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TΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΟΙΧΟΥ
PRESS CEMENT SCREED  FLOORS & WALLS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PROPERTIES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION

INTRODUCTION
Η σκληβωτή σπάτουλα (πατητή τσιμεντοκονία) αποτελεί τη 
τελευταία τάση στις ανακαινίσεις και πολύ καλή επιλογή όσο 
αφορά τις επενδύσεις δαπέδων και τοιχοποιιών.
Η τελική της επιφάνεια είναι λεία και προσδίδει στον χώρο 
σας ιδιαίτερη αισθητική λόγω των αποχρώσεων και των 
ελαφρών χρωματικών διακυμάνσεων που δημιουργούνται με 
την τεχνική του πατήματος. 

• Έτοιμο προς χρήση, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα, πέρα 
από το νερό για την ανάμειξή του.
• Μικρό πάχος 3-5mm.
• Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
• Πολύ καλή εργασιμότητα.
• Αυξημένες αντοχές σε εφελκυσμό και θλίψη.
• Πολύ ισχυρή πρόσφυση.
• Άριστη μηχανική αντοχή με αποτέλεσμα να μην ρηγματώνει,  
να είναι ανεπηρέαστο σε συστολές και διαστολές και να μην 
δημιουργούνται αποκολλήσεις.
• Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων και μούχλας.
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
• Είναι θιξοτροπικό, συνεπώς μπορεί να τοποθετηθεί σε 
κάθετες επιφάνειες.
• Κατάλληλο για να τοποθετηθεί πάνω από υποδαπέδια 
θέρμανση λόγω της ελαστικότητας του.
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε πληθώρα επιφανειών σε δάπεδα 
και τοίχους, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
• Μετά την τοποθέτηση του υλικού, και αφού περάσουν 
τουλάχιστον 15 ημέρες, τοποθετείται πολυουρεθανικό 
βερνίκι το οποίο αδιαβροχοποιεί το υλικό και αυξάνει την 
ανθεκτικότητα του.

• Ready to use, without requiring any additional admixtures.
• Small thickness, 3-5mm
• Excellent aesthetic result.
• Very good workability.
• Increased strength in tension and compression.
• Very strong adhesion.
• Excellent mechanical strength so that the material does 
not crack, is unaffected in contractions and expansions and 
there are no detachments from the substrate.
• Prevents the growth of bacteria and mold.
• High durability.
• Is thixotropic, thus can be mounted to vertical surfaces.
• Suitable for placement over underfloor heating due to its 
elasticity.
• It can be mounted on a variety of surfaces for floors and 
walls, both internally and externally.
• Following the application of the material, and after a 
minimum of 15 days, we place two coats of polyurethane 
varnish which waterproofs the material and increases its 
resistance.

Έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για πάτωμα και τοίχους 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες σε οικίες, 
μπάνια σκάλες, κουζίνες  γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία 
κλπ. Περιέχει τσιμέντο υψηλών αντοχών και ειδικές 
υδροφοβικές ρητίνες που του προσδίδουν άριστη πρόσφυση 
και εργασιμότητα. Μπορούν να προστεθούν χρωστικές για 
τη δημιουργία χρωματισμών. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές 
τόσο σε επιφάνειες από λείο μπετόν, όσο και σε παλιές 
επιφάνειες από παλιό πλακάκι, παλιά μωσαϊκά, παλιές 
στρώσεις μαρμάρων – σοβά, με την κατάλληλη προεργασία 
ανάλογα  με το υπόστρωμα, και με την χρήση του NEOSAND 
PRIMER το οποίο είναι χαλαζιακό αστάρι.

Premixed fibre- reinforced cement for floors and walls, 
suitable for interior and exterior surfaces in homes, 
bathrooms, stairs, kitchens offices, shops, hotels etc. 
It contains concrete of high strength and specific 
hydrophobic resins which give excellent adhesion and 
workability to the material. It can be manufactured 
in any color by adding dyes. Press cement screed is 
suitable for applications in both surfaces of smooth 
concrete, and to old surfaces from old tiles, old mosa-
ics, old marbles layers - plaster, with the appropriate 
preparation depending on the substrate and the use of 
NEOSAND PRIMER which is quartz primer. 

