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υπογείων & δεξαμενών 

Στεγανωτικά 

Aquasil 
 
Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης για 
στεγάνωση σκυροδέματος και ορυκτών δομικών υλικών. Ιδανικό για 
υγροπροστασία υπογείων, δεξαμενών, τούνελ, θεμελίων, καναλιών κλπ. 
Για θετική και αρνητική πίεση. Προσφέρει πλήρη και μόνιμη 
στεγανοποίησης σε υδροστατικές πιέσεις πάνω από 12 atm / DIN 1048. 
Υδρατμοπερατό. Προστατεύει το σκυρόδεμα από ενανθράκωση. Μπορεί 
να επιχωματωθεί, να επενδυθεί με πλακάκια, μάρμαρα, πέτρες, ή άλλη 
επένδυση, να σοβατιστεί ή να μείνει ως έχει. Εφαρμόζεται εύκολα και 
οικονομικά. 
 
Κατανάλωση: 2-4 kg/m2 

Aquasil Flex 
 
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. 
Κατάλληλο για επιφάνειες από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα που 
παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω 
συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για επιφάνειες που πρόκειται 
να καλυφθούν με πλακίδια, για ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες 
δεξαμενές, ζαρντινιέρες κλπ. Για θετική και αρνητική πίεση. Προσφέρει 
πλήρη και μόνιμη στεγανοποίησης σε υδροστατικές πιέσεις πάνω από 
12 atm / DIN 1048. Υδρατμοπερατό. Προστατεύει το σκυρόδεμα από 
ενανθράκωση. Μπορεί να επιχωματωθεί, να επενδυθεί με πλακάκια, 
μάρμαρα, πέτρες, ή άλλη επένδυση, να σοβατιστεί ή να μείνει ως έχει. 
Εφαρμόζεται εύκολα και οικονομικά 
 
Κατανάλωση: 2-4 kg/m2 
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υπογείων & δεξαμενών 

Στεγανωτικά 

Elastosil 
 
Eλαστικό σύστημα στεγανοποίησης 2 συστατικών για επιφάνειες με 
λιμνάζοντα νερά και ως πλήρες στεγανό υπόστρωμα επενδύσεων. 
Συγκολλάται άρρηκτα σε σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο, 
μωσαϊκό, τσιμεντοκονίες, τσιμεντόλιθους, πέτρα και προσφέρει πλήρη 
ελαστική στεγάνωση επιφανειών όπως είναι οι ταράτσες και σε 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, υψηλές 
παραμορφώσεις, ισχυρή ηλιοφάνεια και ακραίες αλλαγές του 
περιβάλλοντος. Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού. 
Παραδείγματα εφαρμογών: •Ταράτσες •Υπόγεια •Μπαλκόνια •Πισίνες 
•Μπάνια •Ανεστραμμένα δωμάτια •Κελάρια •Δάπεδα •Δεξαμενές 
•Τούνελ •Θεμέλια •Φρεάτια •Κανάλια 
•Κτίσματα από τούβλα και τσιμεντόλιθους •Ζαρντινιέρες •Υποστρώματα 
κεραμοσκεπών •Πίσω από ξύλινες επενδύσεις •Φρεάτια ασανσέρ κλπ 
•Μπορεί να επιχωματωθεί, να επενδυθεί με πλακάκια, μάρμαρα, πέτρες, 
ή άλλη επένδυση, να σοβατιστεί ή να μείνει ως έχει. 
 
Κατανάλωση: 2-4 kg/m2 

Aquabok 
 
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα για σφράγισμα διαρροών νερού και 
γρήγορες στερεώσεις και αγκυρώσεις. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 
1-2 λεπτά. 
 
Κατανάλωση: 1,2 kg/lt 
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υπογείων & δεξαμενών 

Στεγανωτικά 

Hardox 113 
 
Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Για αστάρωμα των 
επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις σε 
υποστρώματα σκυροδέματος επιβαρυμένα με έλαια ή καταπονημένα 
υποστρώματα από ανερχόμενη υγρασία. 
 
Κατανάλωση: o,25-0,55 kg/m2 

Betolax 
 
Ρευστοποιητής σκυροδέματος και στεγανωτικό μάζας τύπου Α. Υγρό 
πρόσμικτο πού ενεργεί ως ρευστοποιητής ( ASTM C – 494: Τύπος Α) και 
στεγανωτικό μάζας. Χρησιμοποιείται στην δημιουργία κατασκευών από 
σκυρόδεμα υψηλών αντοχών, εμφανές σκυρόδεμα και σε εφαρμογές 
που βρίσκονται σε συνεχή ή παροδική επαφή με νερό. 
Παραδείγματα εφαρμογών •Θεμελιώσεις •Υπόγεια •Πισίνες 
•Αποχετευτικά έργα •Φράγματα •Δεξαμενές •Κανάλια •Γενικά όπου 
απαιτείται υψηλής ποιότητας στεγανό και εργάσιμο σκυρόδεμα 
 
Κατανάλωση: o,2-0,5 kg/m2 

BP 80 
 
Αποστραγγιστική μεμβράνη πολυεθυλενίου υψηλής πυκνότητας με 
κονικές προεξοχές ύψους 8,0mm. 
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ταρατσών 

Στεγανωτικά 

Aquasil Flex 
 
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. 
Κατάλληλο για επιφάνειες από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα που 
παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω 
συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για επιφάνειες που πρόκειται 
να καλυφθούν με πλακίδια, για ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες 
δεξαμενές, ζαρντινιέρες κλπ. Για θετική και αρνητική πίεση. Προσφέρει 
πλήρη και μόνιμη στεγανοποίησης σε υδροστατικές πιέσεις πάνω από 
12 atm / DIN 1048. Υδρατμοπερατό. Προστατεύει το σκυρόδεμα από 
ενανθράκωση. Μπορεί να επιχωματωθεί, να επενδυθεί με πλακάκια, 
μάρμαρα, πέτρες, ή άλλη επένδυση, να σοβατιστεί ή να μείνει ως έχει. 
Εφαρμόζεται εύκολα και οικονομικά 
 
Κατανάλωση: 2-4 kg/m2  

Elastosil 
 
Eλαστικό σύστημα στεγανοποίησης 2 συστατικών για επιφάνειες με 
λιμνάζοντα νερά και ως πλήρες στεγανό υπόστρωμα επενδύσεων. 
Συγκολλάται άρρηκτα σε σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο, 
μωσαϊκό, τσιμεντοκονίες, τσιμεντόλιθους, πέτρα και προσφέρει πλήρη 
ελαστική στεγάνωση επιφανειών όπως είναι οι ταράτσες και σε 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, υψηλές 
παραμορφώσεις, ισχυρή ηλιοφάνεια και ακραίες αλλαγές του 
περιβάλλοντος. Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού. 
Παραδείγματα εφαρμογών: •Ταράτσες •Υπόγεια •Μπαλκόνια •Πισίνες 
•Μπάνια •Ανεστραμμένα δωμάτια •Κελάρια •Δάπεδα •Δεξαμενές 
•Τούνελ •Θεμέλια •Φρεάτια •Κανάλια 
•Κτίσματα από τούβλα και τσιμεντόλιθους •Ζαρντινιέρες •Υποστρώματα 
κεραμοσκεπών •Πίσω από ξύλινες επενδύσεις •Φρεάτια ασανσέρ κλπ 
•Μπορεί να επιχωματωθεί, να επενδυθεί με πλακάκια, μάρμαρα, πέτρες, 
ή άλλη επένδυση, να σοβατιστεί ή να μείνει ως έχει. 
 
