
Περιγραφή
Το PLANOCOLOR VENETICO είναι λευκό κονίαμα, τελευταίας 
τεχνολογίας που αναμιγνύεται με χρωστικές σε υγρή μορφή ή 
σε μορφή σκόνης για δημιουργία λείας ή/και αδρής επιφάνει-
ας τοίχου με τεχνοτροπία σε άπειρα χρώματα. Η ανάμιξή του 
γίνεται μόνο με νερό και εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας 
του σε συνθετικές ρητίνες, μπορεί να εφαρμοσθεί σε τοίχους 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε πάχος μέχρι 5mm. Η 
εφαρμογή του είναι πολύ εύκολη και γίνεται όπως του κοινού 
στόκου σπατουλαρίσματος ή του stucco veneziano.

Χρήση - Εφαρμογές
Δημιουργία ενιαίας χρωματιστής επιφάνειας σε τοίχους εσω-
τερικών και εξωτερικών χώρων σε: 
• Σπίτια και παραδοσιακούς οικισμούς
• Γκαλερί και εκθέσεις έργων τέχνης
• Γραφεία και επαγγελματικούς χώρους
• Καταστήματα και εμπορικά κέντρα
• Ξενοδοχεία και χώρους μαζικής εστίασης 
• Λουτρά και WC
• Σε ανακαινίσεις πάνω από παλιές επικαλύψεις όπως κεραμι-
κά πλακίδια, μάρμαρα (με χρήση primer)

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να λεία, καθαρή, συμπαγής 
και απορροφητική, απαλλαγμένη από σκόνες, παλιές βαφές, 
έλαια και σαθρά στοιχεία. Συνιστάται για απορροφητικά υπο-
στρώματα να προηγείται επάλειψη με PLANOPRIMER διαλυ-
μένου σε νερό (1:1-3). Η αναλογία  ανάμιξης με νερό εξαρτάται 
από την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Η αραίωση 
του PLANOPRIMER πρέπει να μας εξασφαλίζει απορροφητικό 
συμπαγές υπόστρωμα χωρίς να δημιουργείται επιφανειακή 
μεμβράνη. Σε περίπτωση όπου στο υπόστρωμα υπάρχουν σα-
θρά και χαλαρά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν 
έως ότου βρούμε υγιές υπόστρωμα. Σαθρά υποστρώματα με 
ανεπαρκείς αντοχές όπου απαιτείται σκλήρυνση σε βάθος, 
πρέπει να δέχονται επεξεργασία με PLANOPRIMER EPOXY και 
χαλαζιακή άμμο. Για επισκευές σε σοβάδες συνιστάται η χρή-
ση του ταχύπηκτου επισκευαστικού σοβά μίας στρώσης RS 
110 ενώ προκειμένου να επισκευάσουμε σκυρόδεμα συνιστά-
ται η χρήση του RC 340 που είναι ινοοπλισμένο θιξοτροπικό 
κονίαμα. Για μη απορροφητικά υποστρώματα συνιστάται προ-
επάλειψη του υποστρώματος με SC ELASTIC. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών 
Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος 
Σε καθαρό δοχείο που περιέχει 4,5 - 5,25 λίτρα καθαρό νερό 
προσθέτουμε 15kg PLANOCOLOR VENETICO και ανακατεύου-
με με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές μέχρι να 

προκύψει ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Αφήνουμε 
το μίγμα να ηρεμήσει για μερικά λεπτά και στη συνέχεια ανα-
κατεύουμε ξανά για περίπου ένα λεπτό.  Το μίγμα είναι έτοιμο 
για χρήση. Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αυτό έχει αρ-
χίσει να πήζει. Το μίγμα PLANOCOLOR VENETICO αναμιγνύε-
ται με χρωστική σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης. 

Εφαρμογή του μίγματος
Εφαρμόζουμε το μίγμα χρησιμοποιώντας μία επίπεδη σπάτου-
λα και εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του υποστρώματος με 
το υλικό, σε πάχος έως 5mm. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα μπορούν να επιτευχθούν όταν στο νωπό ακόμη μίγμα 
του PLANOCOLOR VENETICO που έχει εφαρμοσθεί στον τοίχο, 
κάνουμε επίπαση χρωστικής σε μορφή σκόνης όπως το DECO 
COLOR ή NOVACOLOR POWDER. H θερμοκρασία εφαρμογής 
θα πρέπει να κυμαίνεται από +8oC έως +30οC. Ημέρες με ζέστη 
ή και με αέρα συνιστάται να μην κάνουμε εφαρμογές σε εξωτε-
ρικούς χώρους για αποφυγή της ταχείας εξάτμισης του νερού 
που περιέχει το μίγμα. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αρ-
μοί διαστολής στο υπόστρωμα (αρμοί διαστολής κτιρίων) αυ-
τοί πρέπει να συνεχίζονται και στην επιφάνεια του 
PLANOCOLOR VENETICO. Σε διαφορετική περίπτωση θα δη-
μιουργηθεί ρωγμή. Πάντα να έχουμε υπόψη ότι το 
PLANOCOLOR VENETICO είναι ιδιαίτερα ισχυρό κονίαμα χω-
ρίς όμως ελαστικότητα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε γυψοσανί-
δες και τσιμεντοσανίδες αρκεί να είναι πολύ καλά στερεωμέ-
νες και να έχει προηγηθεί επάλειψη με PLANOPRIMER.

