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οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης

Η εταιρία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 µε όραµα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευ-

αστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στους τοµείς του έτοιµου σκυροδέµατος, των υπο-

στρωµάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και των λατοµικών προϊόντων. Η διάθεση για συνεχή ανάπτυξη 

και καινοτοµία, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία, την αφοσίωση στην άριστη ποιότητα του τελικού 

προϊόντος και το υψηλό επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών, συντέλεσαν καταλυτικά στην επέκτα-

ση της δράσης της εταιρίας και σε άλλους κλάδους (έτοιµα κονιάµατα, κοπή και επεξεργασία φυσικών 

και τεχνητών λίθων, επεξεργασία µη επικίνδυνων ΑΕΚΚ).

Η σειρά προϊόντων FINOMIX πρωτοεµφανίστηκε το 2008, όταν η εταιρία εγκαινίασε το πλήρως αυ-

τοµατοποιηµένο εργοστάσιο παραγωγής έτοιµων κονιαµάτων στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι Χα-

νίων. Τα έτοιµα κονιάµατα FINOMIX διατίθενται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό µέσω των 

κέντρων διανοµής της εταιρίας στα Χανιά, το Ηράκλειο Κρήτης και την Αθήνα, και ενός πυκνού δικτύου 

ενηµερωµένων συνεργατών και σηµείων πώλησης. 

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρίας, µέσα στο 2022 ολοκληρώνονται η επέ-

κταση των εγκαταστάσεων παραγωγής FINOMIX και η δηµιουργία νέου κέντρου logistics 2.500m2. Οι 

συγκεκριµένες επενδύσεις θα συντελέσουν στην άριστη εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών και την 

άµεση κάλυψη οποιασδήποτε ζήτησης.



Παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό µε σκοπό την παροχή υψηλής ποιό-

τητας υπηρεσιών τόσο πριν όσο και µετά την πώληση, αλλά και δυνατότητα εκπαίδευσης σχετικά µε τον 

βέλτιστο τρόπο εφαρµογής των προϊόντων και την ορθή λειτουργία των µηχανηµάτων εφαρµογής τους. 

Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της FINOMIX, στελεχωµένο από έµπειρο και πλήρως καταρτισµένο 

επιστηµονικό προσωπικό, δηµιουργεί προϊόντα σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα, που αποτελούν ολο-

κληρωµένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στον χώρο των δοµικών υλικών. Η εταιρία συµµετέχει 

σε ερευνητικά προγράµµατα συνεργασίας µε διακεκριµένα πανεπιστήµια της χώρας αλλά και κορυφαία 

ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης δοµικών χηµικών στην Ευρώπη µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.



Τα προϊόντα FINOMIX διαθέτουν σήµανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 

305/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 1504 (κονιάµατα για την 

επισκευή και προστασία κατασκευών από σκυρόδεµα), ΕΝ 12004 (κόλλες πλακιδίων), ΕΝ 13888 (αρ-

µόστοκοι), ΕΝ 13813 (κονιάµατα δαπέδων), ETAG 004 (συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης όψεων 

κτιρίων), ΕΝ 998-1 (επιχρίσµατα) και ΕΝ 998-2 (κονιάµατα δόµησης).

Παράλληλα, εφαρµόζεται σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 

9001:2015 για τον σχεδιασµό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων FINOMIX.
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1. επισκευαστικά προϊόντα
& στόκοι σπατουλαρίσματος
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■  στόκοι σπατουλαρίσματος
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RP 4000
RAPID
Ταχύπηκτο ινοπλισμένο 
επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
υψηλών αντοχών
Κατηγορία R3
(για στρώση πάχους έως 3cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταχύπηκτο, ινοπλισµένο, επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα 
ταχείας ανάπτυξης αντοχών, για επισκευαστικές εργασίες 
υψηλών απαιτήσεων.
Είναι θιξοτροπικό και µπορεί να εφαρµοστεί σε πάχος  
έως 3cm ανά στρώση. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαµα τύπου CC R3 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-03.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος 
υψηλών απαιτήσεων, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, 
δηµιουργία λουκιών κλπ. 
Εφαρµόζεται µε µυστρί, τόσο σε οριζόντιες  
όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 16-17 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

RP 3000
Ταχύπηκτος ινοπλισμένος 
ρητινούχος επισκευαστικός 
σοβάς μίας στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταχείας πήξης και ξήρανσης, ινοπλισµένο, ρητινούχο 
τσιµεντοειδές κονίαµα, για επιδιορθώσεις σε παλιές  
και νέες κατασκευές. Παρουσιάζει υψηλές µηχανικές 
αντοχές, µηδαµινή συρρίκνωση, ισχυρή πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα και αντοχή στην υγρασία.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης 
(GP) κατηγορίας CS II, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης τµηµάτων 
σοβά, την επισκευή σπασµένων ακµών σε τοιχοποιίες, 
καθώς και άλλες µικροεπιδιορθώσεις.  
Ιδανικός για την επιδιόρθωση διαφόρων µικροβλαβών 
που προκαλούνται κατά τις κατασκευαστικές εργασίες 
όπως π.χ. κατά την τοποθέτηση των κουφωµάτων,  
τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.  
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 12-14 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

RP 4000
Ινοπλισμένο επισκευαστικό  
τσιμεντοκονίαμα  
υψηλών αντοχών
Κατηγορία R4
(για στρώση πάχους έως 6cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα, τροποποιηµένο µε πυριτική 
παιπάλη, πολυµερή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα. 
Παρουσιάζει πολύ υψηλές µηχανικές αντοχές, µέτρο 
ελαστικότητας παρόµοιο µε του σκυροδέµατος υψηλής 
ποιότητας, πολύ καλή διαστασιολογική σταθερότητα 
και ισχυρή πρόσφυση στο σκυρόδεµα και τον χάλυβα 
οπλισµού. 
Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συµπεριφορά µπορεί  
να εφαρµοστεί σε µεγάλα πάχη έως 6cm σε µία στρώση.
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα για δοµικές 
επισκευές κατασκευών από σκυρόδεµα κατηγορίας CC R4 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές σε 
κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα υψηλής κατηγορίας 
αντοχών λόγω του παρόµοιου µέτρου ελαστικότητας. 
Εφαρµόζεται µε το χέρι, µε µυστρί ή κατάλληλη µηχανή 
εκτόξευσης, σε οριζόντιες και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 18-19 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

1.1 επισκευαστικά προϊόντα
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RP 4100
Ινοπλισμένο λεπτόκοκκο 
επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
μεσαίων αντοχών
Κατηγορία R3
(για στρώση πάχους έως 5cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα λεπτής κοκκοµετρίας, τροποποιηµένο  
µε πυριτική παιπάλη, πολυµερή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα.  
Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συµπεριφορά µπορεί  
να εφαρµοστεί σε µεγάλα πάχη έως 5cm σε µία στρώση,  
ενώ παρέχει εξαιρετικό φινίρισµα της τελικής επιφάνειας. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα για δοµικές επισκευές 
κατασκευών από σκυρόδεµα κατηγορίας CC R3 σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για επισκευές σε κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 
χαµηλής έως µεσαίας κατηγορίας αντοχών λόγω του παρόµοιου 
χαµηλού µέτρου ελαστικότητας. 
Εφαρµόζεται µε το χέρι, µε µυστρί ή κατάλληλη µηχανή εκτόξευσης, 
σε οριζόντιες και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 16-17 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 17-18 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

RP 4200
Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα  
για μη δομικές επισκευές
σκυροδέματος και τοιχοποιίας
Κατηγορία R2
(για στρώση πάχους έως 5cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρητινούχο τσιµεντοειδές κονίαµα, τροποποιηµένο µε πυριτική παιπάλη, 
συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσθετα. 
Χάρη στην ισχυρή θιξοτροπική του συµπεριφορά µπορεί  
να εφαρµοστεί σε µεγάλα πάχη έως 5cm σε µία στρώση,  
ενώ παρέχει πολύ καλό φινίρισµα της τελικής επιφάνειας. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα για µη δοµικές επισκευές 
σκυροδέµατος κατηγορίας PCC R2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1504-3 και ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης 
(GP) κατηγορίας CSIV, W2 σύµφωνα µε το ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για µη δοµικές επισκευές σε κατασκευές από σκυρόδεµα 
χαµηλής κατηγορίας αντοχών λόγω του παρόµοιου χαµηλού µέτρου 
ελαστικότητας, καθώς και για την επισκευή, επίχριση και αρµολόγηση 
τοιχοποιίας. 
Εφαρµόζεται µε το χέρι, µε µυστρί ή κατάλληλη µηχανή εκτόξευσης, 
σε οριζόντιες και σε κατακόρυφες επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

RP 4300
STUCCOREP
Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα 
εξομάλυνσης και  
σφράγισης πόρων  
σε επιφάνειες σκυροδέματος
Κατηγορία R2
(για στρώση πάχους έως 5mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα, τροποποιηµένο µε συνθετικές ρητίνες,  
ίνες πολυπροπυλενίου και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο  
για την αισθητική επισκευή-φινίρισµα στοιχείων σκυροδέµατος  
και τη σφράγιση πόρων.  
Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση µε τις συνήθεις δοµικές επιφάνειες 
(σκυρόδεµα, σοβάς) και αντοχή στην υγρασία.  
Εφαρµόζεται σε πάχος έως 5mm παρέχοντας εξαιρετικό φινίρισµα  
της τελικής επιφάνειας.
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα για µη δοµικές επισκευές 
στοιχείων σκυροδέµατος κατηγορίας PCC R2 σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Kατάλληλο για την κάλυψη επιφανειακού πορώδους,  
ατελειών και τριχοειδών ρωγµών σε επιφάνειες σκυροδέµατος  
και σοβά.  
Εφαρµόζεται µε το χέρι σε στρώση µικρού πάχους έως 5mm,  
σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
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RP 4010•MCI
FERRO PROTECT
Διαχεόμενος αναστολέας 
διάβρωσης οπλισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατική διασπορά ανόργανης σύστασης µε υψηλή 
ικανότητα διείσδυσης, η οποία λειτουργεί  
ως αναστολέας της διάβρωσης του οπλισµού  
σε κατασκευές από σκυρόδεµα.  
Διεισδύει σε βάθος στο σκυρόδεµα δηµιουργώντας  
µία προστατευτική στοιβάδα παθητικοποίησης γύρω 
από τον οπλισµό (περιοχές ανόδου). 
Συµµορφώνεται µε την αρχή 11 (µέθοδος 11.3)  
του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1504-9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται σε εργασίες επισκευής κατασκευών 
οπλισµένου σκυροδέµατος, καθώς και για την 
αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών σκυροδέµατος 
που είναι εκτεθειµένες σε έντονα διαβρωτικό 
περιβάλλον (παραθαλάσσιες κατασκευές, εµφανές 
σκυρόδεµα, πισίνες, δεξαµενές, λιµενικά έργα,  
γέφυρες κλπ.).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,5-1,0 kg/m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

RP 4020
CORROSION PROTECT
Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική 
επάλειψη οπλισμού  
& γέφυρα πρόσφυσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα, τροποποιηµένο µε πυριτική 
παιπάλη και πολυµερή, που χρησιµοποιείται  
για την προστασία του οπλισµού από τη διάβρωση  
και ως γέφυρα πρόσφυσης. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισµού  
έναντι διάβρωσης σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ 1504-7.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται σε εργασίες επισκευής οπλισµένου 
σκυροδέµατος για την προστασία του οπλισµού  
ο οποίος έχει υποστεί διάβρωση ή προληπτικά  
όταν αυτός εκτίθεται (ή πρόκειται να εκτεθεί)  
σε υγρό περιβάλλον.  
Επιπλέον, ως συγκολλητική στρώση µεταξύ παλαιού 
και νέου σκυροδέµατος ή άλλου επισκευαστικού 
τσιµεντοκονιάµατος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 ■  Ως αντιδιαβρωτική επάλειψη:  

0,10-0,15 kg/m οπλισµού  
(ανάλογα τη διατοµή του οπλισµού)  
για στρώση πάχους 1mm  
(εφαρµογή σε 2 στρώσεις).

