
 Tadelakt Pro 
 

• ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ορυκτό  ασβεστοκονίαμα σε παραδοσιακό μαροκινό στιλ για επιφάνειες 
ανθεκτικές στο νερό.  
Για χρήση σε εσωτερικούς χωρους. 
 
 
• ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1. Ξηρό ασβεστοκονίαμα 
2. Αμιγώς μεταλλικό 
3. Εύπλαστο  
4.  Μίγμα από φυσικές ύλες, χωρίς τεχνητά περιεχόμενα 
5. Ουδέτερη μυρωδιά 
6. Ανθεκτικό στους λεκέδες 
7. Αδιάβροχο, εφαρμογή σαπουνιού λείανσης για να γίνει το 

Tadelakt υδροαπωθητικό. 
8. Απολυμαντικό λόγω της υψηλής του αλκαλικότητας 
 
 

• ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Φυσικός υδραυλικός ασβέστης 
 

 
• ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
 

Φυσικός υδραυλικός ασβέστης, χαλαζιακή άμμος επιλεγμένης 
κοκομετρίας , μαρμαρόσκονη, άργιλος, φυσικός ενυδατωμένος ασβέστης, 
τέφρα, γη διατόμων και κυτταρίνη. 
 
 
• ΧΡΩΜΑ 
 
Φυσικό λευκό. 
 
 
• ΜΙΞΗ 
 
Ανακατέψτε την ξηρή σκόνη σταδιακά σε συγκεκριμένη  
 ποσότητα κρύου νερού. Χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό 
ηλεκτρικό δράπανο με αναδευτήρα.  Μετά από ένα χρονικό διάστημα  
περίπου 30 λεπτά, ανακατέψτε ξανά καλά. Μετά τη μίξη το TadelaktPro θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 έως 10 ώρες. 
 
 



• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 
 
0,3 - 0,35 l νερού για 1 κιλό σκόνη, σύμφωνα με 
με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.  
Η ποσότητα του νερού μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς, εάν είναι 
αναγκαίο. 
 
 
• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Μπορεί να χρωματιστεί μέχρι 10% του βάρους του με συμβατές στον 
ασβέστη χρωστικές. Για παράδειγμα: 12 κιλά TadelaktPro μπορεί να 
χρωματιστεί με μέχρι 1200 gr χρωστικών ουσιών. Χρωματισμός 
με Λευκό Τιτανίου και καθαρή χρωστική οξειδίου του σιδήρου 
ποσοστό μόνο έως 5%. 
Ανακατέψτε τις χρωστικές με λίγο νερό δημιουργώντας μια πάστα. 
Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα είναι ομοιογενές. Στη συνέχεια ανακατέψτε την 
πάστα στο νερό ανάμιξης πριν από την προσθήκη της σκόνης 
TadelaktPro. Η χρωστική ουσία της πάστας μπορεί επίσης να προστεθεί 
απευθείας και να αναμιχθεί με το TadelaktPro . Ανακατέψτε καλά μέχρι να 
επιτευχθεί ομοιογενής χρωματισμός. Καθαρίζετε το χείλος του κάδου κατά 
διαστήματα με μια σπάτουλα. 
 
 
• ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Οι άνθρωποι στο Μαρακές χρησιμοποιούν πολύ απλά 
εργαλεία. Τα πιο αποτελεσματικά είναι μια πέτρα, η οποία 
αυξάνει την ποιότητα της μέσω της χρήσης. 
 
Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Μαρακές για την εφαρμογή είναι 
κουτάλια  ή μικρές αυτοσχέδιες ξύλινες σπάτουλες 
περίπου 4 x 8 cm έως 7 x 20 cm ή μικρές πλαστικές 
σπάτουλες, χειροποίητες από πλαστικούς κουβάδες. 
 
Εμείς συνήθως χρησιμοποιούμε μία  σπάτουλα για την εφαρμογή και την 
εξομάλυνση. Εάν το υλικό είναι συμπαγές απλώστε με μία σπάτουλα από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Οι  μεταλλικές σπάτουλες από χάλυβα δεν λειαίνουν 
εύκολα . Προσέξτε όσο πιο στεγνή είναι η επιφάνεια, τόσο περισσότερο  
μπορεί να λειαίνεται. 
 
Μια κατάλληλη πέτρα μπορεί να βρεθεί στη φύση ή στα σύγχρονα 
καταστήματα. Κατάλληλες πέτρες είναι από βασάλτη ή από αχάτη. Θα 
πρέπει να είναι διαμέτρου έως 8 cm, με μια ομαλή, σχετικά επίπεδη και με 
ελαφρά στρογγυλεμένη πλευρά. Συνήθως οι  πέτρες αυτές είναι αρκετά 
σπάνια να βρεθούν , οι κατάλληλες πέτρες μπορεί να είναι ακονισμένες με  
γυαλόχαρτο. 
 
