
 

MURALLO  

Υπερ λευκός ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσµατος 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
 
 
▷▷▷▷ Υπέρ λευκός  

 

▷▷▷▷ Πολύ καλή εργασιµότητα 
 

▷▷▷▷ Κατάλληλος και για γυψοσανίδες 
 EN 
 

▷▷▷▷ Εφαρµόζεται σε πάχος έως 3mm  
 ACCORDING 
 

TO EUROPEAN 
 

NORM 
 ▷▷▷▷ Περιέχει αντιµουχλικά πρόσµικτα 

  

� Εφαρµόζεται και µε µηχανή εκτόξευσης για χαµηλότερο κόστος εφαρµογής         
� Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος     
 
 
 
Περιγραφή  
Η MURALLO είναι στόκος σπατουλαρίσµατος τοίχων βάσεως 
τσιµέντου, ιδιαίτερα λεπτόκοκκου και υπέρλευκου ανθρακι-
κού ασβεστίου, ειδικών ρητινών και άλλων βελτιωτικών που  
δίνουν µια πολύ λεία επιφάνεια σε τοίχους πριν την εφαρµογή 
της βαφής. Αφού αναµιχθεί µε νερό δηµιουργεί έναν ευκολο-  
δούλευτο πολτό που εφαρµόζεται εύκολα σε τοίχους, σε όλα 
τα απορροφητικά και συµπαγή υποστρώµατα που συνήθως 
συναντούµε στις οικοδοµές. Εξαιτίας της ειδικής διαδικασίας  
παραγωγής δεν περιέχει µεγάλους κόκκους (σκουπίδια) που 
συναντούµε σε συνήθεις στόκους σπατουλαρίσµατος και που  
δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα κατά την διάρκεια της 
εφαρµογής ιδιαίτερα όταν η εφαρµογή γίνεται µε ψεκασµό 
χωρίς αέρα (airless system). Χάρις στην ειδική του σύνθεση  
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εξοµαλύνσεις σε πάχος µέχρι 
3mm σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.  
Χρήση - Εφαρµογές 
H MURALLO µπορεί να χρησιµοποιηθεί για:  
• Σπατουλάρισµα τοίχων και οροφών από επιχρίσµατα βάσεως   
τσιµέντου πριν την εφαρµογή της βαφής.   
• Σπατουλάρισµα γυψοσανίδων αφού προηγηθεί αστάρωµα   
µε NOVAPRIMER (αραίωση 1:1 έως 1:3 µε νερό).   
• Ιδιαίτερα ανθεκτικός και ταυτόχρονα εύκολος στην εφαρµο-   
γή του στόκος σπατουλαρίσµατος τοίχων σε εµφανές σκυρό-
δεµα (σε εξωτερικούς χώρους µετά από ανάµιξη µε  
NOVALASTIC ή PL 400 και νερό).  
∆ιαδικασία εφαρµογής 
Προετοιµασία υποστρώµατος  
Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι λεία, καθαρή, συµπα-γής 
και χωρίς λίπη, µούχλα, αποκολλητικά καλουπιών, σκόνες 
ή σαθρά στοιχεία. Σε περιπτώσεις όπου το υπόστρωµα είναι  
σκονισµένο, εµφανίζει µεγάλη απορροφητικότητα ή είναι σα-  
θρό συνιστάται το αστάρωµα του µε NOVAPRIMER σε αραίω-  
ση 1:1 έως 1:2 µε νερό. Σε κάθε περίπτωση η αραίωση του  
NOVAPRIMER πρέπει να µας εξασφαλίζει απορροφητικό συ-
µπαγές υπόστρωµα χωρίς να δηµιουργείται επιφανειακή µεµ-  
βράνη. Σε περιπτώσεις όπου το υπόστρωµα εµφανίζει τάση  
αποκόλλησης πρέπει να καθαιρούνται τα χαλαρά τµήµατα µέ-  
χρι να βρούµε υγιές υπόστρωµα. Για επισκευές σε σοβάδες συ-
νιστάται να γίνεται χρήση του RS 110, που είναι ταχύπηκτος 
επισκευαστικός  σοβάς  µίας  στρώσης,  ενώ  προκειµένου  να  
επισκευάσουµε σκυρόδεµα συνιστάται η χρήση του RC 340, 
που είναι ινοοπλισµένο θιξοτροπικό κονίαµα για επισκευή σε 
φέροντα οργανισµό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέ-  
ξατε στα Έντυπα Τεχνικών ∆εδοµένων των προϊόντων.  
Προετοιµασία του µίγµατος  
Σε δοχείο που περιέχει 7 - 8Lt νερό προσθέτουµε ενώ ανακα-  
τεύουµε µε ηλεκτρικό αναµικτήρα σε αργές στροφές, το χάρ- 