Κατανάλωση: 2-4 kg/m2 
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ταρατσών 

Στεγανωτικά 

Monoflex 
 
Ελαστομερές ακρυλικό στεγανοποίησης δωμάτων. Σχηματίζει μια 
προστατευτική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις που είναι πολύ 
ελαστική, απολύτως στεγανή και ανθεκτική στις διαβρώσεις του 
περιβάλλοντος και στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Διακρίνεται για την 
εξαιρετική αντίσταση σε ακραίες καιρικές συνθήκες διατηρώντας τις 
ιδιότητες του σε θερμοκρασίες από -25οC έως 100οC. Εφαρμόζεται σε 2 
στρώσεις με ρολό ή πινέλο σταυρωτά σε καθαρά υποστρώματα. 
Αραιώνεται με νερό μέχρι 5% για την πρώτη στρώση σαν αστάρι. 
 
Κατανάλωση: 1-1,5 kg/m2 

Superbit 
 
Ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανωποίησης, μίγμα καθαρών ασφαλτικών, 
γαλακτοματοποιητικών ρητινών και ειδικών πολυμερών το οποίο μετά 
την εξάτμιση του μέσου διασποράς σχηματίζει ένα ενιαίο στεγανωτικό 
ελαστικό υμένα μαύρου χρώματος. Το SUPERBIT χρησιμοποιείται κυρίως 
για στεγάνωση και προστασία οριζοντίων και κατακόρυφων επιφανειών 
όπως 
• Τοιχία αντιστήριξης 
• Κεκλιμένες στέγες 
• Δάπεδα 
• Στοιχεία θεμελιώσεων κ.α 
• Για δημιουργία φράγματος υδρατμών 
• Για κόλληση θερμομονωτικών πλακών 
• Για ανανέωση πλακών ασφαλτικών επιστρώσεων 
• Σαν αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών 
 
Κατανάλωση: o,5-2 kg/m2/συνολικά 
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ταρατσών 

Στεγανωτικά 

Monoflex PU 
 
Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό δωμάτων ενός συστατικού. 
Σχηματίζει μετά την επάλειψή του μία στεγανή μεμβράνη, χωρίς αρμούς 
και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής στον χρόνο. 
 
Κατανάλωση: 1,5 Kg/m2 

Superbit Rubber 
 
Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανωποίησης, μίγμα καθαρών 
ασφαλτικών, γαλακτοματοποιητικών ρητινών και ειδικών ελαστομερών 
πολυμερών το οποίο μετά την εξάτμιση του μέσου διασποράς 
σχηματίζει ένα ενιαίο στεγανωτικό υμένα με εξερετική ελαστικότητα και 
αντοχή στην υγρασία. Το SUPERBIT RUBBER χρησιμοποιείται κυρίως: Για 
στεγάνωση και προστασία οριζοντίων και κατακόρυφων επιφανειών 
όπως: 
• Τοιχία αντιστήριξης 
• Δώματα 
• Κεκλιμένες στέγες 
• Δάπεδα 
• Θεμέλια 
• Για δημιουργία φράγματος υδρατμών 
• Για κόλληση θερμομονωτικών πλακών 
• Για ανανέωση πλακών ασφαλτικών επιστρώσεων 
• Σαν αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών 
 
Κατανάλωση: o,5-2 kg/m2/συνολικά 
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τοίχων 

Στεγανωτικά 

Pro 101 
 
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων. Αστάρι ακρυλικής βάσης με 
πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα που αραιώνεται με νερό και 
προσφέρει ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους σοβάδες, στους 
ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επισρίσματα όπως το Monokapa, 
Granulato και Plaster fin. Ενδείκνυται για πορώδη υποστρώματα όπως 
σοβάδες πρώτης στρώσης, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν, 
τσιμεντοειδείς συγκολλητικές επιστρώσεις, τσιμεντοκονιάματα κλπ. 
 
Κατανάλωση: 100-200g. /m2 

Nanoline 700 S 
 
Υδροαπωθητικός διαφανής νανοεμποτισμός σιλοξανικής βάσης με 
διαλύτες για αδιαβροχοποίηση προσόψεων. Προστατευτικό φράγμα 
ενάντια στους παράγοντες που ευνοούν την ενανθράκωση, Η 
περατότητα έναντι υδρατμών των τοίχων και των δαπέδων παραμένει 
ανεπηρέαστη. Παραδείγματα εφαρμογών: Εμφανές σκυρόδεμα, Σοβάς, 
Ινοπλισμένο τσιμέντο, Τούβλα, Κεραμίδια, Κεραμικά πλακίδια, Αρμοί 
πλακιδίων, Φυσικές ή τεχνητές πέτρες, Πυρότουβλα 
 
Κατανάλωση: o,2-0,4 lt/m2 

Kapalux 
 
Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας. Για βαφή και 
στεγανοποίηση τοίχων, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
 
 
Κατανάλωση: 10-12 m2/lt 
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τοίχων 

Στεγανωτικά 

Nanoline 900 W 
 
Υδροαπωθητικός εμποτισμός νανομοριακής δομής για προστασία 
μαρμάρων γρανιτών κλπ. Πλεονεκτήματα: Προστατευτικό φράγμα ενάντια 
στους λεκέδες, δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ στα υποστρώματα 
εφαρμογής και έτσι δεν αλλοιώνει την αισθητική τους, Για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Παραδείγματα εφαρμογών: Γυαλισμένα 
μάρμαρα, Γρανίτες, Πορσελάνη, Κεραμικά πλακίδια, Φυσικές ή τεχνητές 
πέτρες, Πυρότουβλα 
 
Κατανάλωση: o,05-0,1 kg/m2 

Nanoline 80 W 
 
Υδροαπωθητικός διαφανής νανοεμποτισμός σιλοξάνης, υδατικής 
διασποράς, για αδιαβροχοποίηση σε πορώδεις επιφάνειες. 
Πλεονεκτήματα: Προστατευτικό φράγμα ενάντια στους παράγοντες που 
ευνοούν την ενανθράκωση, η περατότητα έναντι υδρατμών των τοίχων 
και των δαπέδων παραμένει ανεπηρέαστη, δεν δημιουργεί επιφανειακό 
φιλμ στα υποστρώματα εφαρμογής και έτσι δεν αλλοιώνει την αισθητική 
τους. Παραδείγματα εφαρμογών: Εμφανές σκυρόδεμα, Σοβάς, 
Ινοπλισμένο τσιμέντο, Τούβλα, Κεραμίδια, Κεραμικά πλακίδια, Αρμοί 
πλακιδίων, Φυσικές ή τεχνητές πέτρες, Πυρότουβλα 
Συσκευασία: 
1 kg, 5 kg, 20 kg  διαφανές 
 
Κατανάλωση: o,2-0,4 kg/m2 
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τοίχων 

Στεγανωτικά 

Pro 101 
 
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων. Αστάρι ακρυλικής βάσης με 
πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα που αραιώνεται με νερό και 
προσφέρει ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους σοβάδες, στους 
ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επισρίσματα όπως το Monokapa, 
Granulato και Plaster fin. Ενδείκνυται για πορώδη υποστρώματα όπως 
σοβάδες πρώτης στρώσης, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν, 
τσιμεντοειδείς συγκολλητικές επιστρώσεις, τσιμεντοκονιάματα κλπ. 
 