 
 



• ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
 
Σύσταση  
Συνιστούμε την εφαρμογή του TadelaktPro σε ένα νέο ασβεστοκονίαμα, 
από υδραυλικό ασβέστη. Το ασβεστοκονίαμα τσιμέντου είναι επίσης 
κατάλληλο. 
Η επιφάνεια του ασβεστοκονιάματος δεν πρέπει να είναι υπερβολικά 
λεία, απλά εξομαλύνεται την υφή ελαφρώς με μια σπάτουλα. Η υφή δεν 
πρέπει να είναι όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Το παραδοσιακό 
Μαροκινό αποτέλεσμα προκύπτει  πολύ καλά με μία ελαφρώς 
ανομοιογενής υφή, ανάγλυφη. 

 
     Το παλιό ασβεστοκονίαμα, αν είναι σαθρό, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να 
κατασκευαστεί νέο ασβεστοκονίαμα μετά την αφαίρεση του κατεστραμμένου 
μέρους της επιφάνειας του. 
 
 
Άλλες επιφάνειες 
 
Σε ειδικές περιπτώσεις το TadelaktPro μπορεί να εφαρμοστεί σε 
επιφάνειες, όπως γυψοσανίδα, γύψινα, παλιοί σοβάδες ή 
σε πηλό χρησιμοποιώντας μια ειδική τεχνική με αστάρωμα. Στις επιφάνειες 
αυτές το TadelaktPro είναι λιγότερο ανθεκτικό στο νερό. 
 
Οι παρακάτω αλληλουχίες είναι δυνατές: 
 

1. Κόλλα πλακιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό 
υπόστρωμα σε αυτές τις επιφάνειες. Εφαρμογή κόλλας πλακιδίων 

           με μια σπάτουλα και αγριέψτε την επιφάνεια από πάνω. 
 
Το TadelaktPro δεν είναι εύκολο να γίνει ομαλὀ και λείο σε επιφάνειες που 
έχουν ασταρωθεί, αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει συγκράτηση ή 
αποθήκευση της υγρασίας. 
Για το λόγο αυτό, εφαρμόστε ένα στρώμα με TadelaktPro 
στην στεγνή κόλλα πλακιδίων και αφήστε την να στεγνώσει κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. 
Εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα TadelaktPro και επεξεργαστείτε το. 
 
 

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 
 Οι επιφάνειες από ασβέστη και  σοβάδες τσιμέντου πριν την εφαρμογή 
πρέπει να είναι υγρές και ώριμες 
 
Βουρτσίστε και τρίψτε πλήρως τις επιφάνειες και 
στερεοποιείστε με Αστάρι Καζεΐνης 
 
Αφαιρέστε λύπη, λάδια, μπογιά το υπόστρωμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα 
απορροφητικό     
 



 
Απομακρύνετε τα κατεστραμμένα σημεία του τοίχου 
και γεμίστε με το ανάλογο υλικό. 
 
 

• ΧΡΗΣΗ 
 
Σύντομη περιγραφή της παραδοσιακής τεχνικής των μαροκινών. 
 
Το Tadelakt εφαρμόζεται με σπάτουλα και αφού 
απλωθεί, λειαίνεται και συμπυκνώνεται με 
μικρές ξύλινες σανίδες. 
 
Το υλικό αυτό στη συνέχεια λειαίνεται με ένα πλαστικό 
μυστρί και γυαλίζεται με μια πέτρα με κυκλικές κινήσεις.  
Το Tadelakt πρέπει να έχει εφαρμοστέι 
αρκετό χρονικό διάστημα για να είναι σε θέση το υλικό να γυαλιστεί. 
Ο χρόνος αυτός εξαρτάται, ανάλογα με την υγρασία, 
το είδος της επιφάνειας, την απορροφητικότητα της,το 
κλίμα και μπορεί να διαφέρει σημαντικά . 
 
 
Τροποποίηση της δική μας της τεχνικής 
 
Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση TadelaktPro  με μια σπάτουλα, 
αφήνεται να στεγνώσει  και εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα, ή και τρίτο αν 
χριαστεί πριν στεγνώσει το προηγούμενο.Μετά το άπλωμα, εξομαλύνεται 
με μια σπάτουλα. Οι μικρές ατέλειες και οι τρύπες μπορούν να 
συμπληρώνονται με τη χρήση πλαστικής σπάτουλας. Στη συνέχεια, όταν 
σκληρύνει αλλά είναι ακόμα υγρό γυαλίστε με μια πέτρα.  
 