 
 
 
τινο σάκο 20Kg MURALLO µέχρι να λάβουµε έναν οµοιόµορ-
φο παχύρευστο πολτό χωρίς σβώλους. Αναµίξτε προσεκτικά 
το µίγµα της MURALLO φροντίζοντας να αφαιρέστε από τα 
τοιχώµατα και τον πυθµένα του δοχείου τα µέρη της σκόνης  
που δεν έχουν διαλυθεί καλά. Αφού ολοκληρωθεί η οµογενο-
ποίηση αφήνουµε το µίγµα σε ηρεµία για 3 λεπτά, κατόπιν  
ανακατεύουµε ελαφρά και το µίγµα είναι έτοιµο για χρήση.  
Εφαρµογή του µίγµατος  
Εφαρµόζουµε τον στόκο σπατουλαρίσµατος MURALLO στο 
υπόστρωµα σε µέγιστο πάχος ανά στρώση 1 - 2mm χρησιµο-
ποιώντας επίπεδη σπάτουλα και εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυ- 
ψη του υποστρώµατος µε το υλικό. Το δεύτερο χέρι περνιέται µετά 
από περίπου 5 - 6 ώρες, ανάλογα µε τις συνθήκες υγρασί- 
ας και θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Το συνολικό µέγιστο συ-
νιστώµενο πάχος εφαρµογής είναι 3mm. Για µεγαλύτερες επι-
φάνειες η εφαρµογή µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας µηχανή  
εκτόξευσης χωρίς αέρα. Σε ηµέρες µε ζέστη ή και µε αέρα εί-ναι 
απαραίτητο να λαµβάνουµε µέτρα κατά της ταχείας εξάτµι-  
σης του νερού που περιέχει το µίγµα (διαβροχή του τοίχου µε 
νερό πριν την επίστρωση). Η εφαρµογή πρέπει να γίνεται σε 
θερµοκρασία +50C έως +350C. Για εφαρµογή σε εξωτερικούς  
χώρους συνιστάται η ενίσχυση του στόκου σπατουλαρίσµατος 
MURALLO µε 1 - 3lt του ελαστικοποιητικού γαλακτώµατος 
NOVALASTIC ή PL 400 ανά χάρτινο σάκο 20Kg MURALLO ανά- 
λογα όµως και µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής. Σε αυτή την  
περίπτωση συνιστάται να αναµιγνύετε πρώτα τα NOVALASTIC   
ή PL 400 µε νερό και κατόπιν υπό ανάδευση να προθέτετε την 
σκόνη MURALLO στο δοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες  
ανατρέξατε στα Έντυπα Τεχνικών ∆εδοµένων των προϊόντων.  
Κατανάλωση 
Περίπου 1Kg/m²/mm πάχους της εφαρµοζόµενης στρώσης.  
Καθαρισµός 
Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε νερό πριν το υλικό στε-  
γνώσει. Σε διαφορετική περίπτωση ο καθαρισµός γίνεται µε µη-  
χανικά µέσα.  
Αποθήκευση 
Ο στόκος σπατουλαρίσµατος MURALLO µπορεί να αποθηκευ-  
τεί για 12 µήνες στην αρχική του συσκευασία σφραγισµένη σε 
προστατευµένο από την υγρασία και την απευθείας έκθεση  
στον ήλιο χώρο.  
Συστάσεις 
• Μην εφαρµόζετε την MURALLO πάνω σε γυαλιστερές ή µη   
απορροφητικές επιφάνειες όπως µέταλλο, πλακίδια, βαφές.   
• Μην προσθέτετε τσιµέντο, γύψο η αδρανή υλικά στο µίγµα.   
• Μην εφαρµόζετε την MURALLO σε σκονισµένες επιφάνειες   
(να προηγείται επάλειψη µε NOVAPRIMER αραιωµένο 1:1 έως   
1:2 µε νερό).  