Κατανάλωση: 100-200g. /m2 

Nanoline 700 S 
 
Υδροαπωθητικός διαφανής νανοεμποτισμός σιλοξανικής βάσης με 
διαλύτες για αδιαβροχοποίηση προσόψεων. Προστατευτικό φράγμα 
ενάντια στους παράγοντες που ευνοούν την ενανθράκωση, Η 
περατότητα έναντι υδρατμών των τοίχων και των δαπέδων παραμένει 
ανεπηρέαστη. Παραδείγματα εφαρμογών: Εμφανές σκυρόδεμα, Σοβάς, 
Ινοπλισμένο τσιμέντο, Τούβλα, Κεραμίδια, Κεραμικά πλακίδια, Αρμοί 
πλακιδίων, Φυσικές ή τεχνητές πέτρες, Πυρότουβλα 
 
Κατανάλωση: o,2-0,4 lt/m2 

Kapalux 
 
Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας. Για βαφή και 
στεγανοποίηση τοίχων, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
 
 
Κατανάλωση: 10-12 m2/lt 
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σφραγιστικά 

Στεγανωτικά 

Super Silicone Sealant 
 
Σιλικόνη υψηλής ποιότητας με τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παραμένει αναλλοίωτη ακόμα 
και μετά από 10 χρόνια. Κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και 
οριζόντιων αρμών πλάτους 3-40 mm, σε μη πορώδη και πορώδη υλικά, 
όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής κλπ.) 
κεραμικά κλπ. Εφαρμόζεται σε χώρους με υψηλή υγρασία, όπως κουζίνες, 
μπάνια κλπ. για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό (πισίνες, ενυδρεία κλπ.). 
Ενδείκνυται επίσης για εφαρμογές σε σκάφη θαλάσσης, υαλοκατασκευές 
κτλ. Δεν επιδέχεται βαφή. 

Hybrid Sealant and Adhesive 
 
Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη με εξαιρετική 
πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, 
γρανίτη, μάρμαρο, PVC κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Επιδέχεται βάψιμο. 

Flexible Polyurethane Sealant 
 
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. 
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικοί και συνθετικοί λίθοι, μέταλλο, αλουμίνιο, 
ξύλο, κεραμικά πλακίδια, πλαστικό κλπ. Κατάλληλη για εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους. Στηθαία μπαλκονιών, αρμούς γύρο από παράθυρα 
και πόρτες, προσόψεις, μεταλικά πάνελ, αρμούς σκυροδέματος κλπ. 
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κόλλες πλακιδίων 

Κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκοι 

Classic 
 
Κόλλα βάσεως τσιμέντου. Κατάλληλη για την τοποθέτηση κεραμικών 
πλακιδίων. Παραδείγματα εφαρμογών: Για συγκόλληση κεραμικών 
πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, σε επιφάνειες απο μπετόν, τσιμεντοκονία, 
σοβάδες, τούβλα κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 
12004. 
Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m2 

Ultra Acrylic 
 
Ρητινούχα τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική κάθετη 
ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Παραδείγματα 
εφαρμογών: Για τοποθέτηση πλακιδίων όλων των τύπων (π.χ. Gres, 
percelanato,κεραμικό γρανίτη τύπου μαρμάρου κλπ) φυσικών λίθων και 
πλακίδια μεγάλων διαστάσεων σε τοίχους και δάπεδα, εσωτερικά και 
εξωτερικά με υψηλή αντοχή στην υγρασία. Κατατάσσεται ως κόλλα 
τύπου C2ΤE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 12004 
Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m2 

Extra 
 
Υψηλών προδιαγραφών τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς ολίσθηση στα βαρύτερα και μεγαλύτερα πλακάκια. 
Παραδείγματα εφαρμογών: Για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε 
τοίχους και δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά. Ιδανική για τσιμεντοειδή 
υποστρώματα. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2Τ σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή οδηγία EN 12004 
Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m2 
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κόλλες πλακιδίων 

Κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκοι 

Super Acrylic 
 
Υψηλών προδιαγραφών τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς ολίσθηση στα βαρύτερα και μεγαλύτερα πλακάκια. 
Παραδείγματα εφαρμογών: Για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε 
τοίχους και δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά. Ιδανική για τσιμεντοειδή 
υποστρώματα. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2Τ σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή οδηγία EN 12004 
Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m2 

Hyper Flex 
 
Εύκαμπτη υψηλών προδιαγραφών ρητινούχα κόλλα πλακιδίων. Έχει 
μηδενική κάθετη ολίσθηση, μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και 
εξαιρετική αντοχή σε υδάτινο περιβάλλον 
Παραδείγματα εφαρμογών: Τοποθέτηση όλων των τύπων πλακίδια, 
συμπεριλαμβανομένων πλήρως υαλοποιημένα, πορσελάνη (π.χ. Gres, 
percelanato, κεραμικό γρανίτη τύπου μαρμάρου κλπ) και πλακίδια 
μεγάλων διαστάσεων σε τοίχους και δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά. 
Ιδανική για δύσκολα υποστρώματα όπως πισίνες, ενδοδαπέδια 
θέρμανση κλπ.   Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m2 

Bau Flex 
 
Ρητινούχα τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική κάθετη 
ολίσθηση, μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και υψηλή αντοχή σε 
θερμομηχανικές καταπονήσεις και υγρασία. Παραδείγματα εφαρμογών: 
Τοποθέτηση πλακιδίων όλων των τύπων (π.χ. Gres, percelanato, κεραμικό 
γρανίτη τύπου μαρμάρου κλπ) σε τοίχους και δάπεδα, εσωτερικά και 
εξωτερικά. Ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση, στεγανοποιητικά υλικά 
τσιμεντοειδούς βάσης, μωσαϊκά και γενικά σε επιφάνειες που απαιτείται 
υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2ΤΕ 
S1 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 12004 
Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m2 
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αρμόστοκοι 

Κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκοι 

Perla 0-8mm 
 
Πορσελάνινος υδατοαπωθητικός ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων. Για 
αρμούς πολύ υψηλών αντοχών από 0-8 mm με λεία και ομοιόμορφη 
τελική επιφάνεια. Κατάλληλο για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, 
κεραμικών γρανιτών, υαλοψηφίδων και φυσικών λίθων σε οποιοδήποτε 
υπόστρωμα, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε τοίχους ή δάπεδα. Οι 
ρεολογικές του ιδιότητες και η προηγμένη σύσταση του προσφέρει 
γρήγορο γέμισμα των αρμών και πολύ εύκολο καθαρισμό των 
υπολειμμάτων. 
 
Κατανάλωση: 0,2-5 kg/m2 
Αποχρώσεις: σελ. 37 
 

Epoxy plus 
 
Εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων 2 συστατικών. Αδιαπέραστος από το 
νερό αρμόστοκος πολύ υψηλών απαιτήσεων σε μηχανικές αντοχές και 
αντοχές σε χημικά. Προσφέρει άρρηκτη συγκόλληση στις επιφάνειες 
απόλυτη στεγανότητα και πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για 
οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Απλώνεται μαλακά και καθαρίζεται 
εύκολα κατά την εφαρμογή.Ιδανικό για χώρους που απαιτούνται 
αυστηρές συνθήκες υγιεινής όπως σε βιομηχανίες τροφίμων, 
φαρμακοβιομηχανίες, κουζίνες, πισίνες, χημικά εργαστήρια κλπ. 
 
Κατανάλωση: 0,2-5 kg/m2 
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ειδικές κόλλες 

Κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκοι 

Petroblock 
 
Υψηλών προδιαγραφών ρητινούχα κόλλα για ελαφρά δομικά στοιχεία και 
τούβλα πορομπετόν. Κόλλα, αρμόστοκος και σοβάς σε ένα προϊόν. Η 
κόλλα ενδείκνυται και ως υλικό πλήρωσης των αρμών αλλά και για το 
σπατουλάρισμα της τοιχοποιίας ή φθαρμένων δομικών στοιχείων. 
Υψηλές αντοχές. Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές για πολύ απαιτητικές 
συγκολλήσεις όπως σε τοιχοποιίες με μεγάλη καιρική επιβάρυνση και 
εγγυάται την συνεχή και αποτελεσματική θερμομόνωση των χώρων από 
τοιχοποιία πορομπετόν με πολύ υψηλό δείκτη αντοχών και απεριόριστη 
αντοχή στη γήρανση. Για κάθε τύπο (μάρκα) τούβλων πορομπετόν. 
Παραδείγματα εφαρμογών: Για τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Για οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες: Πορομπετόν, 
Τούβλων, Τσιμεντόλιθων, Λίθων, Χτίσιμο, Συγκόλληση κεραμικών 
πλακιδίων, Αρμολόγηση των δομικών στοιχείων που έχουν χτιστεί. 
 
