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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

MULTICOLOUR PORCEL 
ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: CG2WA 
 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13888 
 

 
Πανίσχυρο, έγχρωμο, αδιάβροχο κονίαμα 
με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών, 
ειδικές βελτιωτικές ρητίνες και επιλεγμένης 
κοκκομετρίας χαλαζιακά αδρανή υψηλής 
ποιότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

το μίγμα με κατάλληλη σπάτουλα στους 
αρμούς ώστε να γεμίσουν σε όλο τους το 
βάθος, μετά από λίγο απομακρύνουμε το 
επιπλέον υλικό με νωπό σφουγγάρι και 
τέλος καθαρίζουμε την επιφάνεια με 
στεγνό πανί. Να εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες +50 -+350C. Χρόνος πήξης 
στο δοχείο περίπου δυο ώρες. 

 
 

Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα 
(αρμολόγηση) αρμών σε παντός τύπου 
πλακίδια απορροφητικά και μη, σε 
μάρμαρα, σε φυσικούς γρανίτες, πέτρες 
κ.λ.π. Σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες 
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. 
Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως: 
μεγάλη αντοχή, εξαιρετική εργασιμότητα, 
πλήρη στεγανότητα, αντοχή στον παγετό, 
χρωματική ομοιογένεια, αυξημένη 
ελαστικότητα και λεία τελική επιφάνεια που 
δεν προσβάλετε από μύκητες και 
καθαρίζεται πολύ εύκολα. Κατάλληλος για 
αρμούς πλάτους από 1-8 mm. 

 

 
Η επιστρωμένη προς αρμολόγηση 
επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, 
ιδιαίτερα οι αρμοί καθαρίζονται και 
διαβρέχονται με νωπό σφουγγάρι. Στη 
συνέχεια ανακατεύουμε τον Multicolour 
Porcel με καθαρό νερό (περίπου 1,5 lit 
ανά 5kgr) με αναδευτήρα χαμηλών 
στροφών ωσότου δημιουργηθεί ένα 
ομοιογενές μίγμα, αφήνουμε μερικά λεπτά 
το μίγμα να ωριμάσει και αναδεύουμε 
ξανά. Κατόπιν εφαρμόζουμε 

 

Διατίθεται σε 20 ανεξίτηλες αποχρώσεις. 
 

 
Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας 
σε σφραγισμένη συσκευασία πάνω σε 
παλέτα έως και ένα χρόνο από την 
ημερομηνία παραγωγής. 

 

 
Από 0,2kg - 1,2kg/m2 ανάλογα με το 
βάθος και το πλάτος του αρμού και τη 
διάσταση του πλακιδίου. 

 

 

Διατίθεται σε σάκους των 5kgr. 

Αποχρώσεις – Κοκκομετρία 

Χρήση 

Γενικά  

Μορφή 
Τσιμεντοειδής 
Κονίαμα 

Χρώμα 20 αποχρώσεις 

Ειδικό βάρος 1.50 kg/lit 

Εύφλεκτο υλικό ΟΧΙ 

 

Περιγραφή 

Εφαρμογή 

Αποθήκευση 

Κατανάλωση 

Συσκευασία 



 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αντίσταση στην 
υγρασία 

Άριστη 

Αντίσταση στην 
γήρανση 

Άριστη 

Αντοχή σε λάδια και 
διαλύτες 

Άριστη 

Αντοχή στην 
θερμοκρασία 

Από -30 έως 
+95ºC 

Ελαστικότητα Καλή 
Στεγανοποίηση Πολύ καλή 

 
 

Εφαρμογή  

Χρόνος ανάπτυξης 
αντοχών 

10 ημέρες 

 
 

Παρατηρήσεις 
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και 
ταξινομείται ως ερεθιστικό, γι αυτό 
συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 
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Χαρακτηριστικά 
προϊόντος(Μέθοδος ελέγχου) 

Δηλωθείσα τιμή 
Απαίτηση 
προτύπου C1 

Κατηγορία 
Σήμανση 

 

Αντοχή σε τριβή 921mm31 ><1000mm3 EN1808-2  

Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 
ημέρες σε κανονικές συνθήκες 

7.5 N/ mm² 0.5N/mm² EN1808-3 
 

Αντοχή σε κάμψη μετά από 25 
κύκλους ψύξης απόψυξης 

7.5 N/ mm² >3.5N/mm² EN1808-3 
 

Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 

ημέρες σε κανονικές συνθήκες 
38 N/ mm² >15N/mm² EN1808-3 

 

Αντοχή σε θλίψη μετά από 25 
κύκλους ψύξης απόψυξης 

38 N/ mm² >15N/mm² EN1808-3 
 

Συρρίκνωση πήξης 1.7 / mm² <2mm EN1808-4  

Υδατοαπορροφητικότητα μετά 

από 30 λεπτά 
1.6g <2g EN1808-5 

 

Υδατοαπορροφητικότητα μετά 
από 240 λεπτά 

4.2g <5gr EN1808-5 
 

 

Σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης 

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
Ο κατασκευαστής 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Απρίλιος 2019 
Υπογραφή 

 
 

Στορισμένος Ιωάννης 
Διευθύνων Σύμβουλος - Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης 

 
 
 

ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ 
Εργοστάσιο: Περιφερειακός Καρδίτσας Τρικάλων, 
43100 Καρδίτσα 
T. 2441076341 F. 2441026283, 
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Η εταιρεία εγγυάται για τις επιδόσεις του προϊόντος όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο - CE. Οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας 
εμπειρίας και γνώσης της εταιρείας στην παραγωγή και στην εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη (εργαστηριακές δοκιμές και αυτοψία στα έργα). Η 
εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς είναι αδύνατο να παρακολουθεί και να επιβλέπει όλες τις πιθανές εφαρμογές του 
προϊόντος. Οπότε είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη  να βεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του έργου του, να συμβουλευτεί τις 
οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία και να το χρησιμοποιήσει με τον σωστό τρόπο και στις κατάλληλες συνθήκες ώστε να έχει το ιδανικό 
τελικό αποτέλεσμα. Το παρόν ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση τεχνικού φυλλαδίου του συγκεκριμένου προϊόντος. Καρδίτσα Απρίλιος 2019 

 
 
 
 

ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε. 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Εργοστάσιο Περ. Οδός Καρδίτσας – Τρικάλων -43100 Καρδίτσα 

ΤΗΛ 2441023449 FAX 2441026283, e-mail: storismenoskar@gmail.com 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ 

MULTICOLOR 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : CG2WA κατά ΕN13888 
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