 ■  Ως γέφυρα πρόσφυσης: 1,50-2,00 kg/m2 
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 12 432

Πλαστικό δοχείο 
5kg 96

RP 4030
RUST•CONVERTER  
HYBRID
Υβριδικός μετατροπέας 
σκουριάς με παράλληλη δράση 
παθητικοποίησης & προστασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το RP 4030 RUST•CONVERTER HYBRID αποτελείται 
από ένα υβριδικό ακρυλικό-εποξειδικό πολυµερές  
που συνδυάζει εξαιρετικές ιδιότητες µετατροπής 
σκουριάς και πρόσφυσης στα µέταλλα σχηµατίζοντας 
ένα φιλµ που µπλοκάρει τη µετανάστευση  
του οξυγόνου και του νερού προς αυτά. 
Εφαρµόζεται απευθείας πάνω σε σκουριασµένες 
επιφάνειες µετατρέποντάς τις σε ένα σύµπλεγµα ιόντων 
µε ισχυρή αντιδιαβρωτική δράση ενώ παράλληλα 
παθητικοποιεί το υπόστρωµα παρέχοντας προστασία 
από περαιτέρω διάβρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για τη µετατροπή σκουριάς και την 
αντιδιαβρωτική προστασία σε µεταλλικές επιφάνειες 
όπως ράβδοι οπλισµού σκυροδέµατος, µεταλλικά 
εργαλεία και µηχανήµατα, καθώς και στη ναυτιλία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτική κατανάλωση:  
περίπου 0,2 lt/m2.
Η κατανάλωση κυµαίνεται ανάλογα  
µε τη φύση της εφαρµογής. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
0,25lt 48

Πλαστικό δοχείο  
1lt 14 504

ΝΕΟ
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GRP 4250
Μη συρρικνούμενο 
χυτό τσιμεντοκονίαμα 
αγκυρώσεων
Κατηγορία R4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2.000kg προϊόντος 
αποδίδουν 1m3 µίγµατος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χυτό, µη συρρικνούµενο τσιµεντοειδές κονίαµα. 
Παρουσιάζει πολύ υψηλές αρχικές και τελικές µηχανικές 
αντοχές, αντισταθµιζόµενη συρρίκνωση, µεγάλη ρευστότητα 
χωρίς την παρουσία εξίδρωσης και διχωρισµού και πολύ χαµηλή 
υδαταπορρόφηση. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα για αγκυρώσεις σύµφωνα µε το ΕΝ 1504-6  
και ως κονίαµα για δοµικές επισκευές κατασκευών από σκυρόδεµα 
κατηγορίας CC R4 σύµφωνα µε το ΕΝ 1504-3. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλής απόδοσης  
µη συρρικνούµενο κονίαµα:
 ■  Εδράσεις και πακτώσεις µηχανηµάτων.
 ■  Πακτώσεις µεταλλικών κατασκευών.
 ■  Επισκευή µε χύτευση σε καλούπι ρωγµών, κοιλοτήτων, φωλιών  

σε κατασκευές από σκυρόδεµα.
 ■  Αγκυρώσεις ράβδων οπλισµού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

WATER•PLUG
Υπερταχείας πήξης 
τσιμεντοκονίαμα  
σφράγισης διαρροών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπερταχείας πήξης και σκλήρυνσης τσιµεντοειδές κονίαµα 
ενός συστατικού, για την άµεση σφράγιση διαρροών 
νερού υπό πίεση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την ακαριαία σφράγιση διαρροών 
νερού υπό πίεση σε δεξαµενές, πισίνες, υπόγειες 
κατασκευές, υπόγειες διαβάσεις κτλ., για τη στεγανή 
σφράγιση ρωγµών και οπών, καθώς και των άκαµπτων 
αρµών µεταξύ τοίχων και δαπέδων, όπως επίσης  
και για ταχείες επισκευαστικές εργασίες σε τοιχοποιία 
ή σκυρόδεµα πριν την εφαρµογή επαλειφόµενων 
στεγανωτικών (HYDROSEAL HS 5000, HYDROSEAL  
HS 6000•1K, HYDROSEAL HS 7000 FIBRO•FLEX  
ή HYDROSEAL ELASTIC).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 16-17 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτικά, 20-22kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.  
Η κατανάλωση επηρεάζεται 
σηµαντικά από την επιφάνεια 
και τη µέθοδο εκτόξευσης.

RP 4800
GUNITE
Υψηλών αντοχών εκτοξευόμενο 
τσιμεντοκονίαμα για δομικές 
επισκευές σκυροδέματος
Κατηγορία R3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης ενισχυµένο µε πυριτική παιπάλη,  
για την επισκευή και ενίσχυση των κατασκευών µε τη µέθοδο  
της ξηρής ή υγρής εκτόξευσης.  
Παράγεται σε δύο τύπους: µε µέγιστη διάµετρο αδρανών 4mm  
και 8mm.
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχεδιασµού της Ελληνικής Τεχνικής 
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 για την ενίσχυση/
αποκατάσταση κατασκευών από σκυρόδεµα µε µανδύα 
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, και της EFNARC - European 
Specification for Sprayed Concrete, ως εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C32/40.
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα για δοµικές επισκευές 
κατασκευών από σκυρόδεµα κατηγορίας CC R3 σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για την επισκευή µεγάλων όγκων σε κατασκευές 
οπλισµένου σκυροδέµατος, την ενίσχυση και αποκατάσταση  
της στατικής επάρκειας παλαιών και νέων κατασκευών  
µε τη µέθοδο του εκτοξευόµενου µανδύα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

ΝΕΟ
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1.2 στόκοι σπατουλαρίσματος

FOAM•PUTTY
Ακρυλικός αφρόστοκος  
για επισκευές και  
γεμίσματα ρωγμών
(έως 50mm βάθος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ετοιµόχρηστος, ελαφρύς ακρυλικός στόκος,  
για γρήγορα γεµίσµατα (βάθος έως 50mm)  
και αποκαταστάσεις ρωγµών.  
Επιδέχεται βάψιµο µετά από περίπου 30 λεπτά.  
Είναι ευκολοδούλευτος και παρουσιάζει ισχυρή 
πρόσφυση και µηδενική συρρίκνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλος για γρήγορες επισκευές ρωγµών  
και γεµίσµατα οπών σε πορώδεις επιφάνειες  
όπως σοβάς, µπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ.,  
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Εξαρτάται από την εφαρµογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
0,25lt 24 384

Πλαστικό δοχείο  
1lt 12 192

Πλαστικό δοχείο  
4lt 48

COLD•PATCH
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα  
για επισκευές οδοστρώματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση, ψυχρό ασφαλτόµιγµα, για αποκατάσταση 
φθορών οδοστρώµατος.  
Παρουσιάζει εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες, εξαιρετική  
πρόσφυση µε το υπόστρωµα χωρίς την ανάγκη συγκολλητικής 
στρώσης και µεγάλη αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις  
και τον χρόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για επισκευές λάκκων και φθορών  
σε ασφαλτοτάπητες και οδοστρώµατα από σκυρόδεµα. 
Χρησιµοποιείται επιπλέον για επισκευή «καρότων» µετά  
από δειγµατοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους οδοστρωµάτων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 20-22 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί 
25kg 50

Πλαστικό δοχείο 
25kg 36

DP•5350
Υδροφοβικός εμποτισμός -  
φράγμα ανερχόμενης υγρασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση υδατικό πυριτικό διάλυµα,  
για την αντιµετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας.  
Δε διαβρώνει τον οπλισµό του σκυροδέµατος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται κυρίως µε τη µέθοδο των διατρηµάτων 
για την αντιµετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας  
σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από πέτρα, τούβλο  
ή σκυρόδεµα, δηµιουργώντας ένα υδρόφοβο οριζόντιο 
κρυσταλλικό πλέγµα που εµποδίζει την τριχοειδή 
απορρόφηση. 
Εφαρµοζόµενο µε επάλειψη δηµιουργεί ισχυρό 
κρυσταλλικό υδροφοβισµό στα δοµικά στοιχεία  
της τοιχοποιίας προστατεύοντας από τη διείσδυση 
υγρασίας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Εξαρτάται από την απορροφητικότητα  
του δοµικού στοιχείου. Ενδεικτικά,  
για µέσης απορροφητικότητας τοιχοποιία 
απαιτούνται περίπου 15-16 kg/m2  
σε εγκάρσια τοµή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 5kg 128

Πλαστικό δοχείο 20kg 39
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SC 03
Υπέρλεπτος ρητινούχος 
επισκευαστικός τσιμεντόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπέρλεπτο ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα, για το στοκάρισµα 
των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης 
(GP) κατηγορίας CS IV, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την αισθητική επισκευή (στοκάρισµα) 
στοιχείων εµφανούς σκυροδέµατος και την προστασία  
του οπλισµού από τη διάβρωση, εµποδίζοντας  
τη διείσδυση υγρασίας µέσω των πόρων και των ατελειών 
που µπορεί να υπάρχουν.  
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,2 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

SC 04
Ρητινούχος καλυπτικός 
τσιμεντόστοκος
για κάλυψη ατελειών  
έως 20mm βάθος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα υψηλής καλυπτικότητας,  
για το στοκάρισµα των επιφανειών που πρόκειται  
να βαφτούν. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης 
(GP) κατηγορίας CS III, W0 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για το στοκάρισµα και την κάλυψη κάθε 
ατέλειας σε επιφάνειες σοβά, εµφανούς σκυροδέµατος, 
πλινθοδοµής κλπ.  
Εφαρµόζεται σε πάχος έως 20mm ανά στρώση. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

SC 01
Υπέρλεπτος ρητινούχος  
στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπέρλεπτο ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα, για το στοκάρισµα 
των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης 
(GP) κατηγορίας CS II, W0 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την εξοµάλυνση (σπατουλάρισµα)  
και προετοιµασία των επιφανειών που πρόκειται  
να βαφτούν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται  
µία απόλυτα λεία επιφάνεια.  
Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές, 
πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, 
σκυρόδεµα, αντικαθιστώντας τους λαδόστοκους και άλλα 
παρόµοια υλικά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,1 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
4kg 4 144

Χαρτόσακος  
20kg 60

SC 02
Ρητινούχος καλυπτικός  
στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα, για το στοκάρισµα  
και την κάλυψη ατελειών σε επιφάνειες που πρόκειται  
να βαφτούν. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης 
(GP) κατηγορίας CS II, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την εξοµάλυνση (σπατουλάρισµα) 
και προετοιµασία επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, 
καθώς και για την επιδιόρθωση µικρορωγµών. 
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,4-1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60
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SPATULA•FINE
Λεπτόκοκκη σπάτουλα 
υπερενισχυμένη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λεπτόκοκκο, υπερενισχυµένο τσιµεντοκονίαµα, για το φινίρισµα 
(στοκάρισµα) των επιφανειών µετά τον σοβά τελικής στρώσης  
(3ο χέρι σοβά) ή τη χονδρόκοκκη σπάτουλα.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης (GP) 
κατηγορίας CS II, W0 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την εξοµάλυνση (σπατουλάρισµα)  
και προετοιµασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν  
και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται µία απόλυτα λεία επιφάνεια. 
Εφαρµόζεται πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, 
σκυρόδεµα, αντικαθιστώντας τους λαδόστοκους και άλλα  
παρόµοια υλικά. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε εργασίες µικροεπιδιορθώσεων  
για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγµών στην επιφάνεια του σοβά. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,0-1,2 kg/m2 ανάλογα  
µε τις ιδιαιτερότητες  
του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
20kg 60