Κατανάλωση: 15-20 kg/m3 ή 2 kg/m2 

Decoset 
 
Υψηλών προδιαγραφών ρητινούχα κόλλα για διακοσμητικά τούβλα, 
φυσικούς λίθους, τεχνητές πέτρες, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, 
κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων, γρανίτη κλπ. Παραδείγματα 
εφαρμογών: Τοποθέτηση επενδύσεων σε τοίχους και δάπεδα. Για 
στρώσεις μεγάλου πάχους, Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Ιδανική για :Διακοσμητικά τούβλα (συνθετικά, κεραμικά, απλά), 
Τσιμεντόπλακες , Σχιστόλιθους, Φυσικές και τεχνητές πέτρες όλων των 
τύπων, τουβλάκια προσόψεων, Κεραμίδια, Δάπεδα Καρύστου, 
Επενδύσεις απορροφητικών και λιγότερο απορροφητικών κεραμικών 
πλακιδίων, Κεραμικές ψηφίδες και πλάκες, Διακοσμητικές ψηφίδες με 
πλέγμα στο πίσω μέρος, Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Το ίδιο υλικό 
χρησιμοποιείται και για την αρμολόγηση των επιφανειών. 
 
Κατανάλωση: 15-20 kg/m3 ή 2 kg/m2 
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ειδικές κόλλες 

Κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκοι 

Crystal G  
 
Θιξοτροπική ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για υαλότουβλα, 
αντιμουχλική. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το ίδιο υλικό 
χρησιμοποιείται και για την αρμολόγηση των επιφανειών. 
 
Κατανάλωση: 15 kg/m2 

Pyroflex 
 
Υψηλών προδιαγραφών πυρίμαχο συγκολλητικό κονίαμα για 
πυρότουβλα με αντοχή σε +1.500oC. Προσφέρει εξαιρετικές αντοχές σε 
κατασκευές από πυρότουβλα όπως τζάκια, φούρνους, καμινάδες 
ψησταριές κλπ. Και χρησιμοποιείται για την συγκόλληση και την 
αρμολόγηση καινούργιων ή παλαιών κατασκευών και επιδιορθώσεων. 
 
Κατανάλωση: 15 kg/m2 
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συμπληρωματικά 

Κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκοι 

Baulat 
 
Βελτιωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων 4 σε 1. Πρόσθετο γαλάκτωμα βάσεως 
ακρυλικού πολυμερούς εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα που 
προσφέρει στα κονιάματα τα εξής 4 χαρακτηριστικά: • Πολύ μεγάλη 
πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα ακόμη και σε λείες επιφάνειες • 
Μεγάλη αύξηση της ελαστικότητας (δημιουργία κονιαμάτων απαλλαγμένα 
από ρωγματωσεις, αυξημένη αντοχή σε κύκλους ψύξης – απόψυξης) • 
Μεγάλη βελτίωση των μηχανικών αντοχων • Στεγανοποίηση και αντοχή σε 
υγρούς χώρους. 
 
Κατανάλωση: 1:1 προς 1:5 στο νερό αναμειξης 

Super grip 
 
Υψηλής τεχνολογίας ενός συστατικού υδατοδιαλυτό αρτάρι κατάλληλο για 
την ενίσχυση της πρόσφυσης τσιμεντοειδών συγκολλητικών, 
τσιμεντοκονιαμάτων και αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων. Για 
απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιές στρώσεις 
πλακιδίων, μάρμαρα, μοσαϊκά,βιομηχανικά δάπεδα, ξύλινα και μεταλλικά 
δάπεδα, δάπεδα από PVC κλπ. 
Συσκευασία: 
1 kg, 5 kg, 20 kg  (λευκό) 
 
Κατανάλωση: 100-200g. /m2 
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σκυροδέματος 

Επισκευαστικά  

Betofix A40 
 
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού ινοπλισμένο, 
σταθερού όγκου, τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για επισκευές 
σκυροδέματος. Παραδείγματα εφαρμογών: • Επισκευες-κατασκευες 
υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος • Επισκευή 
αποσαθρωμένων επιφανειών από σκυρόδεμα • Γεμίσματα φωλιών, 
ατελειών και δημιουργία αρμών-λουκιών σε στοιχεία σκυροδέματος 
Κατανάλωση: 17 kg/m2/cm 

Betofix  B70 
 
Επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα. 
Πάχος έως 60mm/ στρώση με αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση για την 
αποτροπή δημιουργίας ρωγμών. Ενός συστατικού ινοπλισμένο, 
σταθερού όγκου, υψηλής θιξοτροπίας, τροποποιημένο με πολυμερή 
ενισχυτικά για επισκευές υψηλών απαιτήσεων.  Παραδείγματα 
εφαρμογών: • Επισκευες-κατασκευες υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία 
σκυροδέματος • προκατασκευασμένα στοιχεία • Δομητικές ενισχύσεις – 
εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου σκυροδέματος σε γέφυρες, 
κτήρια, σήραγγες, τοιχία από σκυρόδεμα κλπ • Επισκευή 
αποσαθρωμένων επιφανειών από σκυρόδεμα • Γεμίσματα φωλιών, 
ατελειών και δημιουργία αρμών-λουκιών σε στοιχεία σκυροδέματος 
 Κατανάλωση: 17 kg/m2/cm. 

Baucast 
 
Χυτό, μη συρρικνούμενο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών 
αντοχών. Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών ή πλήρωση κενών σε 
στοιχεία σκυροδέματος, αγκυρώσεις βλήτρων, υποστυλώσεις, γεμίσματα 
αρμών, εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων κλπ. Εφαρμόζεται σε πάχος 
έως 100 mm. 
 Κατανάλωση: -2,1 Kg για πλήρωση χώρου όγκου 1 lt 
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σκυροδέματος 

Επισκευαστικά  

Superfix 30 
Θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό υλικό σε μορφή πάστας 2 
συστατικών χωρίς διαλύτες για πλήθος επισκευών, συγκολλήσεων, 
σφραγίσεων κλπ.  Παραδείγματα εφαρμογών. Ως συγκολλητικό για: 
Σκυρόδεμα, Φυσικές πέτρες, Κονιάματα, Τούβλα, τσιμεντόλιθοι, Χάλυβα, 
σίδερο, αλουμίνιο, Ξύλο, Γυαλί, Πολυεστέρα, Εποξειδικά. Για επισκευές σε 
: Γωνίες, Οπές, Γεμίσματα, Πλήρωση αρμών, Συγκόλληση διαφορετικών 
υλικών, Αδιαπέραστο από υγρασία και νερό, Για εφαρμογές σε ξηρό και 
υγρό περιβάλλον.  Κατανάλωση: ~ 1.8 kg /m2/mm 

Armoseal 
Eπαλειφόμενο κονίαμα για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση 
και για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή 
κονιάματος. Κατανάλωση: 70-100 gr ανά τρέχον μέτρο οπλισμού. 
Συνδετική στρώση:2 Kg/m2 επιφάνειας 

Superfix 50 
Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη χαμηλού ιξώδους. Λεπτόρρευστο 
συγκολλητικό, σφραγιστικό υλικό με μηδενική συρρίκνωση για γέμισμα 
συγκόλληση και σφράγιση ρωγμών σε κολώνες, πλάκες, θεμελιώσεις 
σκυροδέματος καθώς και εμφυτεύσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά 
στοιχεία. Εφαρμόζεται με την μέθοδο των ρητινενέσεων ή χυτό. Σχηματίζει 
φράγμα έναντι στη διείσδυση νερού, συμβάλλει στην αναστολή της 
διάβρωσης και συνεισφέρει στην συγκόλληση (μονολιθικότητα) του 
σκυροδέματος.  Κατανάλωση: ~ 1.1 kg το 1 lt 

UltraFast 
Ρητινούχο ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης 
σταθερού όγκου, τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά. 
Παραδείγματα εφαρμογών: • Επισκευες-κατασκευες υψηλών 
απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος  Κατανάλωση: 15 Kg/m/²cm 
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τοίχων 

Επισκευαστικά  

Superfix acrylic 7 
 
Υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για εφαρμογή με το χέρι 
και με μηχανή εκτόξευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε 
επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή σκυρόδεμα που πρόκειται να 
καλυφθούν με χρώμα. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα, έχει μεγάλη 
απόδοση και προσφέρει απόλυτα λείες και ανθεκτικές επιφάνειες. 
  
