
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η Ελληνική Πατητή Τσιμεντοκονία της Evomat 
είναι ένα βιομηχανοποιημένο οικολογικό υλικό 
σταθερής ποιότητας με ελληνικές φυσικές πρώτες 
ύλες όπως η φυσική ποζολάνη (λάβα), ο χαλαζίας, η 
υδράσβεστος και ο μπεντονίτης. Παράγεται από την 
εταιρία Evomat, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή 
παραδοσιακών και σύγχρονων αρχιτεκτονικών και 
κατασκευαστικών υλικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
-  Πολύ υψηλές αντοχές
-  100% αδιάβροχη, με την επάλειψη ειδικών βερ-    
    νικιών που την προστατεύουν για πολλά χρόνια
-  Χωρίς αρμούς
-  Σε 170 σταθερές φυσικές αποχρώσεις, ανεξίτη-     
   λες στο χρόνο
-  Δυνατότητα αναπαραγωγής των χρωμάτων σε      
   οποιαδήποτε ποσότητα και στιγμή
-  Χρόνος αποθήκευσης υλικού: 18 μήνες
-  Ανοιχτός χρόνος μίγματος (pot life): 45 λεπτά    
   (20°C)
-  Γρήγορη εφαρμογή σε επαγγελματικούς και μη     
   χώρους από εξειδικευμένα συνεργεία
-  Η σωστή εφαρμογή του γίνεται από εξειδικευμέ-     
   να  συνεργεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες 
(τοίχους, δάπεδα, πλακάκια, μωσαϊκά, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, κόντρα πλακέ, ξύλινες επιφάνειες, 
πάγκους, σκάλες, έπιπλα, μπανιέρες, ντουζιέρες, 
νιπτήρες, πισίνες κ.α.). Ιδανικό ακόμη και για 
επίστρωση επιφάνειας που διαθέτει σύστημα 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η ελάχιστη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος στην οποία δύναται να εφαρμοστεί 
είναι στους +10°C. 

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Προσδίδει στον χώρο ιδιαίτερη αισθητική λόγω 
των custom made υφών, αποχρώσεων και των 
ελαφρών χρωματικών διακυμάνσεων («φυσικά 
νερά») που δημιουργούνται με την τεχνική του 
πατήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ 
-  Ιδιαίτερα λεπτό πάχος, μέγιστο 3 – 4 mm
-  Απολύτως λεία επιφάνεια, χωρίς ρηγματώσεις     
   και τριχοειδή
-  Πλήρως αδιάβροχη επιφάνεια
-  Εφαρμόζεται πάνω σε πλακάκια, μωσαϊκά,     
   μάρμαρα χωρίς να χρειάζεται να αποκολληθούν 
-  Πλήρης κάλυψη των αρμών
-  Μεγάλη ανθεκτικότητα λόγω σύστασης του     
   μίγματος
-  Υψηλές μηχανικές αντοχές
-  Άριστη πρόσφυση σε οποιοδήποτε υπόστρωμα
-  Ιδανικό για ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων  
   και οικιών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα θα πρέπει να έχει λειανθεί με 
γυαλόχαρτο, να έχει εμφανίσει όλες τις πιθανές 
ρηγματώσεις και να είναι τελείως καθαρό, μακριά 
από σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια, φουσκώματα κ.λπ.
- Υπόστρωμα για δάπεδο: πρέπει να είναι μια  
παραδοσιακή λεία τσιμεντοκονία για πλακάκια 
(άμμος ποταμίσια)
-  Υπόστρωμα για τοίχο: πρέπει να είναι η τελική 
στρώση του σοβά (μαρμαροκονίαμα)
- Υπόστρωμα για σκάλες, πάγκους, μπανιέρες, 
έπιπλα και λοιπές επιφάνειες: πρέπει να είναι μια 
λεία επιφάνεια ή τσιμεντοκονία Υπόστρωμα για 
σκάλες, πάγκους, μπανιέρες, έπιπλα και λοιπές 
επιφάνειες: πρέπει να είναι μια λεία επιφάνεια ή 
τσιμεντοκονία



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Εφαρμόζουμε το ειδικό αστάρι της Πατητής 
Τσιμεντοκονίας στην επιφάνεια του δαπέδου, του 
τοίχου ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Το ειδικό 
αστάρι σταθεροποιεί την επιφάνεια και την 
απορροφητικότητα και απομακρύνει τυχόν σκόνες.

