
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

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
-  Ιδιαίτερα λεπτό πάχος εφαρμογής, 4 - 7 mm
-  Είναι αντιολισθητικό 
-  Είναι αδιάβροχο
-  Υψηλές μηχανικές αντοχές
-  Λεία και κλειστόπορη επιφάνεια που καθαρίζεται  
   εύκολα 
-  Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία
-  Δεν χρειάζεται συντήρηση
-  Προσφέρει φυσική αίσθηση άμμου
-  Αποχρώσεις φυσικές που εντάσσονται αρμονικά     
   στο αρχιτεκτονικό τοπίο του χώρου

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα (τσιμεντοκονία, μπετόν) θα πρέπει 
να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο ή μηχανή λείανσης 
εδάφους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Καθαρίζουμε την επιφάνεια του δαπέδου ώστε 
να απομακρυνθούν σκόνες, σαθρά υλικά, ελαιώδεις 
ουσίες κ.λπ.

2. Εφαρμόζουμε το ειδικό αστάρι στην επιφάνεια του 
δαπέδου. Το αστάρι σταθεροποιεί την επιφάνεια, η 
οποία πρέπει να στεγνώσει πλήρως.

3. Αναμειγνύουμε τις χαλαζιακές ψηφίδες με την 
ειδική ρητίνη, δημιουργώντας ένα ομοιογενές 
μείγμα. Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, ξεκινάμε 
την εφαρμογή του πατώντας και λειαίνοντας την 
επιφάνεια του δαπέδου με την σπάτουλα.

4. Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, με την χρήση ρολού 
την επικαλύπτουμε με ρητίνη. Με τον τρόπο αυτό, η 
επιφάνεια γίνεται πλήρως αδιάβροχη. Το δάπεδο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί περίπου δύο μέρες μετά 
την επάλειψη και της τελικής ρητίνης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το Χαλαζιακό δάπεδο της Evomat είναι ένα φυσικό 
υλικό από έγχρωμους χαλαζίες από διάφορα μέρη 
του κόσμου, με υφή αντιολισθηρή και την αίσθηση 
της άμμου. Η τελική επιφάνεια χωρίς την παρουσία 
αρμών δίνει ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. 
Η ειδική ρητίνη που δένει τους χαλαζίες μεταξύ 
τους είναι υψηλών αντοχών, δεν επηρεάζεται από 
τον ήλιο, έχει αντιμυκητική δράση και είναι 100 % 
αδιάβροχη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
-  Μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν πάνω από όλες τις    
   επιφάνειες
-  Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
-  Πολύ υψηλές αντοχές
-  Αδιάβροχο
-  Ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς
-  Ελαφρώς ή περισσότερο ανάγλυφη επιφάνεια,    
   αναλόγως της επιλεγμένης κοκκομετρίας 
-  Custom made αποχρώσεις και υφές
-  Βιομηχανοποιημένο προϊόν με σταθερή ποιότητα
-  Η σωστή εφαρμογή του γίνεται από εξειδικευμέ-       
   να συνεργεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτε-
ρικών χώρων, τοίχους, πισίνες ή οποιαδήποτε 
επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου. Επίσης, μπορεί να 
εφαρμοστεί σε σκάλες, μπάνια, πάγκους εργασίας, 
πάγκους κουζίνας, έπιπλα κ.λπ.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Η ιδιαίτερη αισθητική του χαλαζιακού δαπέδου 
οφείλεται στην μεγάλη ποικιλία χρωμάτων - 
απόρροια των διαφορετικών χρωματισμών της 
φυσικής χαλαζιακής ψηφίδας που περιέχει.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το χαλαζιακό δάπεδο της Evomat έχει πολύ υψηλές 
μηχανικές αντοχές και δεν αλλοιώνεται από 
τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, δεν απαιτούνται 
εργασίες συντήρησής του ενώ η χρήση των κοινών 
χημικών καθαριστικών το αφήνει ανεπηρέαστο.