Κατανάλωση: 1,1 kg/m2/mm. 

Plaster fix 
 
Λευκός ταχύπηκτος, επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς για μεγάλη 
ποικιλία επισκευών και επιδιορθώσεων.Για αποκατάσταση ζημιών σε 
οπές και γωνιές, σφράγιση ρωγμών, διαμόρφωση σπασμένων σοβάδων 
και αποκατάσταση των φθορών που προκαλούν τα συνεργεία των 
υδραυλικών, αλουμινάδων, ξυλουργών, ηλεκτρολόγων κλπ 
Πλεονεκτήματα: Ταχύτητα εργασιών, Εξαιρετική εργασιμότητα, Υψηλές 
μηχανικές αντοχές, Άριστη πρόσφυση, Δεν παρουσιάζει ματίσεις 
  
Κατανάλωση: 14,7 kg/m2/cm. 

Stucocem 
 
Καλυπτικός ρητινούχος τσιμεντόστοκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη 
έως 4mm /στρώση. Ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία για κάλυψη 
κατασκευαστικών ατελειών, εύκολα και γρήγορα, σε πάχη έως 4 mm ανά 
στρώση χωρίς να σκάει, σε εμφανές μπετόν και σοβά. Για κάλυψη πόρων 
ή φωλιών και εξομάλυνση επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν ή να 
περαστούν με SuperFix 7 για την δημιουργία βελούδινης επιφάνειας. 
Εφαρμόζεται με το χέρι και με μηχανή εκτόξευσης. 
 
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2/mm. 
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πρόσθετα 

Επισκευαστικά  

Stela 
 
Πλαστικοποιητής κονιαμάτων, αντικαθιστά τον ασβέστη. Κορυφαίας 
ποιότητας βελτιωτικό του σοβά και των τσιμεντοκονιαμάτων που 
αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη. Περιγραφή – εφαρμογές σε Σοβάδες, 
Λάσπη χτισίματος, Λάσπη μαρμαροστρώσεων, Εκτοξευμένα κονιάματα, 
Κονιάματα τοιχοποιίας, Λευκά επιχρίσματα, Κονιάματα επίστρωσης 
διακοσμητικών λίθων. Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, Καταργεί 
πλήρως τον ασβέστη και τα μειονεκτήματα του, Μεγαλύτερη πρόσφυση, 
Μεγαλύτερη πλαστικότητα, Αύξηση χρόνου πήξης, Αύξηση της αντοχής 
της τοιχοποιίας και των τσιμεντοκονιών, Δίνει τέλος στις ‘πεταλούδες’ και 
το ‘κρέμασμα’ του σοβά, Βελτίωση της τελικής επιφάνειας των 
κονιαμάτων.  Κατανάλωση: 75 g ανά 25 kg τσιμέντου 

Baulat 
 
Βελτιωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων 4 σε 1. Πρόσθετο γαλάκτωμα βάσεως 
ακρυλικού πολυμερούς εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα που 
προσφέρει στα κονιάματα τα εξής 4 χαρακτηριστικά: • Πολύ μεγάλη 
πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα ακόμη και σε λείες επιφάνειες • 
Μεγάλη αύξηση της ελαστικότητας (δημιουργία κονιαμάτων απαλλαγμένα 
από ρωγματωσεις, αυξημένη αντοχή σε κύκλους ψύξης – απόψυξης) • 
Μεγάλη βελτίωση των μηχανικών αντοχων • Στεγανοποίηση και αντοχή σε 
υγρούς χώρους. 
 
Κατανάλωση: 1:1 προς 1:5 στο νερό αναμειξης 

Cement  Υψηλής αντοχής τσιμέντο, λευκό ή γκρι 
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πρόσθετα 

Επισκευαστικά  

Bau-color 
Ανόργανη χρωστική σε σκόνη, βάσης ορυκτών οξειδίων για χρωματισμό 
επιχρισμάτων, σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων. Προστίθεται στο 
ξηρό μίγμα του τσιμέντου με τα αδρανή πριν την ανάμιξη με το νερό. Σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε αρμούς και πλάκες. 
Παραδείγματα εφαρμογών: Έγχρωμα επιχρίσματα, Έγχρωμα κονιάματα 
για αρμολόγηση πλακών, πλακιδίων, φυσικών λίθων κλπ    
Κατανάλωση: ~ 1 συσκευασία για 50 kg τσιμέντου 

Bau-fibers 
Συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου με ειδική επεξεργασία για καλύτερο 
διασκορπισμό στο μίγμα. Πρόσμιξη στο σκυρόδεμα και στα κονιάματα για 
τον έλεγχο ρηγματώσεων και την συνεκτικότητα σε κονίαμα λεπτού 
πάχους, επιχρίσματα, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, σοβάδες κλπ. 
 Κατανάλωση: ~ 1 συσκευασία για 1 m3 σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα 

Superlat Latex 
Προσφέρει πρόσφυση και ελαστικότητα. Ενισχύει τις μηχανικές αντοχές 
και αποτρέπει την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από 
συστολοδιαστολές και παραμορφώσεις. Ενδεικτικές χρήσεις: Σοβάδες 
αδιάβροχοι και υψηλής αντοχής. Επισκευαστικά κονιάματα για 
σκυρόδεμα και σοβάδες. Τσιμεντοκονιάματα και αρμολόγηση. 
Επιφανειακός εμποτισμός τσιμεντοκονιαμάτων για βελτίωση των 
ιδιοτήτων τους σαν αστάρι.  
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καθαριστικά 

Επισκευαστικά 

PE 112  
 
Ειδικό (οξύτατο) καθαριστικό για φυσικές πέτρες και τζάκια. Kαθαρίζει, 
ζωντανεύει και επαναφέρει το φυσικό χρώμα της πέτρας απομακρύνοντας 
κάθε είδους υπολείμματα, όπως από χώματα, κάπνα (εσωτερικό τζακιών), 
σκόνη, μούχλα, αρμολόγηση και γενικώς ακαθαρσίες που συσσωρεύονται 
με τον καιρό.Για όλες τις φυσικές πέτρες. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το 
είδος της επιφάνειας συνιστάται δοκιμαστική χρήση σε ένα μικρό μέρος 
της επιφάνειας. 
  
Κατανάλωση: 1lt /4-5m2 

CE 111 
 
Ειδικό (οξύτατο) καθαριστικό για κεραμικά πλακίδια και αρμόστοκους. 
Aφαιρεί δραστικά πάσης φύσεως υπολείμματα από τσιμέντα, σοβάδες, 
ασβέστη, αρμόστοκους, χρώματα καθώς και άλλους λεκέδες όπως 
λάδια, ποτά κ.τ.λ. Τα πλακίδια γίνονται πεντακάθαρα και τα χρώματα 
των αρμόστοκων που έχουν τυχόν αλλοιωθεί από την πολυκαιρία, 
ανανεώνονται. 
  
