
Mpa / 15cm

Τεχνικά XαρακτηριστικάΠεδία Εφαρµογής

Συσκευασία

Το Perlite B σε ανάµιξη µε το τσιµέντο είναι ιδανικό για ελαφρο-
βαρή εφαρµογές προσφέροντας πολύ υψηλές αντοχές.

• Θερμοηχομονώσεις ταρατσών

• Διαμορφώσεις ρύσεων

• Γεμίσματα δαπέδων

   (υπόγεια, πιλοτές, ταράτσες)

• Γεμίσματα μεταλλικού φέροντος οργανισμού

   (µεσοπατώµατα, πατάρια, κ.α.)

Θερμοηχομονωτικό περλιτομπετό 
υψηλών αντοχών

 Perlite B

11.70  MPα

810  kgs/m³

ph < 7,5

Αντοχή σε θλίψη (1)

Ξηρό φαινόµενο βάρος (2)

Θερµική αγωγιµότητα λ10
 (3)

Ηχοµόνωση

Ελαφροβαρές

Άφλεκτο

Άκαυστο

Ανόργανο

Οικολογικό

Φιλικό στο περιβάλλον

Φιλικό στον άνθρωπο

Παλέτα 1,5 m3 / 50 L

Παλέτα 2,0 m3 / 50 L

(1) Πρότυπο : EΛOT 196-1
(2) Πρότυπο : ΕΛΟΤ  ΕΝ933-1
(3) Πηγή : NCSR “DEMOKRITOS”δοκίµιο 15cm X 15cm X 15cm

Για επιστρώσεις, γεμίσματα και ρύσεις δαπέδων και ταρατσών.

Υψηλή αντοχή σε θλίψη

Θερμοηχομόνωση

Άριστη συνοχή

Δεν ρηγματώνει 

Συμβατότητα θερμικής διαστολής

Βελτίωση αντισεισμικής συμπεριφοράς

Λεία τελική επιφάνεια

Άριστη εργασιμότητα

_1 Οπλισµένο σκυρόδεµα
_2  Perlite B 10cm
_3  Αστάρι σταθεροποίησης και 
 µείωσης απορροφητικότητας
_4  Τελική επιφάνεια
 (πλακίδια, µάρµαρα κ.α.)

|  Σχηµατική εφαρµογή 
    σε στρώση πάχους 10cm

_4
_3

_2

_1

0.17 - 0.29  m2hC/kcal



®

Τρόπος εφαρμογής για το Perlite Bplus και Perlite B

Α  |  yπόστρωμα

 _1 Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό και απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά υλικά κ.λπ.
 _2 Αλφαδιάζουμε με πήχεις (στράντζα) 
 _3 Διαβρέχουμε την επιφάνεια στο υπάρχον υπόστρωμα.
  Σε περίπτωση γεμίσματος έως 4cm (μόνο για το Perlite Bplus) συνιστάται να προηγείται 
  επίστρωση της επιφάνειας με ενισχυτικό πρόσφυσης
 _4 Διαστρώνουμε το μίγμα και πηχάρουμε «τραβηχτά» πάνω στα στράντζα.
 _5 Το Perlite Bplus και το Perlite B τρίβεται με πήχη την ίδια μέρα ή το αργότερο την επομένη
  για την διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας 
 _6 Σε περίπτωση διάστρωσης σε δώματα, μπαλκόνια, ενιαίες εσωτερικές επιφάνειες πάνω από 
  50m2 συνιστάται περιμετρικός αρμός πάχους έως 1cm.

Β  |  Ανάμιξη

 Σε 4 σακιά 50L Perlite Bplus ή Perlite B προσθέτουμε 1 σακί τσιμέντο 50kg.
 Στο μείγμα προστίθεται ποσότητα νερού έως 50L υπό ανάδευση, προκειμένου να επιτευχθεί η 
 επιθυμητή ρευστότητα.  
 H ανάμιξη  θα πρέπει να είναι η εξής:  
 α_ αναμόχλευση - ανάδευση του Perlite Bplus ή Perlite B
 β_ προσθήκη τσιμέντου και ανάδευση
 γ_ προσθήκη νερού

Γ  |  Παρατηρήσεις

 1_	 Ο ψεκασμός της επιφάνειας με νερό την πρώτη μέρα της εφαρμογής είναι απαραίτητος ειδικά 
  τους θερινούς μήνες.
 2_	 Για γεμίσματα έως 15cm το μίγμα εφαρμόζεται σε μια δόση. Για μεγαλύτερου ύψους γεμίσματα
  προτείνεται το μίγμα να εφαρμόζεται σε δύο δόσεις με την πάροδο 3-4 ωρών.
 3_	 Για καλύτερα αποτελέσματα  προτείνεται η διάστρωση να γίνεται με πρέσα
 4_ Πριν την επικόλληση πλακιδίων, μαρμάρων κ.λπ. συνίσταται αστάρωμα της τελικής επιφάνειας.
 5_ Σε περίπτωση εξωτερικών επιφανειών π.χ. ταράτσες ή μπαλκόνια συνιστάται να προηγείται 
  στεγάνωση πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρου κ.λπ.
 6_ Η επικόλληση πλακιδίων, μαρμάρων κ.λπ.  πρέπει να γίνεται μετά από 5-7 ημέρες
  τους θερινούς μήνες, και μετά 8-15 ημέρες τους χειμερινούς, από την ημέρα διάστρωσης.