Press cement screed is the latest trend in renovations 
and a very good choice for floor coverings and walls. 
The final surface is smooth and it offers to your space 
a particular aesthetic result of shades and light color 
variations that are created by the technique of pressing.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΜΕΙΞΗ MIXING

SURFACE PREPARATION

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ APPLICATION PROCEDURE

• Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό από 
σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά και να είναι στατικά επαρκές.
• Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τοποθετηθεί 
σταθεροποιητής επιφάνειας NEOPRIMER σε αναλογία 1:1 
και αφήνεται να στεγνώσει για 2-3 ώρες . Ο σταθεροποιητής 
επιφάνειας, σταθεροποιεί την επιφάνεια και την 
απορροφητικότητα και απομακρύνει τυχόν σκόνες.
• Σε λείες επιφάνειες τοποθετείται σταθεροποιητής 
επιφάνειας με χαλαζιακή άμμο, NEOSAND PRIMER.
• Σε εσωτερικούς χώρους είναι επιβεβλημένη η δημιουργία 
περιμετρικού αρμού σε δάπεδα, καθώς και κάθε 30m².
• Υπόστρωμα για δάπεδο: Θα πρέπει αν είναι μια επίπεδη 
επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες (τριφτό screed,κεραμικά)
• Υπόστρωμα για τοίχο: Θα πρέπει να είναι η σπάτουλα 
Special Plast.

Aναμιγνύουμε τη χρωστική σε 5-6 λίτρα νερό μέχρι 
να διαλυθεί, προσθέτουμε το υλικό και αναδεύουμε 
με δράπανο χαμηλών στροφών μέχρι να δημιουργηθεί 
μια ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους με καλή 
εργασιμότητα και αφήνουμε το μείγμα για 10 λεπτά 
μέχρι να ενεργοποιηθούν τα συστατικά του. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, συνιστάται η προσθήκη ενισχυτικού 
γαλακτώματος NEOCRETE στο νερό ανάμιξης με αναλογία 
1:1 έτσι ώστε να ενισχυθεί η πλαστικότητα και η 
ευκαμψία του υλικού.

1. Τοποθέτηση μιας στρώσης σκληβωτής (πατητής) σπάτουλας 
NEOSPATOULA SKLIVOTI με οδοντωτή σπάτουλα των 10mm, σε 
πάχος 2-3mm.

1. We place a layer of the material, NEOSPATOULA 
SKLIVOTI, with a notched trowel of 10mm, on a thickness 
of 2-3mm.

2. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το υαλόπλέγμα βάρους 160gr/m² και 
πατάμε με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα για να δημιουργήσουμε 
μια σχετικά λεία επιφάνεια. (Για εφαρμογή σε τοίχο, δεν απαιτείται η 
τοποθέτηση του υαλοπλέγματος)

2. Then, we place the fiberglass (160gr/m²) and press it 
with the stainless steel trowel so we create a relatively 
smooth surface. (For application on a wall, placing the 
fiberglass is not required)

3. Την επόμενη μέρα, τοποθετούμε ακόμη μία στρώση σκληβωτής 
(πατητής) σπάτουλας NEOSPATOULA SKLIVOTI πάχους 1-2mm. 
Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, λειαίνουμε την επιφάνεια 
χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές 
πατητές κινήσεις.

3. The next day, we place the second layer of the material, 
NEOSPATOULA SKLIVOTI, on a thickness of 1-2mm.Once 
the surface begins to dry, we smoothen the surface using 
a stainless steel trowel, pressing the material with
repetitive movements.

We mix the pigments with 5-6 Ltrs of clean water until dis-
solved, and then we add the full content of a bag. The mixing 
should be done with a manual mixer of low rpm until a uniform 
mixture is formed, suitable for placement. For better results, 
the addition of an emulsion, NEOCRETE, to the mixing water 
on a ratio of 1:1 is recommended, to enhance the flexibility 
and plasticity of the material.