Κατανάλωση: 1lt /4-5m2 
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ακρυλικοί σοβάδες 

Σοβάδες και Θερμομόνωση  

Granulato 
 
Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός σοβάς με έγχρωμα χαλαζιακά αδρανή με 
ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για την δημιουργία μιας αδρής 
διακοσμητικής επιφάνειας. Χρησιμοποιείται για την διακόσμηση 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Είναι κατάλληλος για εξωτερικές 
επιφάνειες προσόψεων κτιρίων.• Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη 
ακτινοβολία • Υψηλή ελαστικότητα • Πλήρη υδατοαπωθητικότητα • 
Άριστη ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου. Συμβατά 
υποστρώματα: • Σκυρόδεμα • Κονιάματα • Γυψοσανίδες • Ξύλο • Μέταλο 
• ΜDF.  Κατανάλωση: 4kg/m2  Αποχρώσεις: σελ. 37 
 
 

Monokapa 
 
Eλαστικός υδροανθεκτικός σοβάς έτοιμος προς χρήση σε μορφή πάστας, 
100% ακρυλικός με άριστη πρόσφυση και πολύ υψηλή ελαστικότητα. Δεν 
ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και επιτρέπει την διαπνοή των δομικών 
στοιχείων. Ιδανικό ως τελική κάλυψη εξωτερικών θερμομονωτικών 
συστημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Υψηλή αντοχή σε άλγη και βακτήρια.  Κατανάλωση: 4kg/m2 

Kapasil 
 
Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς. 
Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική 
υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. 
Ιδανικό ως τελική κάλυψη εξωτερικών θερμομονωτικών συστημάτων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Υψηλή 
αντοχή σε άλγη και βακτήρια.  Κατανάλωση: 4kg/m2 
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τσιμεντοειδείς σοβάδες 

Σοβάδες και Θερμομόνωση  

Plaster Graffiato 
 
Έτοιμος ενισχυμένος αδιάβροχος λευκός σοβάς τελικής στρώσης για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές τύπου Γραφιάτο.Εφαρμόζεται πάνω 
σε τοιχοποιίες από τούβλα και τσιμεντόλιθους και υποστρώματα που 
έχουν προετοιμαστεί με σοβά βασικής στρώσης. Υπάρχει δυνατότητα 
παραγωγής του σοβά plaster graffiato σε πλήθος αποχρώσεων. 
Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα, Ανάπτυξη υψηλών αντοχών σε ακραίες 
κλιματικές συνθήκες, Εξαιρετική εργασιμότητα, Εφαρμογή με το χέρι και 
μηχανή εκτόξευσης, Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης, Άριστη ικανότητα 
διαπνοής των δομικών στοιχείων, Άριστη συμβατότητα με τα 
υποστρώματα τσιμέντου 
 
Κατανάλωση: 6 kg/m2/ 4mm. 

Plaster 
 
Έτοιμος ενισχυμένος αδιάβροχος λευκός σοβάς τελικής στρώσης για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιίες 
από τούβλα , τσιμεντόλιθους και υποστρώματα που έχουν προετοιμαστεί 
με σοβά βασικής στρώσης. Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής του σοβά 
plaster σε πλήθος αποχρώσεων. Με την χρήση του plaster πετυχαίνουμε 
αντοχή στην υδατο-απορρόφηση και αποφυγή αρνητικών συνεπειών 
όπως μούχλιασμα, επιφανειακές διογκώσεις και διάβρωση. Επιπρόσθετα 
πλεονεκτήματα: Ανάπτυξη υψηλών αντοχών σε ακραίες κλιματικές 
συνθήκες, Εξαιρετική εργασιμότητα, Εφαρμογή με το χέρι και μηχανή 
εκτόξευσης, Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης, Άριστη ικανότητα διαπνοής 
των δομικών στοιχείων, Λεία τελική επιφάνεια με πολύ καλό φινίρισμα, 
Άριστη συμβατότητα με τα υποστρώματα τσιμέντου 
 
Κατανάλωση: 7 kg/m2/ 5mm. 
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τσιμεντοειδείς σοβάδες 

Σοβάδες και Θερμομόνωση  

Plaster Fin 
 
Έτοιμος ρητινούχος υδατοαπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιίες 
από τούβλα και τσιμεντόλιθους και διογκωμένη πολυστερίνη που έχουν 
προετοιμαστεί κατάλληλα και έχουν περαστεί με τον σοβά βασικής 
στρώσης. Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής του σοβά Plasterfin σε πλήθος 
αποχρώσεων. Με την χρήση του Plasterfin πετυχαίνουμε 
αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση με ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την 
σταθερότητα στον όγκο του σε ακραίες περιβαλλοντικές μεταβολές. 
Ανάπτυξη υψηλών αντοχών σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, Εξαιρετική 
εργασιμότητα, Εφαρμογή με το χέρι και μηχανή εκτόξευσης, Μεγάλη 
ικανότητα πρόσφυσης, Άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών 
στοιχείων, Λεία τελική επιφάνεια με πολύ καλό φινίρισμα, Άριστη 
συμβατότητα με τα υποστρώματα τσιμέντου 
 
Κατανάλωση: Κατανάλωση: ~ 7 kg/m2/5mm 

Plaster Fix 
 
Λευκός ταχύπηκτος, επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς για μεγάλη 
ποικιλία επισκευών και επιδιορθώσεων.Για αποκατάσταση ζημιών σε οπές 
και γωνιές, σφράγιση ρωγμών, διαμόρφωση σπασμένων σοβάδων και 
αποκατάσταση των φθορών που προκαλούν τα συνεργεία των 
υδραυλικών, αλουμινάδων, ξυλουργών, ηλεκτρολόγων κλπ 
Πλεονεκτήματα: Ταχύτητα εργασιών, Εξαιρετική εργασιμότητα, Υψηλές 
μηχανικές αντοχές, Άριστη πρόσφυση, Δεν παρουσιάζει ματίσεις 
 
Κατανάλωση: 14,7 kg/m2/cm. 
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οπλισμοί - αστάρια σοβάδων 

Σοβάδες και Θερμομόνωση  

Baulat 
 
Βελτιωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων 4 σε 1. Πρόσθετο γαλάκτωμα βάσεως 
ακρυλικού πολυμερούς εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα που 
προσφέρει στα κονιάματα τα εξής 4 χαρακτηριστικά: • Πολύ μεγάλη 
πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα ακόμη και σε λείες επιφάνειες • 
Μεγάλη αύξηση της ελαστικότητας (δημιουργία κονιαμάτων απαλλαγμένα 
από ρωγματωσεις, αυξημένη αντοχή σε κύκλους ψύξης – απόψυξης) • 
Μεγάλη βελτίωση των μηχανικών αντοχων • Στεγανοποίηση και αντοχή σε 
υγρούς χώρους. 
 
Κατανάλωση: 1:1 προς 1:5 στο νερό αναμειξης 

Bau Mes 
 
Υαλόπλεγμα απο fibergless για οπλισμό επιχρισμάτων και στεγανωτικόν 
στρώσεων. Προσφέρει σημαντική δομική ενίσχυση και αποτρέπει την 
ρηγμάτωση που προέρχεται απο τις κλιματικές συστολοδιαστολές. 
Απαραίτητο στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και τις 
τσιμεντοκονίες που καλήπτουν διαφορετικά υλικά στο υπόστρωμά τους. 
Για καθολική ή μερική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. Aquasil 
flex, Monoflex, Elastosil) και σε δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών 
ρηγματώσεων στο υπόστρωμα. 
  
Συσκευασία:  
Ρολλά 1m x 50m (50 m2)το κάθε ένα. Κίτρινο 
καρέ: 4 x 4 160gr/m2 & 4,5 x 4,5 80gr/m2 
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οπλισμοί - αστάρια σοβάδων 

Σοβάδες και Θερμομόνωση  

Kapagrip  
 
Αστάρι που αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. 
Χρησιμοποιείται για αστάρωμα σε επιφάνειες λείες ή μη απορροφητικές, 
αντί του πεταχτού, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσφυση του σοβά. 
Ιδανικό υπόστρωμα για όλους τους ακρυλικούς σοβάδες και τα 
τσιμεντοκονιάματα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.θε 
ένα.  
 
