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Μελιδόνι Ρεθύμνου Τ.Θ. 3 Ρέθυμνο 74100 - Κρήτη
Τηλ.: 28340 20041-2-3 •  Fax: 28340 20044
www.acrolithos.gr •  e-mail: info@acrolithos.gr

με Α' ύλες απο

αρχίσαμε απο τη φύση...

ένα ορυχείο περλίτη

με τη δύναμη της φωτιάς (1250OC)

και εξοπλισμό νέας γενιάς

παράγουμε τον διογκωμένο περλίτη 
DomoPerl

την βάση για την παραγωγή της Perlocrete

στη συνέχεια με διαδικασίες βιομηχανικής 
παραγωγής πιστοποιημένες κατά ISO 9001

παράγουμε το PerloCrete

...ένα φυσικό προϊόν!

www.acrolithos.gr
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εκ φύσεως, ελαφρύ και δυνατό

Εφαρμογές

- Σκουπίζουμε την επιφάνεια και αλφαδιάζουμε με πήχεις. Διαβρέχουμε την επιφάνεια και διαστρώνουμε το 
μίγμα. Όταν έχουμε γεμίσματα με πάνω απο 15cm πάχος, ασταρώνουμε την επιφάνεια με το μισό πάχος και 
στην συνέχεια μετά απο 2-3 ώρες (ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ) συμπληρώνουμε το υπόλοιπο πάχος.

- Μετά απο 2-3 ημέρες το PerloCrete τρίβεται με την πήχυ όπως και η τσιμεντοκονία.

- Όταν εφαρμόζεται το PerloCrete σε δώματα, μπαλκόνια και ενιαίες εσωτερικές επιφάνειες μεγαλύτερες 
απο 50m2  καλό θα είναι να δημιουργούμε ένα περιμετρικό άρμο πάχους 1-2 cm. Η τοποθέτηση πλακιδίων 
πρέπει να γίνεται μετά απο 5 ημέρες περίπου (καλοκαίρι) ή 10 ημέρες (χειμώνα) απο την ημέρα διάστρωσης, 
για συνηθισμένα πάχη μέχρι 8 cm.

Το PerloCrete αναμιγνύεται σε αναλογία 250kg τσιμέντο (κατ' ελάχιστο) ανά κυβικό μέτρο (5 σάκκοι τσιμέ-
νο με 20 σακκιά PerloCrete). Εαν θέλουμε αυξημένες αντοχές αυξάνουμε την ποσότητα του τσιμέντου. Το 
προκύπτον μίγμα πρέπει να ανακατεύεται καλά, να είναι σφιχτό και να έχει ικανοποιητική πλαστικότητα. Η 
ανάμιξη μπορεί να γίνει με φτυάρι, μπετονιέρα, και μηχανή σοβά.

Για σωστή διάστρωση

Το PerloCrete είναι ένα ημιέτοιμο θερμομονωτικό ελαφρύ κονίαμα με βάση τον διογκωμένο περλίτη (DomoPerl). 
Είναι ιδανικό για γεμίσματα δαπέδων και δημιουργία κλίσεων στα δώματα. Συσκεύαζεται σε σάκους των 50lt. 
Αναμιγνυόμενο με τσιμέντο και νερό δημιουργεί μια τελική ισχυρή επιφάνεια για απευθείας τοποθέτηση πλακι-
δίων. Λόγω του μικρού του βάρους μειώνει σημαντικά τα νεκρά φορτία των κατασκευών, βελτιώνοντας έτσι την 
αντισεισμική συμπεριφορά τους. Το PerloCrete ως μίγμα φυσικών πρώτων υλών είναι ενα φυσικό προϊόν.

Πυκνότητα 810 kg /m3. 
(για χαρμάνι 250 kg τσιμέντου /m3.) Αντοχή σε θλίψη 33 kg / cm2

(για χαρμάνι 250 kg τσιμέντου /m3.)
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 Καταργεί την τσιμετοκονία
Το PerloCrete προσφέρει τελική ισχυρή επιφάνεια για απευθείας τοποθέτηση κεραμεικών 
πλακιδίων, πλακών μαρμάρου, γρανίτη, ασφαλτοπάνων χωρίς τη χρήση τσιμέντοκονίας.

 Βελτιώνει την αντισεισμική συμπεριφορά
Το PerloCrete είναι ελαφρύ. Έτσι έχουμε σημαντική μείωση των νεκρών φορτίων της οι-
κοδομής, με άμεσο αποτέλεσμα την βελτίωση της αντισεισμικότητας της σε περίπτωση 
σεισμών.

 Είναι αντλήσιμο
Η μελετημένη σύνθεση του PerloCrete εξασφαλίζει αντλησιμότητα χωρίς προβλήματα. Η 
συσκευασία σε σάκκους του προϊόντος εξασφαλίζει σταθερή σύνθεση και υψηλών απαι-
τήσεων ποιότητα.

 Μεγάλο πάχος στρώσης
Το ενιαίο πάχος στρώσης του γεμίσματος λειτουργεί με PerloCrete συμπεριφέρεται κα-
λύτερα, πλεονεκτεί δηλαδή σε σχέση με άλλες λύσεις δύο στρώσεων. Με τον τρόπο αυτό 
μηδενίζουμε την πιθανότητα αστοχιών. 

 Ταχύτητα - Οικονομία
Η τυποποιημένη συσκευασία, η δυνατότητα άντλησης, η ευκολία διάστρωσης, το ενιαίο 
πάχος στρώσης εξασφαλίζουν τελικά ένα ασύγκριτο ποιοτικό αποτελέσμα με μειωμένο 
χρόνο κατασκευής και οικονομία.

 Φυσικό - Οικολογικό προϊόν
Το PerloCrete είναι ένα μίγμα φυσικών ορυκτών. Είναι δηλαδή ένα 100% φυσικό - οικο-
λογικό προϊόν.

 Θερμομόνωση - Ηχομόνωση
Οι αποδεδειγμένες θερμομονωτικές - ηχομονωτικές ιδιότητες του διογκωμένου περλίτη 
είναι  αυτονόητο οτι μεταφέρονται στο PerloCrete.

Για σωστή ανάμιξη

ΔΩΜαΤα

ΜΠΕΤΟΝ

ΔαπεΔα

ΜΠΕΤΟΝ