• The substrate should be dry, clean of dust, grease and loose 
particles and must be statically adequate.
• To achieve a stable substrate, a surface stabilizer, NEOPRIM-
ER on a ratio 1:1, should be placed which must dry for 2-3 
hours. The surface stabilizer, stabilizes the surface and the 
absorbency of the substrate and removes any dust.
• On smooth surfaces, we should place a surface stabilizer 
with quartz sand, NEOSAND PRIMER.
• Indoors, the creation of perimeter joins on floors and every 
30m² is necessary.
• Substrate for floors: Should be a flat surface without 
irregularities.
• Substrate for walls: Should be a smooth surface of plaster 
(Special Plast) 
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4. Στο στάδιο αυτό, για τη δημιουργία των σκιάσεων 
τοποθετούμε στην επιφάνεια το υλικό σε μορφή σκόνης, 
διαβρέχουμε ελαφρά τη σπάτουλα μας και πατάμε ξανά το υλικό.

4. At this stage, for the creation of the shadings, we 
spread the material in powder form on the surface. Then 
we press the material again with a slightly wet trowel.

5. Με την πλήρη ξήρανση του υλικού, (μετά από 15 ημέρες
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών,
συνιστάται να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να
προστατεύεται από την αφυδάτωση.) Εφαρμόζονται 3
στρώσεις προστατευτικό πολυουρεθανικό βερνίκι NEOSHINE
POLYURETHANE. Πρώτη στρώση με αραίωση 40% απιονισμένο 
νερό. Μετά 5-7 ώρες (αναλόγως θερμοκρασίας) εφαρμόζουμε το
δεύτερο χέρι χωρίς διάλυση και μετά από 5-7 ώρες (αναλόγως
θερμοκρασίας). Τοποθετούμε το τρίτο χέρι χωρίς διάλυση. Η 
επιφάνεια μπορεί να πατηθεί (όχι τριβές – κτυπήματα) και να
καθαριστεί με ήπια καθαριστικά μετά από 72 ώρες. Η τελική 
δύναμη αποδίδετε στην επιφάνεια μετά το πέρασμα ενός μήνα.

5. Upon complete drying of the material (after 15 days,
depending on weather conditions and the temperature
and in high temperatures, it is recommended to take
appropriate measures in order to protect from dehydra-
tion.), We place 3 layers of protective polyurathane varnish 
NEOSHINE POLYURETHANE. First layer with 40% dilution 
with deionized water, after 5-7 (depending on the tempera-
ture) hours second layer with out dilution, and finally after 
5 -7 (depending on the temperaturehours) the last layer 
with out dilurtion, leave the final surface about 72 hours to 
be dry, and then you can walk in (not friction - blows) and 
clean with mild cleaners. The final force is attributed to the 
surface after a month.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKAGE

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / STORAGE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TECHNICAL DATA

RECOMMENDED TREATMENT
Η σκληβωτή (πατητή) σπάτουλα είναι ένα φυσικό υλικό, στο 
οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται το σύρσιμο φορτίων στην 
επιφάνεια της καθώς και η πτώση αιχμηρών αντικειμένων 
-εργαλείων. Καθαρισμός της τελικής επιφάνειας γίνετε 
μόνο με ήπια καθαριστικά.

Press cement screed  is a natural material, on which there 
should be avoided the dragging of loads on its surface or 
the fall of sharp and pointed items. Surface cleaning with 
mild cleaners.

1.3-1.5kg/m²/1mm

Σε χαρτοσακούλα των 25kg / Paper Bag 25kg

Μέχρι 12 μήνες σε ξηρούς χώρους προστατευμένους από την υγρασία.
Up to 12 months in dry spaces protected from moisture.

             ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ / CHARACTIRISTIC                                                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION

Μορφή / Form:  Τσιμεντοειδής κονία / Cement based mortar

Αποχρώσεις - Έτοιμες αποχρώσεις / Shades Colors: Λευκό και γκρι. Διατίθεται και σε ακόμη 22          
χρωματισμούς / White and gray. Also available 
in 22 more colors

Απαίτηση σε νερό / Water Demand: 5-6 Lt/ 25kg

Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος / Bulk density of dry mortar: 1646kg/ m³

Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες / Compressive strength at 28 days: 20N/ mm²

Πρόσφυση / Adhesion: 0,8N/ mm²

Μέτρο ελαστικότητας / Τensile modulus: ≈ 2mm

Πάχος εφαρμογής / Application thickness: 3-5mm

Τριχοειδής απορρόφηση νερού / Capillary water absorption: 0.001kg/ (m².mm0.5)

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής / Αpplication of protective coating: Μετά από 15 ημέρες / After 15 days

Βατότητα / Foot Traffic: Μετά από 48 ώρες / After 48 hours

Θερμοκρασία εφαρμογής / Application Temperature: + 5 ° C - + 35 ° C

4
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ APPLICATION PROCEDURE
1. Τοποθέτηση μιας στρώσης σκληβωτής (πατητής) σπάτουλας 
NEOSPATOULA SKLIVOTI με οδοντωτή σπάτουλα των 10mm, 
σε πάχος 2-3mm.