SPATULA 
COARSE
Χονδρόκοκκη σπάτουλα 
υπερενισχυμένη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χονδρόκοκκο, υπερενισχυµένο τσιµεντοειδές κονίαµα, για το φινίρισµα 
των επιφανειών µετά το 2ο ή το 3ο χέρι σοβά.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης (GP) 
κατηγορίας CS ΙII, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την εξοµάλυνση και προετοιµασία των επιφανειών 
που πρόκειται να βαφτούν. 
Εφαρµόζεται πάνω σε σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, 
σκυρόδεµα.  
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε εργασίες µικροεπιδιορθώσεων  
για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγµών στην επιφάνεια του σοβά. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,0-1,5 kg/m2 ανάλογα  
µε τις ιδιαιτερότητες  
του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60
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HYDROSEAL 
HS 5000
Στεγανωτικό επαλειφόμενο 
τσιμεντοειδές κονίαμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα ενός συστατικού,  
για τη στεγανοποίηση κατασκευών έναντι διείσδυσης 
νερού και υγρασίας. 
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση µε το υπόστρωµα  
και εξαιρετικά αποτελέσµατα στεγανοποίησης έναντι 
θετικών και ήπιων αρνητικών υδροστατικών πιέσεων. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα προστασίας επιφανειών 
σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C)  
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις,  
για τη στεγανοποίηση τοίχων θεµελίωσης, δεξαµενών 
νερού, τοίχων υπογείων, πισίνων, καναλιών άρδευσης, 
φρεατίων ανελκυστήρων κλπ., επάνω σε σκυρόδεµα, 
τούβλα, πέτρα και τσιµεντόλιθους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί 
5kg 

ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ
4 144

Χαρτόσακος 
25kg 

ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ
60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

2.1 στεγανωτικά & σφραγιστικά προϊόντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµη προς χρήση υγρή ελαστοµερής µεµβράνη χωρίς διαλύτες, 
για στεγανοποίηση υγρών χώρων που πρόκειται να επικαλυφθούν 
από πλακίδια και φυσικούς λίθους.
Μετά το στέγνωµα σχηµατίζει µια ελαστική µεµβράνη χωρίς 
αρµούς, ικανή να γεφυρώσει ρωγµές ≥0,75mm στους -5°C, 
αδιαπέραστη από το νερό και τους υδρατµούς.
Κατατάσσεται ως προϊόν υγρής εφαρµογής για στεγανοποίηση 
επιφανειών, κατηγορίας DM O1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 14891.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για τη χωρίς αρµούς στεγανοποίηση επιφανειών 
που πρόκειται να επικαλυφθούν µε κεραµικά πλακίδια, φυσικούς 
λίθους και ψηφίδες σε µπάνια, ντουζιέρες, βεράντες, µπαλκόνια, 
ταράτσες και γενικά χώρους µε υγρασία.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,0-1,3 kg/m2  
σε δύο στρώσεις, ανάλογα  
µε τον τύπο του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg 96

Πλαστικό δοχείο  
15kg 44

HYDROSEAL 
HS 6000•1K 
FLEX
Εύκαμπτο ινοπλισμένο 
επαλειφόμενο στεγανωτικό 
τσιμεντοκονίαμα  
ενός συστατικού
Κατηγορία A3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενός συστατικού, εύκαµπτο τσιµεντοειδές κονίαµα, ενισχυµένο 
µε πολυµερείς ρητίνες και συνθετικές ίνες, για τη στεγανοποίηση 
κατασκευών έναντι διείσδυσης νερού και υγρασίας.  
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση µε το υπόστρωµα και εξαιρετικά 
αποτελέσµατα στεγανοποίησης έναντι θετικών και ήπιων αρνητικών 
υδροστατικών πιέσεων. 
Χαρακτηρίζεται από υψηλές επιδόσεις γεφύρωσης ρωγµών >0,5mm 
(κατηγορία Α3) στους +23°C και >0,25mm (κατηγορία Α2)  
στους -10°C.  
Κατατάσσεται ως κονίαµα προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος  
µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C) σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, για τη στεγανοποίηση 
σε επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να επικολληθούν κεραµικά 
πλακίδια (µπάνια, πισίνες, µπαλκόνια κλπ.), σε εξωτερικά τοιχία  
που πρόκειται να επιχωµατωθούν, εσωτερικά σε υπόγεια έναντι 
αρνητικών πιέσεων, για την προστασία επιφανειών σκυροδέµατος 
από την ενανθράκωση και τη διείσδυση νερού µέσω τριχοειδών 
ρωγµών και πόρων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,2 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος 
20kg 60

ΝΕΟ

HYDROSEAL 
HS 6500 
AQUA•PROTECT
Υγρή στεγανοποιητική μεμβράνη 
ταχείας ωρίμανσης  
για μη εκτεθειμένες επιφάνειες

ΝΕΟ
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HYDROSEAL 
HS 7000 
FIBRO•FLEX
Εύκαμπτο ινοπλισμένο 
τσιμεντοειδές κονίαμα 
στεγανοποίησης 2 συστατικών
Κατηγορία A4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εύκαµπτο, ινοπλισµένο τσιµεντοειδές κονίαµα 2 συστατικών,  
για τη στεγανοποίηση επιφανειών έναντι διείσδυσης υγρασίας  
ή νερού υπό πίεση (θετικές και αρνητικές πιέσεις).  
Σχηµατίζει µια ελαστική µεµβράνη χωρίς αρµούς, αδιαπέραστη από 
το νερό, ικανή να παραλάβει συστολοδιαστολές και µικροδονήσεις.
Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές επιδόσεις γεφύρωσης ρωγµών 
>1,25mm (κατηγορία Α4) στους +23°C και >0,5mm (κατηγορία Α3) 
στους -10°C. Κατατάσσεται ως κονίαµα προστασίας επιφανειών 
σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C) σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 ■  Στεγανοποίηση δεξαµενών νερού από σκυρόδεµα.
 ■  Στεγανοποίηση σε µπάνια, ντουζιέρες, πισίνες, ταράτσες, 

µπαλκόνια κλπ., πριν την τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων  
ή άλλων διακοσµητικών επικαλύψεων.

 ■  Προστασία σκυροδέµατος, τοιχοποιίας και σοβάδων,  
από τη διείσδυση υγρασίας και επιβλαβών παραγόντων.

 ■  Προστασία επιφανειών σκυροδέµατος που εκτίθενται  
σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

33kg  
(25kg A + 8kg B) 

ΓΚΡΙ

60(Α)
60(Β)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5-1,6 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

HYDROFLEX  
COOL•ROOF
Ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα  
στεγανοποίησης 2 συστατικών 
ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία
Κατηγορία A5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα 2 συστατικών, για τη χωρίς αρµούς 
στεγανοποίηση εκτεθειµένων και µη εκτεθειµένων επιφανειών, 
έναντι διείσδυσης υγρασίας ή νερού υπό πίεση (θετικές και αρνητικές 
πιέσεις). Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία 
και εξαιρετικές επιδόσεις γεφύρωσης ρωγµών >2,5mm (κατηγορία 
Α5) στους +23°C και >1,25mm (κατηγορία Α4) στους -10°C. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος  
µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C) σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, για τη στεγανοποίηση 
ταρατσών και δωµάτων ενώ, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλή  
ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως ψυχρή βαφή ταρατσών µειώνοντας το κόστος ψύξης κατά τους 
θερινούς µήνες. Επιπλέον για τη στεγανοποίηση επιφανειών από 
σκυρόδεµα, τοιχοποιία, καθώς και σε τσιµεντοσανίδες, µεταλλικές 
επιφάνειες, ξύλο κλπ. Ιδανικό για στεγανοποίηση έναντι νερού υπό 
πίεση και όπου υπάρχουν ή µπορεί να παρουσιαστούν µικρορωγµές  
λόγω δονήσεων ή έντονων συστολοδιαστολών (µπαλκόνια, 
ταράτσες, ανεστραµένα δώµατα, δεξαµενές, πισίνες κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

35kg 
(25kg A + 10kg B) 

ΛΕΥΚΟ

60(Α)
60(Β)

HYDROSEAL 
ELASTIC
Ελαστικό επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα  
2 συστατικών
Κατηγορία A5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαστικό, επαλειφόµενο τσιµεντοειδές κονίαµα 2 συστατικών,  
για τη χωρίς αρµούς στεγανοποίηση επιφανειών έναντι διείσδυσης 
υγρασίας ή νερού υπό πίεση (θετικές και αρνητικές πιέσεις). 
Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές επιδόσεις γεφύρωσης ρωγµών 
>2,5mm (κατηγορία Α5) στους +23°C και έως 2,5mm (κατηγορία 
Α4) στους -10°C. Κατατάσσεται ως κονίαµα προστασίας επιφανειών 
σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C) σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, για τη στεγανοποίηση 
επιφανειών από σκυρόδεµα, τοιχοποιία (τούβλα, τσιµεντόλιθοι, 
ποροµπετόν κ.ά.), καθώς και σε τσιµεντοσανίδες, µεταλλικές 
επιφάνειες, ξύλο κλπ. Ιδανικό για στεγανοποίηση έναντι νερού υπό 
πίεση και όπου υπάρχουν ή µπορεί να παρουσιαστούν µικρορωγµές 
λόγω δονήσεων ή έντονων συστολοδιαστολών (µπαλκόνια, 
ταράτσες, ανεστραµένα δώµατα, δεξαµενές, πισίνες κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

7kg 
(5kg A + 2kg B) 

ΛΕΥΚΟ

48 
(Α+Β)

35kg 
(25kg A + 10kg B) 

ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ

60(Α)
60(Β)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,3-1,4 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΝΕΟ

ΝΕΟ
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1   ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Σκυρόδεµα/γυψοσανίδα

2   HYDROSEAL HS 6000•1K FLEX
Εύκαµπτο ινοπλισµένο επαλειφόµενο στεγανωτικό 
τσιµεντοκονίαµα ενός συστατικού - Κατηγορία A3

HYDROSEAL HS 6500 AQUA•PROTECT 
Υγρή στεγανοποιητική µεµβράνη ταχείας ωρίµανσης  
για µη εκτεθειµένες επιφάνειες

HYDROSEAL HS 7000 FIBRO•FLEX
Εύκαµπτο ινοπλισµένο τσιµεντοειδές κονίαµα 
στεγανοποίησης 2 συστατικών - Κατηγορία A4

HYDROSEAL ELASTIC
Ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα  
2 συστατικών - Κατηγορία A5

3   FS 100
Ηµι-αυτοεπιπεδούµενο ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα 
πλήρωσης δαπέδων 
(για στρώση πάχους έως 10cm)

FS 600 FAST•SCREED
Τσιµεντοκονίαµα χαµηλής συρρίκνωσης  
για την κατασκευή και εξοµάλυνση δαπέδων  
ταχείας ωρίµανσης 
(για στρώση πάχους 2-6cm)

4   HYDROSEAL HS 6000•1K FLEX
Εύκαµπτο ινοπλισµένο επαλειφόµενο στεγανωτικό 
τσιµεντοκονίαµα ενός συστατικού - Κατηγορία A3

HYDROSEAL HS 6500 AQUA•PROTECT 
Υγρή στεγανοποιητική µεµβράνη ταχείας ωρίµανσης  
για µη εκτεθειµένες επιφάνειες

HYDROSEAL HS 7000 FIBRO•FLEX
Εύκαµπτο ινοπλισµένο τσιµεντοειδές κονίαµα 
στεγανοποίησης 2 συστατικών - Κατηγορία A4

HYDROSEAL ELASTIC
Ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα  
2 συστατικών - Κατηγορία A5

5   ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
Εύκαµπτο αλκαλίµαχο υαλόπλεγµα βάρους 60gr/m2

6   KP 250 SPECIAL
Ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE

KP 300 FLEXY
Eλαστική ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S1

KP 500 ELASTIC
Υπερενισχυµένη ελαστική ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S1

KP 550 GEL ULTRA S1
Ελαστική κόλλα πλακιδίων υψηλών προδιαγραφών 
τεχνολογίας GEL - Τύπος C2 TE S1

7   GROUT 0-3
Ακρυλικός υδαταπωθητικός αρµόστοκος 
Τύπος CG2

GROUT 3-10
Ακρυλικός υδαταπωθητικός αρµόστοκος 
Τύπος CG2

EPOXY GROUT 2-12
Εποξειδικός αρµόστοκος 2 συστατικών 
Τύπος RG
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HYDROFLEX  
HYBRID•PU
Υβριδικό-πολυουρεθανικό 
επαλειφόμενο στεγανωτικό 
ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, υβριδικό ελαστοµερές επαλειφόµενο 
στεγανωτικό. 
Αποτελείται από ειδικές πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες  
οι οποίες πολυµερίζονται ταχύτατα σχηµατίζοντας µία πολύ 
ελαστική µεµβράνη χωρίς αρµούς και ενώσεις, απόλυτα στεγανή 
και µε µεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τα στάσιµα 
νερά, καθώς και µε υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής 
ακτινοβολίας.  
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο (έως και 10 χρόνια)  
µε χρήση του ειδικού πολυεστερικού οπλισµού. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος 
µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C) σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1504-2. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για τη στεγανοποίηση ταρατσών και δωµάτων,  
πάνω από παλιές µονωτικές στρώσεις (ασφαλτόπανα, 
πολυουρεθανικά, ακρυλικά), και δύσκολων σηµείων όπως γωνίες, 
ακµές και ενώσεις διαφορετικών υλικών. 
Χάρη στην υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, 
µπορεί να εφαρµοστεί και ως ψυχρή βαφή ταρατσών µειώνοντας 
το κόστος ψύξης κατά τους θερινούς µήνες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,5-1,0 kg/m2  
ανά στρώση, ανάλογα µε τον 
τρόπο εφαρµογής και την 
τραχύτητα του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg 96