2. Για δάπεδο: Αναμειγνύουμε το υπόστρωμα 
της Πατητής Τσιμεντοκονίας με νερό μέχρι να 
δημιουργηθεί ένα ενιαίο λεπτόρευστο μείγμα, υφής 
όμοιας με τον στόκο σπατουλαρίσματος. Μετά 
την ανάδευση, απλώνουμε το «πρώτο χέρι» του 
υποστρώματος με την χρήση σπάτουλας σε όλο το 
μήκος της επιφάνειας. Στην συνέχεια, απλώνουμε 
το ενισχυμένο υαλόπλεγμα της Evomat και με 
την χρήση της σπάτουλας περνάμε το «δεύτερο 
χέρι» του υποστρώματος και ενσωματώνουμε το 
υαλόπλεγμα σε αυτό, μέχρι να καλυφθεί πλήρως. 
Το δάπεδο χρειάζεται μια μέρα για να στεγνώσει 
καλά. Την επόμενη μέρα το δάπεδο είναι πια έτοιμο 
να δεχθεί την Πατητή Τσιμεντοκονία.
Για τοίχο: Η εφαρμογή της Πατητής Τσιμεντοκονίας 
στον τοίχο δεν απαιτεί κάλυψη με υπόστρωμα 
και ενίσχυση με υαλόπλεγμα, μόνο εφόσον ο 
τοίχος είναι τελείως καθαρός και λείος, χωρίς 
ρηγματώσεις, τριχοειδή, σαθρά υλικά κ.α.

3. Για δάπεδο & τοίχο: Αναμειγνύουμε με νερό τον 
κωδικό απόχρωσης της Πατητής Τσιμεντοκονίας 
που έχουμε επιλέξει μέχρι να δημιουργηθεί ένα 
ομοιογενές παστώδες μείγμα. Μόλις το μείγμα 
είναι έτοιμο, ξεκινάμε την εφαρμογή του πατώντας 
και λειαίνοντας την επιφάνεια του δαπέδου με την 
σπάτουλα. Συνεχίζουμε την εφαρμογή σε όλη την 
επιφάνεια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
του «πρώτου χεριού». O ελάχιστος χρόνος 
στεγνώματος είναι 20 - 50 λεπτά (20°C), ανάλογα 
με το πάχος της τσιμεντοκονίας. (Σε χαμηλότερες 
επικρατούσες θερμοκρασίες και παρουσία 
υγρασίας, ο χρόνος στεγνώματος αυξάνεται ενώ 
σε υψηλότερες μειώνεται.)

4. Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνειά μας, 
συνεχίζουμε με την εφαρμογή του «δεύτερου 
χεριού», κατά την διάρκεια της οποίας πατάμε και 
λειαίνουμε την επιφάνεια. Με την τεχνική αυτή 
προσδίδουμε στην επιφάνεια την ιδιαιτερότητα 
των «φυσικών νερών». Η Πατητή Τσιμεντοκονία 
πρέπει να στεγνώσει καλά και να σκληρύνει.

5. Μετά από 2-3 ημέρες, αφού είναι πια έτοιμη 
η επιφάνειά μας, την λειαίνουμε με ψιλό 
γυαλόχαρτο για να αποκτήσει τέλεια λεία όψη 
και υφή. Ολοκληρώνοντας την διαδικασία, 
εφαρμόζουμε στον τοίχο το ειδικό βερνίκι για να 
αδιαβροχοποιήσουμε την επιφάνεια και να την 
προστατεύσουμε από τυχόν στίγματα, λεκέδες ή 
ελαιώδεις ουσίες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ - ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η Πατητή Τσιμεντοκονία είναι ένα φυσικό υλικό το 
οποίο συμπεριφέρεται όπως μια ξύλινη επιφάνεια 
δαπέδου (παρκέ) υψηλής αντοχής. Ιδανική κρίνεται 
η αποφυγή συρσίματος μεγάλου βάρους φορτίων 
και αιχμηρών αντικειμένων στην επιφάνεια 
της Πατητής Τσιμεντοκονίας (σύρσιμο επίπλων 
χωρίς προστατευτικά, τριβή με μεταλλικά πόδια 
σκάλας χωρίς προστατευτικά, πτώση αιχμηρών 
αντικειμένων-εργαλείων)
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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 
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