 
 



 
ΤΕΧΝΙΚA ∆Ε∆ΟΜEΝΑ 

 
Ταυτότητα Προϊόντος  

 Μορφή Σκόνη 
 Χρώµα υπέρλευκο 
 Ειδικό Βάρος 1,0 ± 0,1gr/cm³  
 Μέγιστη διάµετρος κόκκου 60 - 80µm 
 Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100% 
  ερεθιστικό όπως όλα τα 
  τσιµεντοειδή προιόντα 
  (βλ. Έντυπο ∆εδοµένων 
 Βλαπτικότητα σύµφωνα µε EC 99/46 Ασφαλείας του προιόντος) 
 Προστασία κατά της µούχλας ναι 

 ∆εδοµένα Εφαρµογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία) 
  20kg MURALLO µε 7 - 8lt 
 Αναλογία µίξης νερό 
 Χρώµα µίγµατος λευκό 
 Ειδικό βάρος µίγµατος ≈ 1,3gr/cm³  
 Θερµοκρασία εφαρµογής από +50C έως +350C 
 Χρόνος ζωής στο δοχείο 2 - 3 ώρες 
 Εφαρµογή δεύτερης στρώσης µετά από 5 - 6 ώρες 
 Μέγιστο πάχος εφαρµογής ανά  
 στρώση 1 - 2mm  
 Μέγιστο συνολικό πάχος εφαρµογής 3mm  
 Χρόνος αναµονής µεταξύ  
 αλεπάλληλων στρώσεων ≈ 5 - 6 ώρες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ISO 9001:2008 
186/∆/2010 

• 

Μετά την εφαρµογή του NOVAPRIMER το υπόστρωµα πρέ-πει 
να παραµένει απορροφητικό χωρίς να δηµιουργείται επι-  
φανειακή µεµβράνη από το αστάρι.   
• Όταν εφαρµόζετε την MURALLO σε εξωτερικούς χώρους   
συνιστάται η ανάµιξη της µε γαλάκτωµα NOVALASTIC ή PL 
400 στο νερό ανάµιξης ανάλογα και µε τις απαιτήσεις της 
εκάστοτε εφαρµογής.   
• Μην εφαρµόζετε την MURALLO σε επιφάνειες µε έντονους   
κραδασµούς ή σε αρµούς που εµφανίζουν κινητικότητα.   
• Να µη χρησιµοποιείται για πάχος µεγαλύτερο από 3mm σε µία 
στρώση .   

• Μην ανακατεύετε µε νερό ή ρητίνες τη MURALLO όταν το   
µίγµα αρχίζει να πήζει µέσα στο δοχείο. Σε τέτοια περίπτωση   
το µίγµα πρέπει να απορρίπτεται.  
Συσκευασία  
Χάρτινοι σάκοι 20Kg και χαρτοκιβώτια 4 x 5kg.   
Προειδοποίηση  
Οι τεχνικές λεπτοµέρειες και συµβουλές που περιλαµβάνο-νται 
σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσµα της 
γνώσης και εµπειρίας µας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες  
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και  
υπόκεινται σε επιβεβαίωση µετά από µακροχρόνιες πρακτι-κές 
εφαρµογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να 
χρησιµοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των 
προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη χρήση 
και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο µόνος υπεύθυνος  
για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. 
∆ιατηρούµε το δικαίωµα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδο-
µένων του παρόντος χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.  
ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
Οδηγίες ασφάλειας 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο 
∆εδο-µένων Ασφαλείας. 
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