Κατανάλωση: 100-200 g/m2 
 
 

Pro 101 
 
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων. Αστάρι ακρυλικής βάσης με 
πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα που αραιώνεται με νερό και 
προσφέρει ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους σοβάδες, στους 
ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επισρίσματα όπως το Monokapa, 
Granulato και Plaster fin. Ενδείκνυται για πορώδη υποστρώματα όπως 
σοβάδες πρώτης στρώσης, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν, 
τσιμεντοειδείς συγκολλητικές επιστρώσεις, τσιμεντοκονιάματα κλπ. 
 
Κατανάλωση: 100-200g. /m2 

Κωδικός Χρώμα Συσκευασία Τιμή

103010660 Κόκκινο 5kg 18,50

103010670 Κόκκινο 20kg 59,00
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THERMOKAPA 

Σοβάδες και Θερμομόνωση 

Kapa 11 
 
Ινοπλισμένη κόλλα βάσεως τσιμέντου για την συγκόλληση 
θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης σε προσόψεις 
κτιρίων και δάπεδα και υποστρώματα τσιμεντοειδούς βάσης.Το ίδιο υλικό 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη των πλακών με την εφαρμογή του ειδικού 
υαλοπλέγματος ως ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης. Έχει 
μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Το σύστημα 
ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004. 
Κατανάλωση: -2-4 Kg ως κόλλα, 1,3-1,5 Kg/m²/mm ως κάλυψη με 
υαλόπλεγμα 

Ecoflex 
 
Ινοπλισμένη κόλλα και σοβάς βάσεως τσιμέντου για την συγκόλληση 
θερμομονωτικών πλακών διογκωμένου και εξιλασμένου πολυστυρένιου, 
ορικτές ίνες, διογκωμένης πολυουρεθάνης, φελλού κλπ. σε τοίχους ή 
δάπεδα εσωτερικά και εξωτερικά. Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των πλακών με την εφαρμογή του ειδικού υαλοπλέγματος ως 
ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης. Έχει μηδενική ολίσθηση 
και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Το σύστημα ακολουθεί τις 
απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004. 
Κατανάλωση: -2-4 Kg ως κόλλα, 1,3-1,5 Kg/m²/mm ως κάλυψη με 
υαλόπλεγμα 

Ecoflex Organic 
 
Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό επίχρισμα και κόλλα θερμομονωτικών 
πλακών. Οπλισμένο με υαλόπλεγμα αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για 
το σοβά που θα ακολουθήσει. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα 
και αντοχή στην υγρασία. 
  
Κατανάλωση: Επιχρισμα: 3,0- 4,0 kg/m² Κόλλα : 2,0- 3,0kg/m² 
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THERMOKAPA 

Σοβάδες και Θερμομόνωση 

Bautherm 
 
Διογκωμένο πολυστυρένιο. Πιστοποιημένες πλάκες για χρήση ειδικά σε 
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) με σήμανση CE σε πάχη 
απο 3εκ. έως 10εκ. 
Λευκό 

Bautherm Top 
 
Γραφιτούχο διογκωμένο πολυστυρένιο. Πιστοποιημένες πλάκες για χρήση 
ειδικά σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) με σήμανση CE σε 
πάχη απο 3εκ. έως 10εκ. 
Γκρι 
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THERMOKAPA 

Σοβάδες και Θερμομόνωση 

Pro 101 
 
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων. Αστάρι ακρυλικής βάσης με 
πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα που αραιώνεται με νερό και 
προσφέρει ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους σοβάδες, στους 
ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επισρίσματα όπως το Monokapa, 
Granulato και Plaster fin. Ενδείκνυται για πορώδη υποστρώματα όπως 
σοβάδες πρώτης στρώσης, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν, 
τσιμεντοειδείς συγκολλητικές επιστρώσεις, τσιμεντοκονιάματα κλπ. 
 
Κατανάλωση: 100-200g. /m2 

Bau Mes 
 
Υαλόπλεγμα απο fibergless για οπλισμό επιχρισμάτων και στεγανωτικόν 
στρώσεων. Προσφέρει σημαντική δομική ενίσχυση και αποτρέπει την 
ρηγμάτωση που προέρχεται απο τις κλιματικές συστολοδιαστολές. 
Απαραίτητο στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και τις 
τσιμεντοκονίες που καλήπτουν διαφορετικά υλικά στο υπόστρωμά τους. 
Για καθολική ή μερική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. Aquasil 
flex, Monoflex, Elastosil) και σε δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών 
ρηγματώσεων στο υπόστρωμα. 
  
Συσκευασία:  
Ρολλά 1m x 50m (50 m2)το κάθε ένα. Κίτρινο 
καρέ: 4 x 4 160gr/m2 & 4,5 x 4,5 80gr/m2 
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THERMOKAPA 

Σοβάδες και Θερμομόνωση  

Granulato 
 
Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός σοβάς με έγχρωμα χαλαζιακά αδρανή με 
ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για την δημιουργία μιας αδρής 
διακοσμητικής επιφάνειας. Χρησιμοποιείται για την διακόσμηση 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Είναι κατάλληλος για εξωτερικές 
επιφάνειες προσόψεων κτιρίων• Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη 
ακτινοβολία • Υψηλή ελαστικότητα • Πλήρη υδατοαπωθητικότητα • 
Άριστη ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου. Συμβατά 
υποστρώματα: • Σκυρόδεμα • Κονιάματα • Γυψοσανίδες • Ξύλο • Μέταλο 
• ΜDF.  Κατανάλωση: 4kg/m2  Αποχρώσεις: σελ. 37 
 

Monokapa 
 
Eλαστικός υδροανθεκτικός σοβάς έτοιμος προς χρήση σε μορφή πάστας, 
100% ακρυλικός με άριστη πρόσφυση και πολύ υψηλή ελαστικότητα. Δεν 
ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και επιτρέπει την διαπνοή των δομικών 
στοιχείων. Ιδανικό ως τελική κάλυψη εξωτερικών θερμομονωτικών 
συστημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Υψηλή αντοχή σε άλγη και βακτήρια.  Κατανάλωση: 4kg/m2 

Kapasil 
 
Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς. 
Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική 
υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. 
Ιδανικό ως τελική κάλυψη εξωτερικών θερμομονωτικών συστημάτων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Υψηλή 
αντοχή σε άλγη και βακτήρια.  Κατανάλωση: 4kg/m2 
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τσιμεντοειδή δάπεδα 

Βιομηχανικά δάπεδα 

Hardox level 
 
Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων κατάλληλο για 
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη, μαρμάρων παρκέ 
και πλαστικών υλικών, καθώς και δημιουργία κλίσεων. Αντικαθιστά το 
άοπλο σκυρόδεμα και το ελαφρομπετόν. Για πάχος έως 10cm ανά 
στρώση. Πλεονεκτήματα: Μεγάλη ανθεκτικότητα, Κατάλληλο για 
εσωτερικές – εξωτερικές επιφάνειες, Ευκολόχρηστο υλικό. 
  
