
                 
             ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                               TECHNICAL DATA SHEET 
Α3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ                    Α3 MORTAR PLASTICIZER 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ                                           REPLACES LIME  
                         ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                                                     SPECIFICATIONS 
 Το Α3 σε σκόνη είναι ένα προϊόν από 
φυσικά   τροποποιημένα ορυκτά, που 
προστιθέμενο στα τσιμεντοκονιάματα, 
τους δίδει μεγάλη εργασιμότητα 
αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη, 
παρέχοντας μεγάλη οικονομία, επίσης: 

 Βελτίωση στην πρόσφυση του 
νωπού κονιάματος. 

 Επιμήκυνση στον χρόνο πήξης 
 Αυξάνει την εργασιμότητα. 
 Προσδίδει υδαταπωθητικότητα 

στην τελική τοιχοποιία. 
 Δεν προκαλεί ¨πεταλίδες¨ στο 

σουβά. 
 Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και 

είναι φιλικό στον χρήστη και το 
περιβάλλον. 

                     ΧΡΗΣΕΙΣ 
Το Α3 χρησιμοποιείται ευρέως σε κάθε 
εφαρμογή τσιμεντοκονιάματος όπως το 
κτίσιμο τούβλων, την κατασκευή 
επιχρισμάτων, για τοποθέτηση μαρμάρων 
και πλακών ακόμα και για κατασκευή 
πέτρινων τοιχίων και οικίες 
   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Απόχρωση :         μπεζ 
Ειδικό βάρος:   750 kg/m³  (χύδην). 
                ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ** 
Από 2 – 2,5kg Α3 σε μίγμα ανά 25 κιλά 
τσιμέντου. Πάντα όμως σε συνάρτηση και 
με την ποιότητα της άμμου (ψιλή ή 
χοντρή). 
               ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σε σακιά των 35kg σε παλέτες των 1400kg 
περιτυλιγμένες με πλαστικό φιλμ επίσης 
και μεγάσακους των 1000kg. 
     ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
Απεριόριστος χρόνος αποθήκευσης σε 
σκιερό μέρος, μόνο για την αποφυγή 
καταστροφής του νάιλον φιλμ! Μεταφορά 
με περονοφόρα οχήματα. 
 
** Η ακριβής δοσολογία να γίνετε πάντα σε 
συνάρτηση της ποιότητας της άμμου καθώς επίσης 
και την αναλογία του τσιμέντου. Επικοινωνήστε 
μαζί μας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.    
 
 
 
 

   A3 is a powder made from natural 
modified minerals, that can added in 
cementius mortars, giving them higher 
workability replacing 100% lime (hydrated 
or lime pasta), it perform great economy 
and additionally it performs: 

 Optimum adhesiveness while  
mortar’s placing. 

 Significant increasement of drying 
period. 

 Better workability. 
 Gives high water resistance to the 

final walls. 
 Eliminates the formation of lime 

eruptions (flakes). 
 Doesn’t corrode metals and is 

friendly to the user and the 
environment. 

                                USES 
A3 is widely used in every masonry 
application which has cementius base 
such as mortars for brick laying, mixes for 
plasters, tiles and marbles adhesion even 
more for stone fences and stone houses 
construction. 
   TECHNICAL CHARACTERISTICS 
Color:                     grey  
Specific. weight: 750kg/m³ (loose dense) 
                    MIX PORTION ** 
2 – 2,5kg of A3 in a mix of every 25kg of 
cement. Always in accordance of the sand 
quality (fine or coarse). 
                      PACKAGE 
A3 is in sacks 35kg on 1400kg wooden 
pallets wrapped by stretch film also in 
1.000kg big-bags. 
     STORAGE-TRANSPORTATION   
Unlimited storage time in a shadowed 
place, only for preventing of stretch film 
decomposition. Transportation by fork – lift 
vehicles. 
 
** The precise portions of the mix must always be in 
a compliance with sand aggregates quality and 
cement percentance. Contact us for any further 
assistance or explanation.  

                                           


