρμού που έχουμε επιλέξει με νερό, μέχρι να 
δημιουργηθεί ένα ομοιογενές παστώδες μείγμα 
ομοιόμορφου χρώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο  έγχρωμος αρμός πέτρας της Evomat αποτελεί 
ένα υψηλής ποιότητας υλικό πλήρωσης αρμών 
πλακιδίων. Έχοντας ως βάση τσιμέντο υψηλών 
προδιαγραφών, αδρανή και ενισχυτικά  πρόσμικτα 
νέας γενιάς - ειδικά επιλεγμένης κοκκομετρικής 
διαβάθμισης, αποτελεί την ιδανική λύση για αρμούς 
από 1mm έως 10mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
-  Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
-  Πολύ υψηλές αντοχές
-  Πλήρως αδιάβροχο
-  Διάρκεια εργασιμότητας υλικού: 2,50 ώρες
-  Τελική υδαταπωθητική επιφάνεια υαλώδους     
   υφής
-  Σε 17 σταθερές φυσικές αποχρώσεις, ανεξίτηλες  
   στο χρόνο
-  Δυνατότητα αναπαραγωγής των χρωμάτων σε     
   οποιαδήποτε ποσότητα και στιγμή
-  Βιομηχανοποιημένο προϊόν με σταθερή ποιότητα
-  Η σωστή εφαρμογή του γίνεται από εξειδικευμέ-  
   να συνεργεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο έγχρωμος αρμός πέτρας προσφέρεται για 
πλήρωση αρμών 1 – 10mm μεταξύ των πλακιδίων 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ο έγχρωμος αρμός πέτρας διατίθεται σε 17 
μοντέρνες ανεξίτηλες αποχρώσεις που ταιριάζουν 
με πολλά είδη πέτρας. Λόγω της ποικιλίας των 
αποχρώσεων, ο έγχρωμος αρμός μπορεί να 
πλαισιώσει και να αναδείξει οποιουδήποτε είδους, 
χρωματισμού ή σχηματισμού πέτρα, προσδίδοντας 
στο πλακίδιο την αισθητική που του ταιριάζει. 
Με τον τρόπο αυτό, το κτίριο αποκτά μια ενιαία 
ομοιόμορφη όψη.



2. Για αρμολόγηση χαμηλής απορροφητικότητας 
πλακιδίων, cotto, τεχνητών πετρών, πλάτους 
αρμού έως 12mm, καθώς και για χώρους όπου 
απαιτείται πρόσθετη αδιαβροχοποίηση του αρμού 
(κουζίνες, μπάνια, περιβάλλον χώρος πισίνας κ.λπ.) 
αναμειγνύουμε την κονία με την ειδική ενισχυτική 
ρητίνη EVO-PLUS. Σε αναλογία 25kg έγχρωμου 
αρμού αντιστοιχούν 5kg νερό και 2,50kg EVO-PLUS.

3. Απλώνουμε και συμπιέζουμε ελαφρώς το μείγμα 
στους αρμούς ξεκινώντας από το υπόβαθρο και 
καταλήγοντας με προσοχή στην επιφάνεια των 
πλακών.

4. Όταν αρχίσει να θαμπώνει, καθαρίζουμε με υγρό 
σφουγγάρι  το πλεονάζον υλικό από την επιφάνεια 
των πλακών ενώ παράλληλα λειαίνουμε την 
επιφάνεια του αρμού. 

Η περιβαλλοντική θερμοκρασία εφαρμογής του 
αρμού πρέπει να κυμαίνεται από τους 5°C έως 
τους 35°C, με χαμηλά ή μέτρια επίπεδα υγρασίας. 
Ο χρόνος στεγνώματος του αρμού είναι, για 
εφαρμογή: σε τοίχο 4 – 8 ώρες, σε δάπεδο 1 ημέρα, 
σε τοίχο με κόλλα ταχείας πήξεως 1 ώρα, σε δάπεδο 
με κόλλα ταχείας πήξεως 2 – 3 ώρες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Κατά την διάρκεια και μετά την εφαρμογή του 
έγχρωμου αρμού και για 48 ώρες θα πρέπει να 
αποφευχθεί  η κυκλοφορία με τα πόδια και το 
πάτημα των πλακών. Με την βοήθεια σανίδων 
δημιουργούμε διαβάσεις για την διέλευση των 
πεζών. Ο έγχρωμος αρμός δεν θα πρέπει να 
τοποθετείται με ακραίες επικρατούσες καιρικές 
ή περιβαλλοντικές συνθήκες (παγωμένη ή 
υπερβολικά θερμή επιφάνεια, ισχυρή ηλιοφάνεια 
ή βροχόπτωση, υπερβολικός αέρας, ψύξη). Είναι 
εύκολος και γρήγορος στο καθάρισμα και στο 
διάμεσο των πλακών δεν συγκρατούνται ρύποι ή 
βακτηρίδια.
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