 
• ΓΥΑΛΙΣΜΑ 
 
Το PerfectSoap Σαπούνι γυαλίσματος εφαρμόζεται σε παχύ στρώμα με 
μια μαλακή βούρτσα. Μετά από ένα σύντομο xρονικο διαστημα μετά το 
άπλωμα γυαλίστε  με μια πέτρα.  
Μέσω της εφαρμογής αυτής, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη λάμψη και 
αδιαβροχοποίηση, κατάλληλο π.χ για τα μπάνια. 
Αυτό επιτυγχάνεται λόγο χημικής αντίδρασης του σαπουνιού 
με τον ασβέστη. 
 
Λάβετε επίσης υπόψη σας και τις πληροφορίες μας για το προϊόν Σαπούνι 
γυαλίσματος. 
 
 
 
To Perfectino PerfectWax μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για μεγαλύτερη 
γυαλάδα. Το γαλάκτωμα εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση με ένα μαλακό 
πανί και γυαλίζεται μετά το στέγνωμα. 



 
 
• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ TADELAKT 
 
Καθαρίστε με νερό, προσθέστε λίγο σαπούνι Μασσαλίας 
αν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι 
για να ξεπλύνετε τη βρωμιά. 
 
Μην χρησιμοποιείτε κοινά καθαριστικά ή 
Σκληρά σφουγγάρια καθαρισμού. 
 
Αν Το TadelaktPro έχει άμεση επαφή με το νερό ένα δεύτερο 
στρώμα σαπουνιού γυαλίσματος πρέπει να εφαρμοστεί μετά από 2 - 3 
ημέρες. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί  για να εμπλουτίσετε 
περισσότερο τη γυαλάδα του σαπουνιού. 
 
 
• ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
 
Αφαιρέστε το κατεστραμμένο μέρος  ή περάστε το με γυαλόχαρτο, στη 
συνέχεια, επιδιορθώστε με το υλικό. 
 
 
• ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
 
Σκλήρυνση  μετά την εφαρμογή, μετά από περίπου. 12 - 24 ώρες. στους 
20 º C και 65% σχετική υγρασία. 
Τελείως στεγνό και συμπαγές μετά από περίπου 4 εβδομάδες. 
 
 
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 
Αμέσως μετά τη χρήση με νερό 
 
 
 
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 
Περίπου 2 kg ανά 1 m² 
 
 
 
Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τον έγκυρο τιμοκατάλογο για τις τιμές 
των προϊόντων. 
 
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Φυλάσσονται σε μέρος στεγνό και αεροστεγές. Το Tadelakt μπορεί να 
διατηρηθεί για τουλάχιστον 6 μήνες. Άν αναμιχθεί το TadelaktPro 



πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 έως 10 ώρες. 
 
 
• Κατάταξη κινδύνου 
 
Ερεθιστικό 
(σύμφωνα της Ευρωπαϊκής οδηγίας 67/548/EWG) 
 
 
• ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Περιέχει calciumhydroxide. 
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Μην αναπνέετε τη σκόνη. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως 
με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια και το πρόσωπο. 
Γυαλί, μέταλλο και λακαρισμένες επιφάνειες, καθώς και 
όλες οι άλλες ευαίσθητες επιφάνειες πρέπει να καλύπτονται. 
Αφαιρέστε της κηλίδες αμέσως με νερό. 
 
Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο TadelaktPro 
στην  Monofloor επειδή Το TadelaktPro διδάσκετε 

      από έμπειρους δεξιοτέχνες. Ανατρέξτε στην Ιστοσελίδα για περισσότερες 
λεπτομέρειες ή να μας τηλεφωνήσετε ή επισκεφτείτε μας. Παρακαλούμε 
επίσης να λάβετε υπόψη σας και τις πληροφορίες μας για τα προϊόντα  
σχετικά με τα  Γυαλιστικά το Σαπούνι και PerfectWax. 
 
 
Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με  
τις καλύτερες εμπειρίες και γνώσεις . Λόγω των 
μεθόδων εφαρμογής και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και 
τις διάφορες ιδιότητες της επιφάνειας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και 
αποποιούμαστε ρητά την ευθύνη για ζημία. 
Πριν την εφαρμογή, η καταλληλότητα του προϊόντος αυτού πρέπει να 
δοκιμαστεί (στρώση δοκιμής). 
 
 
MONOFLOOR 
 
W: www.monofloor.gr 
Τ: +30 210-4520178 
Ε: info@monofloor.gr 
Α: Οδός Θεσσαλονίκης 61 
Τ.Κ.: 18233, Αγ. Ι. Ρέντη 
 
 