Πλαστικό δοχείο  
15kg 44

HYDROFLEX 
ACRYL
Ακρυλικό επαλειφόμενο 
ελαστομερές στεγανωτικό 
ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαλειφόµενο ελαστοµερές στεγανωτικό ταρατσών µε βάση 
ακρυλικά πολυµερή. 
Μετά την εφαρµογή του σχηµατίζει µία ελαστική µεµβράνη 
χωρίς αρµούς, ιδιαίτερα ανθεκτική στη UV, καθώς και µε υψηλή 
ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.  
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος 
µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C) σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για τη στεγανοποίηση ταρατσών και δωµάτων, 
καθώς και για δύσκολα σηµεία όπως γωνίες, ακµές, αρµοί µεταξύ 
διαφορετικών υλικών, ή τη στεγανοποίηση ρωγµών σε δώµατα.  
Χρησιµοποιείται και ως ψυχρή βαφή ταρατσών, λόγω της υψηλής 
ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, µειώνοντας  
το κόστος ψύξης κατά τους θερινούς µήνες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,0-1,5 kg/m2  
σε δύο στρώσεις, ανάλογα  
µε τον τύπο του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg 96

Πλαστικό δοχείο  
15kg 44

HYDROFLEX•PU
Ελαστική στεγανωτική  
μεμβράνη πολυουρεθανικής 
βάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαστικό πολυουρεθανικό επαλειφόµενο στεγανωτικό ταρατσών, 
ενός συστατικού. 
Μετά την εφαρµογή του σχηµατίζει µία στεγανή µεµβράνη  
χωρίς αρµούς µε υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετικές αντοχές  
στα λιµνάζοντα νερά, τον παγετό, τη θερµότητα (δε µαλακώνει) 
και τους διαβρωτικούς παράγοντες (θαλασσινό νερό, 
απορρυπαντικά, οικιακά χηµικά, λάδια κλπ.). 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος 
µε τη µέθοδο της επικάλυψης (C) σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Αραιώνεται 5% µε SOLVENT•255.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών και δωµάτων,  
κάτω από πλακόστρωση σε µπάνια, µπαλκόνια και πισίνες, 
στεγανοποίηση ταρατσών µε ανεστραµένη µόνωση και πάνω  
από παλιές µονωτικές επιστρώσεις (ασφαλτόπανα, EPDM, 
ακρυλικά κλπ.).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5-2,0 kg/m2  
σε δύο ή τρεις στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Μεταλλικό δοχείο 
25kg 33
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
5% αραίωση  
επί του HYDROFLEX•PU.

SOLVENT•255 
Διαλυτικό πολυουρεθανικών 
στεγανωτικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό διαλυτικό για την αραίωση επαλειφόµενων 
πολυουρεθανικών στεγανωτικών προκειµένου να εφαρµοστούν  
µε ρολό, πινέλο ή ψεκασµό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την αραίωση του HYDROFLEX•PU,  
για τον καθαρισµό εργαλείων µετά τη χρήση τους  
καθώς και για καθαρισµό των υπολειµµάτων  
των πολυουρεθανικών βαφών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Μεταλλικό δοχείο 
4kg 115

Μεταλλικό δοχείο 
16kg 33

2.2 βοηθητικά υλικά

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
(HDPE) 
Αποστραγγιστική µεµβράνη βάρους 400gr/m2, από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDPE), για την προστασία τοιχίων υπογείου  
ή την αντικατάσταση σκυροδέµατος καθαριότητας. 
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ 13967.

ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ 
ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤ.

400 
 gr/m2 8mm 2x20m 

(40m2)

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 
Πολυεστερικό, µη υφαντό γεωύφασµα, µε άριστα µηχανικά  
και υδραυλικά χαρακτηριστικά. Χρησιµοποιείται ως φίλτρο, ενίσχυση  
ή στρώση διαχωρισµού σε τοµείς όπως οδοποιία, αποστραγγιστικά έργα, 
θεµελιώσεις, σιδηροδροµικά έργα, έργα προστασίας έναντι διάβρωσης,  
τοίχοι υποστήριξης, φράγµατα, κανάλια κλπ.

ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ.

120
 gr/m2

2x100m
(200m2)

150
 gr/m2

2x50m
(100m2)

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 
Εύκαµπτο αλκαλίµαχο υαλόπλεγµα βάρους 60gr/m2,  
για τον οπλισµό εύκαµπτων τσιµεντοειδών 
στεγανωτικών στρώσεων αλλά και ελαστοµερών 
ακρυλικής, πολυουρεθανικής ή ασφαλτικής βάσης.

ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΚΑΡΕ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤ.

60 
 gr/m2 2x2mm Λευκό 1x50m

(50m2)

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ισχυρό πολυεστερικό ύφασµα βάρους 50gr/m2,  
για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων από 
υβριδικά πολυουρεθάνης, ακρυλικά, πολυουρεθανικά 
και ελαστοµερή ασφαλτικά επαλειφόµενα. 

ΒΑΡΟΣ ΠΑΧΟΣ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤ.

50 
 gr/m2 0,6mm Λευκό 1x50m 

(50m2)

PU•FIX
Ελαστομερές θιξοτροπικό 
πολυουρεθανικό σφραγιστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαστοµερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό ενός συστατικού,  
υψηλής θιξοτροπίας. Διατίθεται σε λευκό και γκρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για τη σφράγιση και συγκόλληση κάθετων  
και οριζόντιων αρµών µεταξύ οµοειδών και ετεροειδών υλικών  
σε κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασµένα, ναυτιλιακές  
και βιοµηχανικές εφαρµογές, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση σε όλα τα οικοδοµικά υλικά όπως 
σκυρόδεµα, κεραµικά, γυαλί, ξύλο, λαµαρίνα, αλουµίνιο, χάλυβα κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτικά:
 ■  Για αρµό 10x10mm:  

310ml / 3m αρµού.
 ■  Για αρµό 5x5mm:  

310ml / 12m αρµού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Σαλάµι
600ml 15

ΝΕΟ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12004-1
ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ 
ΚΟΛΛΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

C1 ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

αντοχή αποκόλλησης

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από 28 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες

(23°C, 50±5% RH, Uair≤0,2m/s)
≥ 0,5 N/mm2

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από θερµική γήρανση στους 70°C για 14 ηµέρες ≥ 0,5 N/mm2

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από εµβάπτιση σε νερό για 21 ηµέρες ≥ 0,5 N/mm2

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης ≥ 0,5 N/mm2

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 20 min

C2
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

αντοχή αποκόλλησης

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από 28 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες

(23°C, 50±5% RH, Uair≤0,2m/s)
≥ 1,0 N/mm2

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από θερµική γήρανση στους 70°C για 14 ηµέρες ≥ 1,0 N/mm2

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από εµβάπτιση σε νερό για 21 ηµέρες ≥ 1,0 N/mm2

ΕΝ 12004-2, 8.3
µετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης ≥ 1,0 N/mm2

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 20 min

D1 ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

αντοχή αποκόλλησης
ΕΝ 12004-2, 8.3

µετά από 28 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες
(23°C, 50±5% RH, Uair≤0,2m/s)

≥ 1,0 N/mm2

πρόσφυση µέσω διάτµησης

EN 12004-2, 8.4
µετά από θερµική γήρανση στους 70°C για 14 ηµέρες ≥ 1,0 N/mm2

EN 12004-2, 8.4
µετά από εµβάπτιση σε νερό για 14 ηµέρες -

EN 12004-2, 8.4
µετά από καταπόνηση σε υψηλή θερµοκρασία -

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 20 min

D2
 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ  

ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  
ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

αντοχή αποκόλλησης
ΕΝ 12004-2, 8.3

µετά από 28 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες
(23°C, 50±5% RH, Uair≤0,2m/s)

≥ 1,0 N/mm2

πρόσφυση µέσω διάτµησης

EN 12004-2, 8.4
µετά από θερµική γήρανση στους 70°C για 14 ηµέρες ≥ 1,0 N/mm2

EN 12004-2, 8.4
µετά από εµβάπτιση σε νερό για 14 ηµέρες ≥ 0,5 N/mm2

EN 12004-2, 8.4
µετά από καταπόνηση σε υψηλή θερµοκρασία ≥ 1,0 N/mm2

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 20 min

R1 ΚΟΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ 
ΡΗΤΙΝΩΝ

αντοχή αποκόλλησης
ΕΝ 12004-2, 8.3

µετά από 28 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες
(23°C, 50±5% RH, Uair≤0,2m/s)

≥ 2,0 N/mm2

πρόσφυση µέσω διάτµησης

EN 12004, 8.5
µετά από εµβάπτιση σε νερό για 14 ηµέρες ≥ 2,0 N/mm2

EN 12004, 8.5
µετά από θερµικά σοκ -

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 20 min

R2  ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 
ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

αντοχή αποκόλλησης
ΕΝ 12004-2, 8.3

µετά από 28 ηµέρες σε κανονικές συνθήκες
(23°C, 50±5% RH, Uair≤0,2m/s)

≥ 2,0 N/mm2

πρόσφυση µέσω διάτµησης

EN 12004, 8.5
µετά από εµβάπτιση σε νερό για 14 ηµέρες ≥ 2,0 N/mm2

EN 12004, 8.5
µετά από θερµικά σοκ ≥ 2,0 N/mm2

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 20 min

επεξήγηση ευρωπαϊκών προτύπων
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ΟΝΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KP 80 C1 Τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα. 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 100 C1 T
Τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης,  

για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα.
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 200 C2 T
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης,  

για µη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα. 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 220 C2 E
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, παρατεταµένου ανοικτού χρόνου εφαρµογής,  

για µη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα. 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 250 C2 TE
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταµένου  

ανοικτού χρόνου εφαρµογής, για µη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα. 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 300 C2 TE S1
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταµένου  

ανοικτού χρόνου εφαρµογής, για µη απορροφητικά πλακίδια. 
ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 400 C2 TE
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταµένου  

ανοικτού χρόνου εφαρµογής, για µη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα. 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 450 C2 FT
Ταχεία πήξης, ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης,  

για µη απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώµατα. 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 500 C2 TE S1
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταµένου  

ανοικτού χρόνου εφαρµογής, για µη απορροφητικά πλακίδια. 
ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 550 GEL C2 TE S1
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταµένου  

ανοικτού χρόνου εφαρµογής, για µη απορροφητικά πλακίδια. 
ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

KP 600 C2 TE S2
Ενισχυµένη τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων, µηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και παρατεταµένου  

ανοικτού χρόνου εφαρµογής, για µη απορροφητικά πλακίδια. 
πολύ ελαστική - εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ 
ΚΟΛΛΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

T
ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 

(ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗ)

κατακόρυφη ολίσθηση ΕΝ 12004-2, 8.2 ≤ 0,5 mm

E
ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 30 min

F ΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 12004-2, 8.1 ≥ 10 min

αντοχή αποκόλλησης  
µετά από 24 ώρες ΕΝ 12004-2, 8.3 ≥ 0,5 N/mm2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12002
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ 
ΚΟΛΛΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

S1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ εγκάρσια παραµόρφωση
S EN 12004-2, 8.6

2,5 mm ≤ S < 5 mm

S2 ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ S ≥ 5 mm

κόλλες πλακιδίων 
εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα



ΟΝΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ KP 80 KP 100 KP 200 KP 220 KP 250 KP 300 KP 400 KP 450 KP 500 KP 550 GEL KP 600 KF 530 PORO 510 GL 520

ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ C1 C1 T C2 T C2 E C2 TE C2 TE S1 C2 TE C2 FT C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE S2

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

κεραµικά πλακίδια (απορροφητικά)

γρανιτοπλακάκια

πλακάκια µεσαίων διαστάσεων (έως 3600cm2)

πλακάκια µεγάλων διαστάσεων (έως 1,20x1,20m)

πλακάκια πολύ µεγάλων διαστάσεων (ενδεικτικά: 3,00x1,60m)

µάρµαρο

φυσικά πετρώµατα

τεχνητά πετρώµατα

κεραµικές ψηφίδες

υαλοψηφίδες

ποροµπετόν

υαλότουβλα

πυρότουβλα

ΔΑΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

τσιµεντοκονία

ελαφροµπετόν

µωσαϊκό     

υφιστάµενη στρώση πλακιδίων     

ενδοδαπέδια θέρµανση

ξύλο       

µέταλλο     

ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

τσιµεντοσοβάδες

γυψοσοβάδες

τσιµεντοσανίδα     

γυψοσανίδα     

ποροµπετόν

ΜΠΑΝΙΟ

τσιµεντοκονία

σοβάς

γυψοσανίδα     

ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ

τσιµεντοειδής επιφάνεια

ελαφροµπετόν       

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

σοβάς

τσιµεντοσανίδα   

ποροµπετόν     

ΠΙΣΙΝΑ

τσιµεντοειδής επιφάνεια

26 κόλλες & αρμόστοκοι

πίνακας εφαρμογών για κόλλες πλακιδίων

Εναλλακτική εφαρµογήΣυνιστώµενη εφαρµογή



ΟΝΟΜΑ ΚΟΛΛΑΣ KP 80 KP 100 KP 200 KP 220 KP 250 KP 300 KP 400 KP 450 KP 500 KP 550 GEL KP 600 KF 530 PORO 510 GL 520

ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ C1 C1 T C2 T C2 E C2 TE C2 TE S1 C2 TE C2 FT C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE S2

ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

κεραµικά πλακίδια (απορροφητικά)

γρανιτοπλακάκια

πλακάκια µεσαίων διαστάσεων (έως 3600cm2)

πλακάκια µεγάλων διαστάσεων (έως 1,20x1,20m)

πλακάκια πολύ µεγάλων διαστάσεων (ενδεικτικά: 3,00x1,60m)

µάρµαρο

φυσικά πετρώµατα

τεχνητά πετρώµατα

κεραµικές ψηφίδες

υαλοψηφίδες

ποροµπετόν

υαλότουβλα

πυρότουβλα

ΔΑΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

τσιµεντοκονία

ελαφροµπετόν

µωσαϊκό     

υφιστάµενη στρώση πλακιδίων     

ενδοδαπέδια θέρµανση

ξύλο       

µέταλλο     

ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

τσιµεντοσοβάδες

γυψοσοβάδες

τσιµεντοσανίδα     

γυψοσανίδα     

ποροµπετόν

ΜΠΑΝΙΟ

τσιµεντοκονία

σοβάς

γυψοσανίδα     

ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ

τσιµεντοειδής επιφάνεια

ελαφροµπετόν       

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

σοβάς

τσιµεντοσανίδα   

ποροµπετόν     

ΠΙΣΙΝΑ

τσιµεντοειδής επιφάνεια
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& κόλλες ειδικών εφαρμογών 

Ενίσχυση µε γαλάκτωµα FINOFLEX σύµφωνα µε τις οδηγίες Προετοιµασία υποστρώµατος µε αστάρι PRIMER FP•31 ή FINO•CONTACT
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KP 80
STANDARD
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένη µε πολυµερείς 
ρητίνες. 
Παρουσιάζει υψηλή δύναµη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό τύπου C1 σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλη για την τοποθέτηση απορροφητικών (κεραµικών) 
πλακιδίων, αλλά και για εργασίες µικροεπιδιορθώσεων  
από ελαιοχρωµατιστές και ηλεκτρολόγους. 
Εφαρµόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,  
πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες 
δαπέδων κλπ.

3.1 κόλλες πλακιδίων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 
ανάλογα µε την τραχύτητα 
του υποστρώµατος και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

KP 100
ACRYLIC
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
Τύπος C1 T

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένη  
µε πολυµερείς ρητίνες.  
Παρουσιάζει υψηλή δύναµη συγκόλλησης, αντοχή  
στην υγρασία και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση  
των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό τύπου C1 T 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Kατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων 
(κεραµικά, τσιµεντοπλακάκια κλπ.), αλλά και για εργασίες 
µικροεπιδιορθώσεων από ελαιοχρωµατιστές  
και ηλεκτρολόγους.  
Εφαρµόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών  
και εξωτερικών χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώµατα 
όπως σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, 
επιχρίσµατα κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 ανάλογα  
µε την τραχύτητα του υποστρώµατος 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

KP 200
SUPER ACRYLIC
Ενισχυμένη ακρυλική  
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 T

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενισχυµένη κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης, εµπλουτισµένη  
µε πολυµερείς ρητίνες.  
Παρουσιάζει υψηλή δύναµη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία  
και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων  
κατά την τοποθέτηση.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό τύπου C2 T σύµφωνα 
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για την επικόλληση αποροφητικών πλακιδίων κάθε τύπου  
και διάστασης (κεραµικά, τσιµεντοπλακάκια, πλακίδια µαρµάρου  
ή πέτρας κλπ.), καθώς και µη απορροφητικών πλακιδίων µικρών  
και µεσαίων διαστάσεων (cotto, klinker, porcelanato κλπ.). 
Εφαρµόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως σκυρόδεµα, 
τσιµεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσµατα κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 
ανάλογα µε την τραχύτητα 
του υποστρώµατος και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60
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KP 220
EXTRA
Ενισχυμένη ρητινούχα  
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 E

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενισχυµένη κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης, 
εµπλουτισµένη µε πολυµερείς ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή 
δύναµη συγκόλλησης, παρατεταµένο ανοικτό χρόνο 
επικόλλησης των πλακιδίων και αντοχή στη υγρασία. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό τύπου C2 Ε 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για την επικόλληση απορροφητικών πλακιδίων  
(κεραµικά, τσιµεντοπλακάκια κλπ.) όλων των διαστάσεων,  
και µη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, 
gres porcelanato κλπ.) µικρών έως µεσαίων διατάσεων. 
Εφαρµόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα  
όπως σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες δαπέδων κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 ανάλογα  
µε την τραχύτητα του υποστρώµατος 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

*  Οι επιφάνειες των συστηµάτων ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) συνιστάται  
να ασταρώνονται µε το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

KP 300
FLEXY
Eλαστική ρητινούχα 
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, ελαστική κόλλα πλακιδίων 
τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένη µε πολυµερείς 
ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή αρχική και τελική δύναµη 
συγκόλλησης, µεγάλη αντοχή στην υγρασία, τον παγετό 
και τις θερµοκρασιακές µεταβολές. Παρέχει εξαιρετική 
εργασιµότητα, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των 
πλακιδίων κατά την τοποθέτηση και παρατεταµένο 
ανοικτό χρόνο εφαρµογής. Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές 
συγκολλητικό τύπου C2 TE S1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων µεγάλων 
διαστάσεων (έως 1,20x1,20m), διακοσµητικών λίθων, 
γρανιτών, ψηφίδων, αλλά κάθε τύπου απορροφητικών 
(κεραµικά) και µη απορροφητικών πλακιδίων 
(γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato). Εφαρµόζεται σε 
επιφάνειες τοίχου και δαπέδου, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, πάνω σε σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες 
δαπέδων, τοιχοποιία, επιχρίσµατα, γυψοσανίδες, 
τσιµεντοσανίδες, ινοσανίδες*, αλλά και σε υποστρώµατα 
µε υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και 
αντοχή σε υγρασία (πισίνες, ενδοδαπέδια θέρµανση, 
πλακάκι σε πλακάκι, παλιά µωσαϊκά κλπ.).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 ανάλογα  
µε την τραχύτητα του υποστρώµατος 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

KP 250
SPECIAL
Ενισχυμένη ρητινούχα  
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-5 kg/m2 
ανάλογα µε την τραχύτητα 
του υποστρώµατος και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενισχυµένη κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης, εµπλουτισµένη 
µε πολυµερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξηµένη δύναµη συγκόλλησης, 
αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση, 
παρατεταµένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης των πλακιδίων και 
αυξηµένη αντοχή στην υγρασία και τις θερµοκρασιακές µεταβολές. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό τύπου C2 TΕ σύµφωνα 
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών (κεραµικών) και  
µη απορροφητικών πλακιδίων (γρανιτοπλακάκια, gres porcelanato), 
µεσαίας διάστασης, καθώς και για την επικόλληση διακοσµητικών 
φυσικών ή τεχνητών πετρωµάτων.  
Εφαρµόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, πάνω σε συνήθη υποστρώµατα όπως σκυρόδεµα, 
τσιµεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσµατα κλπ., καθώς και 
γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες ή ινοσανίδες*. Κατάλληλη επίσης για 
επικόλληση πλακιδίων πάνω σε παλιά δάπεδα από πλακάκια, µωσαϊκό 
κλπ., εφόσον η επιφάνεια έχει προετοιµαστεί µε κατάλληλο αστάρι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60
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KP 400
MARBLE & GRANITE
Ενισχυμένη ακρυλική κόλλα 
μαρμάρων & γρανιτών
Τύπος C2 TE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένη 
µε πολυµερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξηµένη δύναµη συγκόλλησης, 
αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων κατά την τοποθέτηση 
και παρατεταµένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης. Παρέχει τη δυνατότητα 
εφαρµογής σε µεγάλα πάχη, έως 15mm. Δε λεκιάζει τα λευκά  
και ευαίσθητα µάρµαρα. Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό 
τύπου C2 TE σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανική για την τοποθέτηση ευαίσθητων µαρµάρων που παρουσιάζουν 
υψηλή λευκότητα και απορροφητικότητα, φυσικών γρανιτών, 
απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων. Εφαρµόζεται  
σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω  
σε σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιία, επιχρίσµατα, 
αλλά και γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες ή ινοσανίδες*. Μπορεί να 
εφαρµοστεί σε επιφάνειες που υπόκεινται σε µικρές συστολοδιαστολές 
ή βαριά κυκλοφορία (µπάνια, εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 
ανάλογα µε την τραχύτητα 
του υποστρώµατος και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

* Οι επιφάνειες των συστηµάτων ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) συνιστάται 
να ασταρώνονται µε το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

KP 450
RAPID
Ταχύπηκτη ρητινούχα  
κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 FT

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 ανάλογα  
µε την τραχύτητα του υποστρώµατος 
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστ. σακί 
5kg  

ΛΕΥΚΗ
4 144

Χαρτόσακος 
25kg  

ΛΕΥΚΗ/ΓΚΡΙ
60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταχύπηκτη υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς 
βάσης, ενισχυµένη µε πολυµερείς ρητίνες. Παρουσιάζει 
ταχεία πήξη και ξήρανση, υψηλή αρχική και τελική δύναµη 
συγκόλλησης, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των 
πλακιδίων κατά την τοποθέτηση, µεγάλη αντοχή στην 
υγρασία και τις θερµοκρασιακές µεταβολές. Παρέχει τη 
δυνατότητα βατότητας και αρµολόγησης των επιφανειών 
µετά από 3-4 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές 
συγκολλητικό τύπου C2 FT σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 12004-1. Παράγεται σε λευκό και γκρι χρώµα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών (κεραµικών) 
και µη απορροφητικών πλακιδίων (gres porcelanato, 
γρανιτοπλακάκια), διακοσµητικών φυσικών ή τεχνητών 
πετρωµάτων. Εφαρµόζεται σε τοίχους και δάπεδα 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάνω σε σκυρόδεµα, 
τσιµεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, επιχρίσµατα κλπ., 
γυψοσανίδες/τσιµεντοσανίδες/ινοσανίδες*, πάνω από παλιές 
στρώσεις πλακιδίων ή µωσαϊκά εφόσον η επιφάνεια έχει 
προετοιµατεί µε κατάλληλο αστάρι. Ιδανική για περιπτώσεις 
όπου απαιτείται η χρησιµοποίηση των επιφανειών σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα (ανακαινίσεις καταστηµάτων κλπ.).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