1. We place a layer of the material, NEOSPATOULA 
SKLIVOTI, with a notchedtrowel of 10mm, on a thickness 
of 2-3mm.

2. Σε επιφάνειες γυψοσανίδας, τοποθετούμε υαλόπλεγμα 160gr/m2 
το οποίο πατάμε με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα για αποφυγή 
ρωγματώσεων.

2. On plasterboard surfaces, we place fiberglass mesh of 
160gr / m² which we press with stainless steel trowel so 
we can avoid cracks on the surface

3. Την επόμενη μέρα, τοποθετούμε ακόμη μία στρώση σκληβωτής 
(πατητής) σπάτουλας NEOSPATOULA SKLIVOTI πάχους 1-2mm. 
Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, λειαίνουμε την επιφάνεια 
χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές 
πατητές κινήσεις.

3. The next day, we place the second layer of the material, 
NEOSPATOULA SKLIVOTI, on a thickness of 1-2mm.Once 
the surface begins to dry, we smoothen the surface using 
a stainless steel trowel, pressing the material with
repetitive movements.

1

2

2

ΤΟΙΧΟΣ
WALL

4. Για τη δημιουργία περισσότερων σκιάσεων, πριν το τελικό 
πάτημα, μπορούμε να  τοποθετήσουμε στην επιφάνεια 
“ανταύγειες” χρησιμοποιώντας χρωστικές τις τσιμεντοκονίας.

4. At this stage, for the creation of shadings, we can add 
on the wall sheens of color, using dyes of the material 
Neospatoula Sklivoti placed by  the trowel, and then 
pressing the material. 

5. Με την πλήρη ξήρανση του υλικού (μετά από 15 ημέρες 
και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος) εφαρμόζονται 2 στρώσεις NEOSTONE SHINE για 
προστασία της επιφάνειας του υλικού.

5. Upon complete drying of the material (after 15 days, 
depending on weather conditions and the temperature), 
we place 2 layers of protective varnish NEOSTONE SHINE 
to protect the surface of the material.

3
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKAGE

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / STORAGE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TECHNICAL DATA

1.3-1.5kg/m²/1mm

Σε χαρτοσακούλα των 25kg / Paper Bag 25kg

Μέχρι 12 μήνες σε ξηρούς χώρους προστατευμένους από την υγρασία. 
Up to 12 months in dry spaces protected from moisture.

             ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ / CHARACTIRISTIC                                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION

Μορφή / Form: Τσιμεντοειδής κονία / Cement based mortar

Αποχρώσεις - Έτοιμες αποχρώσεις / Shades Colors: Λευκό και γκρι. Διατίθεται και σε ακόμη 22          
χρωματισμούς / White and gray. Also available 
in 22 more colors

Απαίτηση σε νερό / Water Demand: 5-6 Lt/ 25kg

Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος / Bulk density of dry mortar: 1259 kg/ m³

Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες / Compressive strength at 28 days: 3.6N/ mm²

Πρόσφυση / Adhesion: 0.824 N/ mm²

Μέτρο ελαστικότητας / Τensile modulus: ≈ 2mm

Πάχος εφαρμογής / Application thickness: 2-3mm

Τριχοειδής απορρόφηση νερού / Capillary water absorption: 0.001kg/ (m².min0.5)

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής / Αpplication of protective coating: Μετά από 15 ημέρες / After 15 days

Θερμοκρασία εφαρμογής / Application Temperature: + 5 ° C - + 35 ° C

PH μείγματος / PH mixture: 13

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
PHOTOS OF PRESS CEMENT SCREED
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ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 24 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

PAINTED IN 24 SHADES. 
IT CAN BE MANUFACTURED IN A WIDE RANGE OF COLORS IN ORDER

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
24 ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
COLOURS: 24 READY SHADES
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NOTES