Αδιαβροχοποίηση - Τελείωμα
Όταν η επιφάνεια του PLANOCOLOR VENETICO στεγνώσει 
επαρκώς (24 - 48 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία  και την 
υγρασία περιβάλλοντος) η διαδικασία εφαρμογής ολοκληρώ-
νεται κάνοντας αδιαβροχοποίηση ή γυάλισμα της επιφάνειας 
ανάλογα με τις απαιτήσεις τόσο από τεχνικής όσο και από αι-
σθητικής άποψης. Σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων γίνεται 
αδιαβροχοποίηση ενώ σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να γίνει 
αδιαβροχοποίηση, κέρωμα είτε ακόμη και λείανση με μηχανι-
κά μέσα. Δείτε ενδεικτικό διάγραμμα επεξεργασίας του 
PLANOCOLOR VENETICO.

Καθαρισμός
Ο καθαρισμός από εργαλεία, ρούχα και επιφάνειες γίνεται με 
νερό όσο το προϊόν είναι νωπό. Όταν στεγνώσει μπορεί να γίνει 
μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία προστατευμέ-
νο από την υγρασία.

Κατανάλωση
1,2kg/m²/mm πάχους.

▷ Ιδιαίτερα λεπτόκοκκο
▷  Εξαιρετική εργασιμότητα
▷  Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5mm
▷  Υψηλής αισθητικής τεχνοτροπία 
▷  Απεριόριστη ελευθερία στη μορφή του τελικού αποτελέσματος
▷  Δέχεται λείανση για τη δημιουργία λαμπερής επιφάνειας
▷  Αναμιγνύεται με χρωστικές σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης
▷  Ιδανικό για ανακατασκευές

www.novamix.gr

Σπατουλαριστό τσιμεντοκονίαμα για δημιουργία τεχνοτροπίας σε 
άπειρους συνδυασμούς χρωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
τοίχους και οροφές

PLANOCOLOR
VENETICO



Συστάσεις 
• Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο ή άλλα συνδετικά στο 
μίγμα.
• Μην προσθέτετε στο PLANOCOLOR VENETICO βελτιωτικά 
γαλακτώματα. Η ανάμιξη να γίνεται μόνο με νερό και τη 
χρωστική.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε σκονι-
σμένες επιφάνειες αν δεν έχει προηγηθεί επάλειψη με 
PLANOPRIMER διαλυμένο με νερό στην κατάλληλη αναλο-
γία.
• Μη σκεπάζετε αρμούς διαστολής ή ρωγμές που υπάρχουν 
στο υπόστρωμα με το PLANOCOLOR VENETICO.
Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αυτό έχει αρχίσει να 
πήζει. Αν το μίγμα δεν επανέρχεται με απλή ανάδευση τότε 
πρέπει να απορρίπτεται.
• Τα κονιάματα του συστήματος PLANOCOLOR εξαιτίας του 
μικρού τους πάχους είναι ιδανικά για ανακατασκευές. Δεδο-
μένου όμως ότι υπάρχει πλήθος περιπτώσεων με δύσκολα 
υποστρώματα όπως ξύλο, μέταλλο, κ.α. συνιστάται να επι-
κοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας 
πριν την εφαρμογή ή σε περιπτώσεις αμφιβολιών.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε οριζόντι-
ες επιφάνειες (χρησιμοποιήστε PLANOCOLOR W + LATEX ή 
PLANOCOLOR FLOW).
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε εύκα-
μπτες ή με έντονο κραδασμό επιφάνειες, (επικοινωνήστε με 
το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας).
Υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές πρέπει να δέχονται 
επεξεργασία με PLANOPRIMER EPOXY και να προηγείται 
δοκιμή.

Συσκευασία
Σε πλαστικά δοχεία των 15Kg.           
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. 
Διατηρούμε 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 Δεδο-
μένων Ασφαλείας.    

www.novamix.gr
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ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή Σκόνη

Χρώμα Λευκό

Ειδικό Βάρος 1,00gr/cm³

Μέγιστη κοκκομετρία < 80μm

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά 100%

Βλαπτικότητα σύμφωνα με EC 99/46 όχι

Προστασία κατά της μούχλας ναι

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης
3 - 3,5 λίτρα νερό / 15kg 
σκόνης

Ειδικό βάρος μίγματος 1,4gr/cm3

Χρόνος ζωής στο δοχείο 2 ώρες

Πάχος εφαρμογής 0 - 5mm

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής ή 
αδιαβροχοποίησης μετά από 24 - 48 ώρες

Θερμοκρασία εφαρμογής από +8οC έως +30οC