KP 500
ELASTIC
Υπερενισχυμένη ελαστική 
ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-5 kg/m2 
ανάλογα µε την τραχύτητα 
του υποστρώµατος και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα ενισχυµένη, ελαστική κόλλα πλακιδίων 
τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένη µε πολυµερείς ρητίνες.  
Παρουσιάζει υψηλή δύναµη συγκόλλησης και µεγάλη αντοχή  
στην υγρασία, τον παγετό και τις θερµοκρασιακές µεταβολές.  
Παρέχει εξαιρετική εργασιµότητα, παρατεταµένο ανοικτό χρόνο 
επικόλλησης και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων  
κατά την τοποθέτηση. Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό 
τύπου C2 TE S1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων, έως 
1,20x1,20m, πλακών µωσαϊκού, υαλοψηφίδων, αλλά και κάθε τύπου 
απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων. Εφαρµόζεται  
σε τοίχους και δάπεδα, πάνω σε σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες δαπέδων, 
τοιχοποιίες, επιχρίσµατα, σε γυψοσανίδες/τσιµεντοσανίδες/ινοσανίδες*, 
σε παλιά δάπεδα (µωσαϊκά, πλακάκι σε πλακάκι), υγρούς χώρους, 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές και παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ελαστικότητα, πρόσφυση και αντοχή στην 
υγρασία (πισίνες, ενδοδαπέδια θέρµανση, ταράτσες, ξενοδοχεία κλπ.). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60
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*  Οι επιφάνειες των συστηµάτων ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, ινοσανίδες κλπ.) συνιστάται  
να ασταρώνονται µε το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι FINO•CONTACT πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 
ανάλογα µε την τραχύτητα 
του υποστρώµατος και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

KP 600
ULTRA FLEX
Υψηλής ελαστικότητας  
ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τύπος C2 TE S2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλών απαιτήσεων, εξαιρετικά εύκαµπτη κόλλα πλακιδίων 
τσιµεντοειδούς βάσης, εµπλουτισµένη µε πολυµερείς ρητίνες. 
Παρουσιάζει πολύ υψηλή δύναµη συγκόλλησης και εξαιρετική αντοχή 
στην υγρασία, τον παγετό και τις ακραίες θερµοκρασιακές µεταβολές. 
Παρέχει εξαιρετική εργασιµότητα, παρατεταµένο ανοικτό χρόνο 
εφαρµογής και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση των πλακιδίων  
κατά την τοποθέτηση.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό τύπου C2 TE S2 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Kατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων πολύ µεγάλων διαστάσεων 
(ενδεικτικά 3,0x1,6m), ευαίσθητων συνθετικών ή φυσικών 
πετρωµάτων ενισχυµένων µε εποξειδική ρητίνη στην πίσω όψη, 
αλλά και κάθε τύπου και διαστάσης πλακιδίων, υαλοψηφίδων κλπ. 
Εφαρµόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, πάνω σε σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίες δαπέδων, τοιχοποιίες, 
επιχρίσµατα, σε γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες και ινοσανίδες*,  
σε παλιά δάπεδα (µωσαϊκά, πλακάκι σε πλακάκι). 
Επίσης σε επιφάνειες που υπόκεινται σε έντονες µετακινήσεις  
και µε ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα  
και στεγανότητα (µεταλλικές επιφάνειες, πισίνες, ενδοδαπέδια 
θέρµανση, µπαλκόνια, ταράτσες, εµπορικοί χώροι κλπ.). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 2-5 kg/m2 
ανάλογα µε την τραχύτητα 
του υποστρώµατος και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

KP 550 GEL
ULTRA S1
Ελαστική κόλλα πλακιδίων 
υψηλών προδιαγραφών 
τεχνολογίας GEL
Τύπος C2 TE S1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδής κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας GEL, υψηλής 
παραµορφωσιµότητας, για την επικόλληση παντός τύπου  
και διαστάσεων πλακιδίων και φυσικών πετρωµάτων.  
Η τεχνολογία GEL προσδίδει στην KP 550 GEL εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά εργασιµότητας και τελικών επιδόσεων.  
Παρουσιάζει ισχυρή θιξοτροπία σε συνδυασµό µε µια εξαιρετικά 
απαλή υφή, σχεδόν ρευστή, η οποία δεν υποχωρεί από το βάρος  
των πλακιδίων, επιτρέπει την πλήρη διαβροχή της πλάτης  
του πλακιδίου και δεν κουράζει τον εφαρµοστή κατά το άπλωµα.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές συγκολλητικό κατηγορίας C2 TE S1 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η KP 550 GEL εφαρµόζεται για τη συγκόλληση κάθε τύπου κεραµικών 
πλακιδίων και γρανιτοπλακίδιων, πλακιδίων µικρού πάχους  
και µεγάλων διαστάσεων, υαλοψηφίδων, πλακών µωσαϊκού, 
µαρµάρων, φυσικής πέτρας και γρανίτη, σε επιφάνειες εσωτερικών  
και εξωτερικών χώρων.  
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε κάθε υπόστρωµα όπως σκυρόδεµα, 
τσιµεντοκονιάµατα, υφιστάµενες στρώσεις µωσαϊκών, µαρµάρων  
ή πλακιδίων, επιχρίσµατα, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες  
ή ινοσανίδες*, κλπ.  
Είναι ιδανική για πισίνες, ταράτσες, βεράντες, υγρούς χώρους 
(ντουζιέρες, µπάνια κλπ.), ενδοδαπέδια θέρµανση, επιφάνειες  
µε έντονη κυκλοφορία (ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα) και κάθε 
εφαρµογή µε αυξηµένες απαιτήσεις σε ελαστικότητα, πρόσφυση  
και αντοχή στην υγρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
23kg 60

ΝΕΟ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, εµπλουτισµένο  
µε πολυµερείς ρητίνες.  
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια  
των υαλότουβλων, θιξοτροπία και αυξηµένη 
ανθεκτικότητα στην υγρασία, τις θερµοκρασιακές 
µεταβολές και την τριβή. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου Μ20-A1 σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για το κτίσιµο και την αρµολόγηση υαλότουβλων.  
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

GL 520
Ρητινούχα κόλλα  
υαλότουβλων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 15 kg/m2 τοιχοποιίας  
µε υαλότουβλα συνηθισµένης 
διάστασης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

KF 530
Πυρίμαχο κονίαμα για το 
κτίσιμο και την αρμολόγηση 
πυρότουβλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα µε βάση το πυρίµαχο τσιµέντο 
και ειδικά πρόσθετα, για το κτίσιµο και την αρµολόγηση 
πυρότουβλων.  
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες (1000°C), ταχεία ανάπτυξη αντοχών,  
ισχυρή πρόσφυση µε τα πυρότουβλα και το υπόστρωµα, 
και εξαιρετική θιξοτροπική εργασιµότητα.
Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου Μ30-A1 σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για το κτίσιµο και την αρµολόγηση πυρότουβλων 
σε φούρνους, τζάκια, ψησταριές, καµινάδες κλπ.,  
καθώς επίσης και για την επισκευή φθαρµένων αρµών  
σε πυρότουβλα. 
Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτικά: 5 kg/m2 για το κτίσιµο 
πυρότουβλων διάστασης 20x10x3 cm 
µε πλάτος αρµού 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
25kg 60

3.2 κόλλες ειδικών εφαρμογών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα εµπλουτισµένο µε πολυµερείς ρητίνες,  
για το κτίσιµο δοµικών στοιχείων ποροµπετόν. 
Παρουσιάζει µεγάλο ανοικτό χρόνο εφαρµογής και χαρακτηρίζεται 
από ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. 
Η ειδικά µελετηµένη κοκκοµετρική διαβάθµιση και το ιξώδες του, 
επιτρέπουν την εφαρµογή σε λεπτή στρώση χωρίς να δηµιουργούνται 
αρµοί κατά των κτίσιµο των θερµοµονωτικών δοµικών στοιχείων  
από ποροµπετόν, αποτρέποντας τον σχηµατισµό θερµογεφυρών.
Κατατάσσεται ως κονίαµα τοιχοποιίας λεπτής στρώσης τύπου Μ5-Α1 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για το κτίσιµο δοµικών στοιχείων από ποροµπετόν, 
καθώς και για το στοκάρισµα των αρµών µετά το κτίσιµο.
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές.

PORO 510
Ρητινούχα κόλλα δομικών 
στοιχείων πορομπετόν

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 20-25 kg/m3 
ποροµπετόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60
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EPOXY GROUT 
2-12
Εποξειδικός αρμόστοκος  
2 συστατικών
Τύπος RG

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εποξειδικός αρµόστοκος 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Παρουσιάζει πολύ υψηλές χηµικές και µηχανικές αντοχές, 
είναι αδιάβροχος και δε λεκιάζει. 
Κατατάσσεται ως αρµόστοκος τύπου RG σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13888. 
Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις: EP110 λευκό, ΕΡ120 µπεζ, 
ΕΡ130 ανοικτό γκρι, ΕΡ140 γκρι και ΕΡ150 µαύρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την αρµολόγηση κάθε είδους 
κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων, λίθων και γρανιτών.  
Ιδανικός για αρµολόγηση πλακιδίων ή ψηφίδων  
σε πισίνες, πηγές φυσικών ιαµατικών λουτρών, 
βιοµηχανίες χηµικών προϊόντων, βιοµηχανίες  
τροφίµων και ποτών, σφαγεία, βιοµηχανίες 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, βιοµηχανίες παραγωγής 
και επαναφόρτισης µπαταριών, επεξεργασίας λυµάτων, 
επαγγελµατικές κουζίνες, χηµικά εργαστήρια, νοσοκοµεία 
και κλινικές, κλπ.  
Κατάλληλος για χρήσεις σε επαφή µε πόσιµο νερό. 
Κατάλληλος για αρµολογήσεις πλάτους 2 έως 12mm. 
Εφαρµόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα µε το πλάτος του αρµού  
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.  
Συµβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής 
κατανάλωσης αρµόστοκων στη σελ. 36.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο 3kg

Πλαστικό δοχείο 5kg

Πλαστικό δοχείο 10kg

GROUT 0-3
Ακρυλικός υδαταπωθητικός 
αρμόστοκος
Τύπος CG2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρµόστοκος τσιµεντοειδούς βάσης, εµπλουτισµένος  
µε πολυµερείς ρητίνες.  
Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε τριβή, υγρασία, 
ανάπτυξη µούχλας και παγετό, καθώς και άριστη 
χρωµατική σταθερότητα.  
Διατίθεται σε 24 αποχρώσεις (βλ. χρωµατολόγιο σελ. 35).  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδής αρµόστοκος τύπου CG2 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αρµολογήσεις πλάτους 0-3mm σε κάθε τύπο 
πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, µάρµαρα, υαλοψηφίδες, 
και σε κάθε περίπτωση που η αισθητική απαιτεί πολύ  
λείο αρµό. 
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα µε το πλάτος του αρµού  
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.  
Συµβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής 
κατανάλωσης αρµόστοκων στη σελ. 36.

3.3 αρμόστοκοι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα µε το πλάτος του αρµού  
και τις διαστάσεις των πλακιδίων.  
Συµβουλευτείτε τον πίνακα ενδεικτικής 
κατανάλωσης αρµόστοκων στη σελ. 36.

GROUT 3-10
Ακρυλικός υδαταπωθητικός 
αρμόστοκος
Τύπος CG2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρµόστοκος τσιµεντοειδούς βάσης, εµπλουτισµένος  
µε πολυµερείς ρητίνες.  
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε τριβή, υγρασία και παγετό, 
καθώς και άριστη χρωµατική σταθερότητα.  
Διατίθεται σε 24 αποχρώσεις (βλ. χρωµατολόγιο σελ. 35).  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδής αρµόστοκος τύπου CG2 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αρµολογήσεις πλάτους 3-10mm σε κάθε τύπο 
πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, υαλοψηφίδες,  
φυσικά πετρώµατα κλπ.  
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144
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ΣΦΗΝΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
Πλαστικές βοηθητικές σφήνες για την τοποθέτηση  
κεραµικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΧΟΣ (mm) ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.