Κατανάλωση: ~ 14 kg/m2/cm πάχος στρώσης 

Hardox extra 
 
Έτοιμο τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας με επιλεγμένα χαλαζιακά 
αδρανή, πρόσμικτα και χρωστικές ουσίες για υψηλής ποιότητας 
βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος. 
Για εξαιρετικά απαιτητικές επιφάνειες σε μηχανικές αντοχές, τριβή, 
απότριψη και σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις μηχανικών 
αντοχών.Πλεονεκτήματα: Μεγάλη ανθεκτικότητα, Ελαχιστοποίηση της 
επιφανειακής σκόνης, Κατάλληλο για εσωτερικές – εξωτερικές επιφάνειες, 
Κάλυψη μικροατελειών του σκυροδέματος, Δημιουργία επιφάνειας 
ανθεκτικής σε λίπη, έλαια, χημικά, Ευκολόχρηστο υλικό, Δυνατότητα 
χρωματικής επιλογής, Δημιουργία λείας επιφάνειας. Παραδείγματα 
εφαρμογών: Δάπεδα βιομηχανιών, Δάπεδα μονάδων τροφίμων, Χώρους 
αυξημένης κίνησης βαρέων οχημάτων, Χώρους φορτοεκφορτώσεων, 
ράμπες, Αποθήκες, Χώρους στάθμευσης, Πεζοδρόμια, Μηχανουργεία, 
Εμπορικά κέντρα κλπ 
  
Κατανάλωση: 3-5 kg/m2. 
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τσιμεντοειδή δάπεδα 

Βιομηχανικά δάπεδα 

Hardox Flu 300 
 
Ταχύπηκτο υπερρευστο επαγγελματικό υλικό επίστρωσης δαπέδων με 
παρατεταμένη εργασιμότητα και αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση, ιδανικό 
για στρώσεις μεγάλης αντοχής 2 – 30 mm. Εξομάλυνση και επιπέδωση 
ανώμαλων δαπέδων, με γρήγορη πήξη και εξαιρετική εργασιμότητα 
κυρίως για εσωτερικούς χώρους. Το hardox flu-300 προσφέρει τις 
χαμηλότερες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και η χρήση 
υποαλλεργικών συνδετικών υδραυλικών κοινών και συμπολυμερή 
ρευστοποιητικά χωρίς καζεΐνη και φορμαλδεΰδη εξασφαλίζουν ένα 
απολύτως φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες. Υλικά επένδυσης: Μοκέτα, 
Μάρμαρα, Φυσικοί λίθοι, Παρκέ, ξύλινα δάπεδα, Λάστιχο, PVC, Ρητίνες, 
Υφασμάτινες επενδύσεις, Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων, 
Porcellanato, gres, κόττο, κλίνκερ, Υπερυψωμένα δάπεδα κλπ και μπορεί 
να παραμείνει ως τελική επιφάνεια σε δάπεδα οικιακών αποθηκών, 
υπογείων και παταριών. Υποστρώματα: Σκυρόδεμα, Ενδοδαπέδια 
θέρμανση, Τσιμεντοκονιάματα, Μωσαϊκό, Κεραμικά πλακίδια, 
Τσιμεντοειδής συγκολλητικές επιστρώσεις κλπ  Κατανάλωση: ~ 1,65 
kg/m2/mm πάχος στρώσης 

Hardox Flu 100 
 
Ταχύπηκτο υπέρρευστο εύκαμπτο επαγγελματικό υλικό επίστρωσης 
δαπέδων με παρατεταμένη εργασιμότητα και αντισταθμιζόμενη 
συρρίκνωση, ιδανικό για στρώσεις μεγάλης αντοχής 1-10mm. 
Εξομάλυνση και επιπέδωση ανώμαλων δαπέδων, με γρήγορη πήξη και 
εξαιρετική εργασιμότητα κυρίως για εσωτερικούς χώρους. Το hardox flu-
100 flex προσφέρει τις χαμηλότερες εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων και η χρήση υποαλλεργικών συνδετικών υδραυλικών κονιών και 
συμπολυμερή ρευστοποιητικά χωρίς καζεΐνη και φορμαλδεΰδη 
εξασφαλίζουν ένα απολύτως φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες. Υλικά 
επένδυσης: Μοκέτα, Μάρμαρα, Φυσικοί λίθοι, Παρκέ, ξύλινα δάπεδα, 
Λάστιχο, PVC, Ρητίνες, Υφασμάτινες επενδύσεις, Κεραμικά πλακίδια όλων 
των τύπων, Porcellanato, gres, κόττο, κλίνκερ, Υπερυψωμένα δάπεδα κλπ, 
Μπορεί να παραμείνει ως τελική επιφάνεια σε δάπεδα οικιακών 
αποθηκών, υπογείων και παταριών. Υποστρώματα : Σκυρόδεμα, 
τσιμεντοκονίαμα, Ενδοδαπέδια θέρμανση, Μωσαϊκό, Κεραμικά πλακίδια, 
Τσιμεντοειδής συγκολλητικές επιστρώσεις, Πατώματα από ξύλο, κόντρα 
πλακέ θαλάσσης και παρκέ  Κατανάλωση: ~ 1,65 kg/m2/mm πάχος 
στρώσης 
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εποξειδκά δάπεδα 

Βιομηχανικά δάπεδα 

Hardox 360 
 
Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση βιομηχανικών δαπέδων. 
Έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες. Για χρήση ως 
βαφή, αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2 – 3mm με την προσθήκη 1/1 
χαλαζιακής άμμου, αντιολισθητική επίστρωση 3 – 4mm ή ρητινοκονίαμα. 
Ιδανικό για εγκαταστάσεις μεγάλων απαιτήσεων σε μηχανικές αντοχές και 
τριβή και για χώρους επεξεργασίας υγρών.Παραδείγματα 
εφαρμογής:Χώροι παραγωγής, Αποθηκευτικοί χώροι, Βιομηχανίες 
τροφίμων και ποτών, Χώροι στάθμευσης κ.α. 
  
Συσκευασία:  
20 kg (A+B) 
RAL 7032 (γκρι άμμου), RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), RAL 7040 (Γκρι), RAL 1015 
(Μπεζ), RAL 1013 (Λευκό-Μπεζ), RAL 6021 (Ανοιχτό πράσινο). 
Περισσότερα RAL χρώματα κατόπιν παραγγελίας (ελαχ. ποσότητα 150 kg). 
Κατανάλωση: Αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση: ~ 0,8 kg/m2/mm πάχος 
στρώσης Βαφή: ~ 250 – 300 g/m2 

Hardox P22 
 
Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση βιομηχανικών δαπέδων. 
Έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες. Για χρήση ως 
βαφή, αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2 – 3mm με την προσθήκη 1/1 
χαλαζιακής άμμου, αντιολισθητική επίστρωση 3 – 4mm ή ρητινοκονίαμα. 
Ιδανικό για εγκαταστάσεις μεγάλων απαιτήσεων σε μηχανικές αντοχές και 
τριβή και για χώρους επεξεργασίας υγρών.Παραδείγματα 
εφαρμογής:Χώροι παραγωγής, Αποθηκευτικοί χώροι, Βιομηχανίες 
τροφίμων και ποτών, Χώροι στάθμευσης κ.α. 
  
Συσκευασία:  
20 kg (A+B) 
RAL 7032 (γκρι άμμου), RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), RAL 7040 (Γκρι), RAL 1015 
(Μπεζ), RAL 1013 (Λευκό-Μπεζ), RAL 6021 (Ανοιχτό πράσινο). 
Περισσότερα RAL χρώματα κατόπιν παραγγελίας (ελαχ. ποσότητα 150 kg). 
Κατανάλωση: Αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση: ~ 0,8 kg/m2/mm πάχος 
στρώσης Βαφή: ~ 250 – 300 g/m2 
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εποξειδκά δάπεδα 

Βιομηχανικά δάπεδα 

Hardox 113 
 
Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Για αστάρωμα των 
επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις σε 
υποστρώματα σκυροδέματος επιβαρυμένα με έλαια ή καταπονημένα 
υποστρώματα από ανερχόμενη υγρασία. 
 
Κατανάλωση: o,25-0,55 kg/m2 

Hardox 11 
 
Διαφανές εποξειδικό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων. Εποξειδικό 
λεπτόρρευστο αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Για αστάρωμα των 
επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις και 
ως ρητινοκονίαμα εξομάλυνσης με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου. Για 
απορροφητικά και μη απορροφητικά ανόργανα υποστρώματα από 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και γαρμπιλόδεμα. 
  
Κατανάλωση: 200-300 g/m2. 



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, 14671, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ   Τ. 210-8000118  Φ. 210-8000825  W. anak.gr 37 

Χρωματολόγια 

Granulato 
 

Perla 
 


