
LINEA 830 SL 

Εκδ 10/10    1 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 

LINEA 803 SL 
Σαχφπηκτη αυτοεπιπεδοφμενη τςιμεντοειδήσ επίςτρωςη, ςφμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 
13813 
 
 
Περιγραφι 
προϊόντοσ 

Ταχφπθκτθ, αυτοεπιπεδοφμενθ, τςιμεντοειδισ επίςτρωςθ με προςκικθ πολυμερϊν.  
Κατθγορία C20/F6/B2 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813 

Πεδίο εφαρμογισ Για επιπεδοποίθςθ δαπζδων από ςκυρόδεμα ι τςιμεντοκονίεσ πριν τθν εφαρμογι 
τελικισ ςτρϊςθσ από ξφλο, κεραμικά πλακίδια, δάπεδα από PVC.  
Πάχοσ εφαρμογισ 1-3 mm.    

Ιδιότθτεσ  - Αυτοεπιπεδοφμενθ 
- Ταχφπθκτθ, ζτοιμθ για ελαφριά χριςθ ςε 3-4 ϊρεσ, πλιρθ αντοχζσ ςε 24 ϊρεσ 
- Μθ ςυρρικνοφμενθ 
- Υψθλζσ αντοχζσ 
- Για εςωτερικι χρθςθ  
- Κατάλλθλθ για ενδοδαπζδια κζρμανςθ 

Στοιχεία 
Προιόντοσ 

Εμφάνιςθ: Kονία γκρι χρϊματοσ 

Συςκευαςία:  
 

Σακιά 25 kg, παλζτα 1200 kg (48 ςακιά)  

Αποκικευςθ: Διάρκεια ηωισ 12 μινεσ ςτθν αρχικι ςυςκευαςία ςε ξθρό και δροςερό περιβάλλον 
Τεχνικά 
Χαρακτθριςτικά 

Τφποσ προϊόντοσ: Τροποποιθμζνθ, με πολυμερι, τςιμεντοειδισ κονία 
Ειδικό βάροσ κονιάματοσ: 1,99 kg/l                                          (ΕΝ 1015-6:1999/Α1:2007) 
Ειδικό βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,72 kg/l                              (ΕΝ 13892-2:2003) 
Κοκκoμετρία: Dmax = 0,355 mm                                                     (ΕΝ 12192-1:2002) 
Πάχοσ ςτρϊςθσ: 1-3 mm 
pH: 11,0 – 13,5 ςτουσ 20οC  
Θλιπτικι αντοχι (28 θμζρεσ): > 20 MPa                                  (ΕΝ 13813:2003) 
Καμπτικι αντοχι (28 θμζρεσ): > 6,0 ΜPa                                (ΕΝ 13813:2003) 
Αντοχι πρόςφυςθσ (28 θμζρεσ): > 2,0 ΜPa                            (ΕΝ 13813:2003) 
Αντοχι ςε φωτια: Κλάςθ Α1fl                          
Συρρίκνωςθ: 1,5 mm/m                                                              (EN 13317-1:2003) 
 

Οδθγίεσ χριςθσ Κατανάλωςθ: 1,8 kg/m2/mm ςτρϊςθσ 
Υπόςτρωμα: Το υπόςτρωμα κα πρζπει να είναι κακαρό και απαλλαγμζνο από λίπθ και ζλαια, 

ρθτίνεσ, ςκόνθ και ξζνα ςϊματα 
Προετοιμαςία 
υποςτρϊματοσ: 

Πριν τθν εφαρμογι του LINEA 803 SL,  απαιτείται γζφυρα πρόςφυςθσ είτε με ακρυλικό 
πολυμερζσ KEMACRYL αραιωμζνο με νερό 1:1 ι με KEMAGRUND S ι KEMAGRUND 
DEEP, αραιωμζνο με νερό ςε αναλογία 1:1 ι KEMAGRUND A 

Αναλογία 
ανάμιξθσ: 

Αναμιγνφουμε 6,00-6,50 l νερό με 25 kg κονίασ 

Χρόνοσ ανάμιξθσ: 
 
 

Αναμίξτε το υλικό με κακαρό νερό με ςκοπό να προκφψει ζνα ομοιογενζσ μίγμα 
κατάλλθλθσ ςυνεκτικότθτασ. Αφιςτε το υλικό να θρεμιςει περίπου 10 λεπτά και 
αναμίξτε ξανά.  
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 Αναμίξτε ςε κακαρό δοχείο με θλεκτρικό αναμικτιρα ςε χαμθλζσ ςτροφζσ.  

Εφαρμογι: To κονίαμα εφαρμόηεται με οδοντωτι μεταλλικι ςπάτουλα. 
Χρόνοσ εργαςιμότθτασ: 30 min 

Θερμοκραςία 
εφαρμογισ 

Θερμοκραςία υποςτρϊματοσ: 5-30°C 
Θερμοκραςία αζρα: 5-30°C 
Θερμοκραςία υλικοφ: 5-30°C 

 Οι χρόνοι που περιγράφονται ςτο τεχνικό φυλλάδιο ζχουν μετρθκεί ςε κερμοκραςία 
23°C και υγραςία αζρα 50%. Υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ μειϊνουν και χαμθλότερεσ 
αυξάνουν τον χρόνο. Προςτατζψτε το εφαρμοςμζνο υλικό από παγετό, βροχι και 
άλλεσ καιρικζσ επιδράςεισ. Να μθν γίνεται χριςθ ςε κερμοκραςίεσ κάτω από 5°C. 

 Το εφαρμοςμζνο υλικό πρζπει να ςυντθρείται κατάλλθλα τισ 3 πρϊτεσ μζρεσ 
τουλάχιςτον για να υπάρχει πλιρθ ενυδάτωςθ του τςιμζντου και ελαχιςτοποίθςθ τθσ 
εμφάνιςθσ ρωγμϊν. Συνιςτάται θ χριςθ αντιεξατμιςτικισ μεμβράνθσ ΚΕΜΑCURE EKO 
ι αντίςτοιχου υλικοφ.   

Οδηγίεσ 
αςφαλείασ: 

Ερεκιςτικό, περιζχει τςιμζντο. Ερεκιςτικό ςτα μάτια, το δζρμα και τθν αναπνευςτικι 
οδό. Σε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια ξεπλφνετε με νερό και ςυμβουλευτείτε γιατρό. 
Σε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα ξεπλφνετε με νερό. 

 Οι τεχνικζσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ που παρζχονται από τθν ΚΕΜΑ για τθν εφαρμογι των προϊόντων παρατίκενται 
βάςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ τεχνογνωςίασ  μασ. Εντοφτοισ, είναι ςαφζσ ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι δεςμευτικζσ.  
Οι πλθροφορίεσ παρατίκενται με τθν προχπόκεςθ ότι τα προϊόντα ζχουν αποκθκευτεί ςωςτά. Επίςθσ δεν 
αποδεςμεφουν τον αγοραςτι από τθν υποχρζωςθ να ελζγξει ο ίδιοσ ότι τα προϊόντα μασ εξυπθρετοφν τον ςκοπό 
αγοράσ τουσ. 

 

 