Φ1 3-5 1000

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
Πλαστικοί σταυροί για τη δηµιουργία των αρµών  
κατά την τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΧΟΣ (mm) ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.

Σ1 1 500

Σ2 2 500

Σ3 3 500

Σ4 4 500

Σ5 5 500

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΕΣ 
ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
Πλαστικοί αποστάτες (κλιπς) για την τοποθέτηση 
πλακιδίων µε πάχος 3-12mm  
και σφήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) για την τοποθέτηση πλακιδίων και µαρµάρων  
µε πάχος 3-24mm. 
Απλοποιούν την εγκατάσταση και εξασφαλίζουν  
το αλφάδιασµα των πλακιδίων κρατώντας τα  
στη θέση τους µέχρι τη σκλήρυνση της κόλλας.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΠΑΧΟΣ (mm) ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.

ΑΠ1 1 100

ΑΠ2 2 100

ΑΠ3 3 100

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΦΗΝΩΝ ΠΑΧΟΣ (mm) ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.

ΣΦ1 3-24 100

3.4 βοηθητικά υλικά

ΤΑΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
Πλαστικά βοηθητικά ταυ για τη δηµιουργία των αρµών  
κατά την τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΧΟΣ (mm) ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.

Τ2 2 500

Τ3 3 500

Τ5 5 500

ELASTOGROUT
Ενισχυτική πολυμερής ρητίνη  
για ακρυλικούς αρμόστοκους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατική διασπορά συνθετικών πολυµερών  
που χρησιµοποιείται, αντικαθιστώντας το νερό 
ανάµειξης των τσιµεντοειδών αρµόστοκων GROUT 0-3 
και GROUT 3-10, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους.  
Συγκεκριµένα, επιτυγχάνεται βελτίωση των µηχανικών 
αντοχών, της υδατοστεγανότητας και της πρόσφυσής 
τους, αυξάνοντας την αντοχή στην ανάπτυξη µούχλας 
και στους διαβρωτικούς παράγοντες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το σύστηµα του ELASTOGROUT µε τους 
τσιµεντοειδείς αρµόστοκους GROUT 0-3 και GROUT 
3-10, εφαρµόζεται σε περιπτώσεις αρµολογήσεων  
σε µπαλκόνια, ταράτσες και πισίνες, σε χώρους  
που καθαρίζονται συχνά µε ατµό, σε χώρους  
που υπόκεινται σε βαριά κυκλοφορία, σε επισκευή 
παλιών αρµόστοκων, αρµολόγηση υαλοψηφίδων κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,3-1,6kg / 5kg στόκου, 
ανάλογα µε το είδος και το χρώµα 
του αρµόστοκου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ GROUT 0-3 & GROUT 3-10

ΛΕΥΚΟ F 10

ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΑ F 20

ΛΟΝΔΙΝΟ F 30

ΓΚΡΙ F 40

ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ F 50

ΓΡΑΦΙΤΗΣ F 60

ΜΑΥΡΟ F 70

ΒΑΝΙΛΙΑ F 80

ΛΕΜΟΝΙ F 90

ΚΟΡΑΛΙ F 100

ΜΠΕΖ F 110

ΚΡΕΜ F 120

ΚΑΡΑΜΕΛΑ F 130

ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΑΦΕ F 140

ΚΕΡΑΜΙΚΟ F 150

ΚΕΡΑΣΙΑ F 160

ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ F 170

ΜΟΚΚΑ F 180

ΚΑΚΑΟ F 190

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ F 200

ΜΠΛΕ F 210

ΤΥΡΚΟΥΑΖ F 220

ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ F 230

ΦΥΣΤΙΚΙ F 240
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 κατανάλωση αρμόστοκου (kg/m2)
ενδεικτική, ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (mm)
ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

1 2 3 4 5 7 9 10

20 x 20 x 4 0,60 1,20 1,80  

50 x 50 x 4 0,25 0,50 0,70  

100 x 100 x 8 0,25 0,50 0,70 1,00 1,20  

200 x 200 x 8 0,10 0,25 0,35 0,50 0,60 0,80  

250 x 450 x 8 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50  

300 x 600 x 10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,80

300 x 600 x 12 0,10 0,20 0,30 0,35 0,45 0,60 0,80 0,90

330 x 330 x 8 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50  

330 x 330 x 10 0,10 0,20 0,30 0,35 0,45 0,65 0,80 0,90

400 x 400 x 8 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40  

400 x 400 x 10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70  

450 x 450 x 10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,35 0,50 0,60 0,70

450 x 450 x 12 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,60 0,70 0,80

500 x 500 x 9 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50  

600 x 600 x 10 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,35 0,45 0,50

600 x 600 x 12 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,55 0,60

800 x 800 x 10 0,05 0,10 0,10

800 x 800 x 12 0,05 0,10 0,15

600 x 1200 x 12 0,05 0,10 0,15

1200 x 1200 x 12 0,05 0,05 0,10
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4. κονιάματα δαπέδων

FLOW 1•10 
RAPID
Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο 
ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα 
εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 1-10mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, 
ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δηµιουργία δαπέδων υψηλής 
ανθεκτικότητας πάχους 1 έως 10mm. Αποδίδει απόλυτα επίπεδη τελική 
επιφάνεια µε υψηλές µηχανικές αντοχές, µεγάλη αντοχή στην τριβή 
και άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα. Δέχεται βατότητα µετά από 
2-3 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιµεντοκονίαµα τύπου CT-C40-F10-AR1 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για την επιπέδωση και εξοµάλυνση δαπέδων που πρόκειται να 
επιστρωθούν µε πλακάκια, µοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, εποξειδικά 
δάπεδα ή βαφές κλπ. Μπορεί να εφαρµοστεί σε δάπεδα µε ενδοδαπέδια 
θέρµανση, σε χώρους µε βαριά κυκλοφορία πεζών (εµπορικά κέντρα, 
ξενοδοχεία κλπ.) και οχηµάτων (αποθήκες, parking κλπ.), ως τελική 
επίστρωση σε χώρους µε βιοµηχανική αισθητική, σε υπόγεια, πατάρια 
και αποθήκες, σε στρώσεις πάχους 1-10mm. Οι επιφάνειες θα πρέπει 
να προετοιµάζονται µε τα κατάλληλα αστάρια PRIMER FP•31 και 
FINO•CONTACT. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

FLOW 3•30  
ECO•RAPID
Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο 
ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα 
εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 3-30mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, 
ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δηµιουργία δαπέδων υψηλής 
ανθεκτικότητας πάχους 3 έως 30mm. Αποδίδει απόλυτα λεία τελική 
επιφάνεια µε υψηλές µηχανικές αντοχές, µεγάλη αντοχή στην τριβή 
και άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα. Δέχεται βατότητα µετά από 
3 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιµεντοκονίαµα τύπου CT-C30-F9-AR2 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για την επιπέδωση και εξοµάλυνση δαπέδων που πρόκειται να 
επιστρωθούν µε πλακάκια, µοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, εποξειδικά 
δάπεδα ή βαφές κλπ. Μπορεί να εφαρµοστεί σε δάπεδα µε ενδοδαπέδια 
θέρµανση, σε χώρους µε βαριά κυκλοφορία πεζών (εµπορικά κέντρα, 
ξενοδοχεία κλπ.) και οχηµάτων (αποθήκες, parking κλπ.), ως τελική 
επίστρωση σε χώρους µε βιοµηχανική αισθητική, σε υπόγεια, πατάρια 
και αποθήκες, σε στρώσεις πάχους 3-30mm. Οι επιφάνειες θα πρέπει 
να προετοιµάζονται µε τα κατάλληλα αστάρια PRIMER FP•31 και 
FINO•CONTACT. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,7 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

FLOW 5•50 
RAPID
Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο 
ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα 
εξομάλυνσης δαπέδων
(για στρώση πάχους 5-50mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, 
ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη δηµιουργία δαπέδων υψηλής 
ανθεκτικότητας πάχους 5 έως 50mm. Αποδίδει απόλυτα επίπεδη 
τελική επιφάνεια µε υψηλές µηχανικές αντοχές, µεγάλη αντοχή στην 
τριβή και άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα. Δέχεται βατότητα  
µετά από 2-3 ώρες. Κατατάσσεται ως τσιµεντοκονίαµα τύπου  
CT-C40-F9-A9 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για την επιπέδωση και εξοµάλυνση δαπέδων που πρόκειται 
να επιστρωθούν µε πλακάκια, µοκέτα, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο, 
εποξειδικά δάπεδα ή βαφές κλπ. Μπορεί να εφαρµοστεί σε δάπεδα 
µε ενδοδαπέδια θέρµανση, σε χώρους µε βαριά κυκλοφορία πεζών 
(εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.) και οχηµάτων (αποθήκες, parking 
κλπ.), ως τελική επίστρωση σε χώρους όπως υπόγεια, πατάρια και 
αποθήκες. Εφαρµόζεται σε στρώσεις πάχους 5-50mm. Οι επιφάνειες 
θα πρέπει να προετοιµάζονται µε τα κατάλληλα αστάρια PRIMER 
FP•31 και FINO•CONTACT. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,7 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΝΕΟ
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FLOW 3•10  
DÉCOR
Έγχρωμο ταχείας πήξης 
αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο 
τσιμεντοκονίαμα δαπέδων
(για στρώση πάχους 3-10mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έγχρωµο αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, 
ταχείας πήξης και ξήρανσης, για τη διαµόρφωση δαπέδων υψηλής 
αισθητικής και ανθεκτικότητας πάχους 3 έως 10mm.  
Αποδίδει απόλυτα λεία τελική επιφάνεια µε υψηλές µηχανικές αντοχές, 
µεγάλη αντοχή στην τριβή και άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα.  
Δέχεται βατότητα µετά από 3-4 ώρες.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοκονίαµα τύπου CT-C40-F9-AR2 σύµφωνα 
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13813.  
Παράγεται σε 7 χρώµατα: λευκό, µπεζ, ανοικτό γκρι, ανθρακί, κόκκινο, 
κίτρινο και σκούρο καφέ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για την επιπέδωση και διακόσµηση δαπέδων εσωτερικών 
χώρων όπως γραφεία, playrooms, εκθέσεις, χώροι καταστηµάτων, 
ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα κλπ.  
Μπορεί να εφαρµοστεί σε δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση και σε 
χώρους µε βαριά κυκλοφορία πεζών (εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ.).  
Εφαρµόζεται σε στρώσεις πάχους 3-10mm.  
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

FS 100
Ημι-αυτοεπιπεδούμενο 
ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα 
πλήρωσης δαπέδων
(για στρώση πάχους έως 10cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για την επιπέδωση και τη δηµιουργία 
κλίσεων σε δάπεδα.
Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική εργασιµότητα καθώς απαιτεί ελάχιστη 
εργασία για τη διάστρωση και εξοµάλυνση της επιφάνειάς του, 
υψηλές µηχανικές αντοχές και κατά 20% µειωµένο βάρος σε σύγκριση 
µε τις συµβατικές τσιµεντοκονίες δαπέδων.
Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δαπέδων τύπου CT-C7-F3-A15 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για το γέµισµα και την επιπέδωση δαπέδων που πρόκειται 
να επιστρωθούν µε πλακάκια, µάρµαρο ή άλλα φυσικά δοµικά 
πετρώµατα, παρκέ κλπ. 
Χρησιµοποιείται και για τη δηµιουργία κλίσεων σε δώµατα  
πριν την εφαρµογή στεγανοποιητικών στρώσεων. 
Εφαρµόζεται σε στρώσεις πάχους έως 10cm. 
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 13-14 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

