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Spatomax 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Περιγραφή 

ητινούχος τσιμεντόστοκος υψηλής καλυπτικότητας, ιδιαίτερα 

ανθεκτικός στην υγρασία, κατάλληλος για να εξομαλύνει και να 

καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες, σε πάχη έως 20 mm ανά στρώση 

σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δεν συρρικνώνεται, δεν 

ρηγματώνεται και δεν «κρεμάει» σε μεγάλα πάχη εφαρμογής. Έχει 

υψηλές αντοχές στην υγρασία και τον παγετό, μεγάλη επιφανειακή 

σκληρότητα, ενώ επιτρέπει τη διαπνοή της επιφάνειας. Έχει πολύ 

ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωµα, εξαιρετική εργασιμότητα και 

τρίβεται εύκολα. Η χρήση του καταργεί την ανάγκη πολλαπλών 

επιστρώσεων με λεπτόκοκκους στόκους σπατουλαρίσματος.  

 

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS IV-W2 κατά ΕΝ 998-1. Για 

περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείται το Τεχνικό φυλλάδιο του 

Spatomax 20. 

 
Πεδία εφαρμογής  

Χρησιμοποείται για στοκάρισμα και κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών 

σε επιφάνειες εμφανούς σκυρόδεματος, μπετόν, porobeton, 

πλινθοδομής, σοβά, τσιμεντοσανίδας, κ.ά. και γενικά επάνω σε 

τοίχους, ταβάνια κλπ. Εφαρμοζόμενο απ' ευθείας πάνω σε 

ασταρωμένη τοιχοποιία, μπορεί να αντικαταστήσει το σοβά σε 

περιπτώσεις που απαιτείται μικρό πάχος εφαρμογής. 

 

 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και 

απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και σκόνη. Τυχόν 

λάδια ξυλοτύπων πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς. 

Πριν την εφαρμογή συνιστάται ελαφρά διαβροχή του 

υποστρώματος. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες 

(porobeton) πρέπει να προηγηθεί αστάρωμα με το 

ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας Atladur 

micro flex primer. 

 

Προετοιμασία μίγματος-Αραίωση  

Προσθέστε 25 Kg (1 σακί) Spatomax 20, σε περίπου 

7-8 Lt καθαρό νερό υπό ανάδευση. Συνεχίστε την 

ανάδευση με ηλεκτρικό δράπανο σε χαμηλές στροφές 

μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς 

σβώλους, με καλή εργασιμότητα. Αφήστε το μίγμα να 

«ωριμάσει» για περίπου 10 λεπτά και χρησιμοποιήστε 

το. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτητικών 

εφαρμογών, αντικαταστήστε το νερό με μίγμα 

βελτιωτικής ρητίνης κονιαμάτων Atlaplus fiber flex: 

Νερό σε αναλογία 1:5 έως 1:10 που αυξάνει την 

πρόσφυση, αδιαβροχοποιεί και ενισχύει την 

ανθεκτικότητα της σπατουλαρισμένης επιφάνειας. 

 

Εφαρμογή  

Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα μεγάλους 

μεγέθους σε στρώσεις πάχους από 2 mm έως 20 mm 

ανά στρώση. Οι επόμενες στρώσεις, εάν απαιτούνται, 

ακολουθούν 4 ώρες μετά την πρώτη και εφόσον έχει 

«τραβήξει».  

 

Κατανάλωση                                                                           

Περίπου 1,5 Kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.   

 

Αποθήκευση  

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής του, εάν διατηρείται σε κλειστούς σάκους 

και φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον προστατευμένο 

από την υγρασία. 

 

Ρητινούχος καλυπτικός τσιμεντόστοκος για 

κάλυψη ατελειών έως 20 mm 
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Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας 

στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο 

εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο 

για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν. 

 

Spatomax 20 

 

 

 

Συσκευασίες 

Λευκό 25 kg. 

 

Οδηγίες ασφάλειας 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες -

προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 

προϊόντος.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 

 

 

 
ATLACOLL S.A., 25 Km Nt. Road Athens-Corinth,  

19600 Mandra, Attica, Greece 
16 

EN 998-1 
DoP No.: ATLACOLL-Spatomax 20 11105-01 

General purpose rendering mortar (GP)  
For external use 

Reaction to fire: Class A1 

Adhesion: 1.7 N/mm2 - FP: B 

Water absorption: W2 

Water vapour diffusion coefficient: μ  35 

Thermal conductivity: (λ10.dry) 0.42 W/mK (tab. mean 
value: P=50%) 

Durability 
(against freeze/thaw): 

evaluation based on provisions 
valid in the intended place of use 
of the mortar 

 
 

 

 

 