FS 600 
FAST•SCREED
Τσιμεντοκονίαμα χαμηλής 
συρρίκνωσης για την κατασκευή 
και εξομάλυνση δαπέδων 
ταχείας ωρίμανσης
(για στρώση πάχους 2-6cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα ταχείας ωρίµανσης, χαµηλής συρρίκνωσης, 
για την κατασκευή και εξοµάλυνση δαπέδων πριν την τελική τους 
επικάλυψη.
Χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη αντοχών και ταχεία ξήρανση 
παρέχοντας ωστόσο µεγάλο χρόνο εργασιµότητας.  
Παρουσιάζει υψηλές πρώιµες και τελικές αντοχές, πολύ καλή 
πρόσφυση στο υπόστρωµα κι ευκολία εφαρµογής.  
Δίνει µια επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια, η οποία µπορεί να δεχτεί 
επικάλυψη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή. 
Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δαπέδων τύπου CT-C30-F7-A1fl 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση πλωτών και αγκυρούµενων 
δαπέδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πριν την επικάλυψή 
τους µε πλακίδια, φυσικούς λίθους, πατητή τσιµεντοκονία, ξύλο, PVC, 
linoleum κλπ. 
Τα δάπεδα µπορούν να επιστρωθούν µε πλακίδια µετά από 24 ώρες 
και µε φυσικούς λίθους µετά από 48 ώρες, ενώ είναι τελείως ξηρά  
µετά από 4 ηµέρες.  
Εφαρµόζεται σε στρώσεις πάχους 2-6cm.
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 18 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm, 
ανάλογα µε τον βαθµό 
συµπύκνωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

ΝΕΟ



40 κονιάματα δαπέδων

HT 250
HARD TOP
Σκληρυντικό επιφάνειας 
βιομηχανικών δαπέδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για τη σκλήρυνση της επιφάνειας  
των βιοµηχανικών δαπέδων.
Κατατάσσεται ως τσιµεντοκονίαµα τύπου CT-C70-F7-AR2 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13813.
Παράγεται σε γκρι και άλλες 6 αποχρώσεις*: λευκό, µπεζ, κεραµιδί, 
κίτρινο, γαλάζιο και πράσινο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των βιοµηχανικών δαπέδων  
και γενικά δαπέδων που υπόκεινται σε έντονες καταπονήσεις. 
Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,  
σε χώρους στάθµευσης, συνεργεία, µηχανουργεία,  
χώρους αποθήκευσης και φόρτωσης-εκφόρτωσης, κλπ.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω αύξηση της σκληρότητας 
και ανθεκτικότητας της τελικής επιφάνειας, εφαρµόστε  
τον εµποτισµό κρυσταλλικής δράσης SIL•HARD Li+.
Για τη βέλτιστη ωρίµανση της τελικής επιφάνειας, ιδιαίτερα 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, εφαρµόστε τα προϊόντα 
αντιεξατµιστικής προστασίας FINOCURE•W και FINOCURE•AC.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 3-6 kg/m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος
25kg  

ΓΚΡΙ/ΕΓΧΡΩΜΟ
60

SIL•HARD Li+
Εμποτισμός κρυσταλλικής  
δράσης για τη σκλήρυνση  
και αύξηση της ανθεκτικότητας 
τσιμεντοειδών κονιαμάτων  
και σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατικό διάλυµα ενεργών πυριτικών αλάτων, υψηλής διεισδυτικής 
ικανότητας. 
Αντιδρά µε το ευδιάλυτο και πορώδες υδροξείδιο του ασβεστίου  
που σχηµατίζεται κατά την ενυδάτωση του τσιµέντου, 
µετατρέποντάς το σε αδιάλυτους κρύσταλλους ένυδρου πυριτικού 
ασβεστίου, σφραγίζοντας το πορώδες και αυξάνοντας σηµαντικά 
την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος και των τσιµεντοκονιαµάτων. 
Σε σύγκριση µε κοινούς συµπυκνωτές σκυροδέµατος τα ενεργά 
συστατικά του SIL•HARD Li+ αντιδρούν επιπλέον µε το CO2  
της ατµόσφαιρας σχηµατίζοντας ένα υδροφοβικό πολυµερές  
στους πόρους και την επιφάνεια. 
Η συνέργεια αυτή σφραγίζει αποτελεσµατικά το σκυρόδεµα έναντι 
της διείσδυσης υγρασίας από την πρώτη κιόλας µέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για τη συµπύκνωση της δοµής και τη σκλήρυνση  
της επιφάνειας σκυροδεµάτων, βιοµηχανικών δαπέδων (µετά  
την ολοκλήρωση της εφαρµογής του σκληρυντικού επιφάνειας  
HT 250 HARD TOP), µωσαϊκών και τσιµεντοκονιαµάτων. 
Επιπρόσθετα, σε παλιά φθαρµένα δάπεδα ενισχύει τη δοµή τους, 
µειώνει την επιφανειακή σκόνη και αυξάνει τη σκληρότητα  
και την αντοχή σε τριβή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,15-0,25 kg/m2 ανάλογα 
µε την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

ΝΕΟ

* ελάχιστη ποσότητα 500kg
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5.1 προϊόντα 

FC 1100
Ρητινούχο ινοπλισμένο κονίαμα  
συγκόλλησης & ενίσχυσης 
θερμομονωτικών πλακών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης,  
για την επικόλληση των θερµοµονωτικών πλακών  
στις όψεις των κτιρίων, καθώς και την ενίσχυση της επιφάνειας 
των θερµοµονωτικών πλακών µε ταυτόχρονο εγκιβωτισµό 
υαλοπλέγµατος.  
Παρουσιάζει υψηλή δύναµη συγκόλλησης των µονωτικών 
πλακών, ισχυρή πρόσφυση πάνω σε όλα τα δοµικά υλικά, 
ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στην υγρασία και τον παγετό.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα γενικής χρήσης 
κατηγορίας GP CSIV, W2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο  
ΕΝ 998-1.  
Αποτελεί µέρος των πιστοποιηµένων συστηµάτων εξωτερικής 
θερµοµόνωσης  MINERAL (ETA 15/0720), 

 MW (ETA 20/0174) και  EPS  
(ETA 20/0175).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα τελικά επιχρίσµατα  
FC 1200 και FC 1300 για την εξωτερική θερµοµόνωση  
των όψεων των κατασκευών, συνθέτοντας τα πιστοποιηµένα 
ολοκληρωµένα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης 

. 
Είναι ιδανικό για την επικόλληση θερµοµονωτικών πλακών 
διογκωµένης πολυστερίνης, εξιλασµένης πολυστερίνης,  
πετροβάµβακα κλπ., στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων.  
Επιπλέον, οπλισµένο µε το υαλόπλεγµα  βάρους 
160g/m2, χρησιµοποιείται για την επικάλυψη της επιφάνειας 
των θερµοµονωτικών πλακών και τη δηµιουργία του ιδανικού 
υποστρώµατος, χωρίς ρηγµατώσεις, για τον σοβά  
που θα ακολουθήσει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 

ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ
60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 ■  Ως κονίαµα συγκόλλησης:  

περίπου 4-5 kg/m2.
 ■   Ως οπλισµένο κονίαµα:  

περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

FC 1100 
THERMO•FIX
Ρητινούχο ινοπλισμένο κονίαμα 
μεγάλης κοκκομετρίας  
για τη συγκόλληση & ενίσχυση 
θερμομονωτικών πλακών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης,  
για την επικόλληση των θερµοµονωτικών πλακών στις όψεις 
των κτιρίων, καθώς και για την ενίσχυση της επιφάνειας 
των θερµοµονωτικών πλακών µε ταυτόχρονο εγκιβωτισµό 
υαλοπλέγµατος.
Παρουσιάζει υψηλή δύναµη συγκόλλησης των µονωτικών 
πλακών, ισχυρή πρόσφυση πάνω σε όλα τα δοµικά υλικά, 
ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στην υγρασία και τον παγετό.
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα γενικής χρήσης 
κατηγορίας GP CSIV, W2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο  
ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το FC 1100 THERMO•FIX χρησιµοποιείται σε συνδυασµό  
µε τα τελικά επιχρίσµατα FC 1200 και FC 1300 για την εξωτερική 
θερµοµόνωση των όψεων των κατασκευών. 
Είναι ιδανικό για την επικόλληση θερµοµονωτικών πλακών 
διογκωµένης πολυστερίνης, εξηλασµένης πολυστερίνης, 
πετροβάµβακα κλπ., στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων.
Επιπλέον, οπλισµένο µε το υαλόπλεγµα  βάρους 
160g/m2, χρησιµοποιείται για την επικάλυψη της επιφάνειας 
των θερµοµονωτικών πλακών και τη δηµιουργία του ιδανικού 
υποστρώµατος, χωρίς ρηγµατώσεις, για το τελικό φινίρισµα  
της όψης των κτιρίων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 ■  Ως κονίαµα συγκόλλησης:  

περίπου 4-6 kg/m2.
 ■   Ως οπλισµένο κονίαµα:  

περίπου 1,5 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 

ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ
60

ΝΕΟ
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χρωματολόγιο έγχρωμων σοβάδων FC 1200

C1 C2 C3 C4 C6C5

Η απόδοση των χρωµάτων στα χρωµατολόγια είναι ενδεικτική.

FC 1200
Ρητινούχος ινοπλισμένος 
αδιάβροχος σοβάς 
τελικής στρώσης
λευκός

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 6-7 kg/m2  
για στρώση πάχους 5mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος
25kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σοβάς τελικής στρώσης, ιδιαίτερα ενισχυµένος µε πολυµερείς 
ρητίνες, συνθετικές ίνες και υδροφοβικά πρόσθετα.  
Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή στην υγρασία,  
τον παγετό και τις έντονες καιρικές συνθήκες, υψηλές  
µηχανικές αντοχές, ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα.  
Παράγεται σε δύο κοκκοµετρίες, 1,0mm και 3,5mm (γραφιάτο),  
και σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωµατολόγιο).  
Μπορεί επίσης να χρωµατιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση  
µε τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης (GP)  
τύπου CS II, W2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.  
Αποτελεί µέρος του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης 

 MINERAL, πιστοποιηµένου σύµφωνα µε την  
ETA 15/0720.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλος να χρησιµοποιηθεί ως τρίτο χέρι σοβά για το τελικό 
φινίρισµα της επιφάνειας.  
Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε συµβατικά υποστρώµατα από 
σοβά βασικής στρώσης (2ο χέρι) ή σε εφαρµογές εξωτερικής 
θερµοµόνωσης πάνω από το κονίαµα εξοµάλυνσης FC 1100.  
H ισχυρή υδαταπωθητικότητα και υψηλή διαπνοή που 
παρουσιάζει, τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρµογές 
σε περιοχές µε έντονη υγρασία όπως παραθαλάσσιες  
και ορεινές περιοχές.  
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg

ΥΠΟΛΕΥΚΟ
96

Πλαστικό δοχείο 
25kg

ΥΠΟΛΕΥΚΟ
24

FC 1100 
ORGANIC
Οργανικό, ινοπλισμένο, έτοιμο 
προς χρήση επίχρισμα/κόλλα 
για συγκόλληση & ενίσχυση 
θερμομονωτικών πλακών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση, ακρυλικό, ινοπλισµένο επίχρισµα/κόλλα  
για τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης των όψεων  
των κτιρίων.
Παρουσιάζει µεγάλη ελαστικότητα, υψηλή δύναµη συγκόλλησης 
των µονωτικών πλακών, ισχυρή πρόσφυση πάνω σε όλα  
τα δοµικά υλικά και ανθεκτικότητα στην υγρασία.
Κατατάσσεται ως εξωτερικό επίχρισµα µε βάση οργανικά 
συνδετικά τύπου V2-W2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ 15824, και ως κόλλα συνθετικών ρητινών παρατεταµένου 
ανοικτού χρόνου επικόλλησης τύπου D1E σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα τελικά επιχρίσµατα  
FC 1200 και FC 1300 για την εξωτερική θερµοµόνωση  
των όψεων των κατασκευών ως µέρος των συστηµάτων 
εξωτερικής θερµοµόνωσης .
Είναι ιδανικό για την επικάλυψη της επιφάνειας  
των θερµοµονωτικών πλακών, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 
του υαλοπλέγµατος  βάρους 160g/m2.
Παράλληλα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την επικόλληση 
των θερµοµονωτικών πλακών πάνω στις εξωτερικές όψεις  
των κτιρίων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 ■  Ως οπλισµένο επίχρισµα: 

περίπου 3-4 kg/m2.
 ■   Ως κόλλα θερµοµονωτικών 

πλακών: περίπου 4-5 kg/m2.

ΝΕΟ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

96

Πλαστικό δοχείο 
25kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

24

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg

ΛΕΥΚΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ
96

Πλαστικό δοχείο 
20kg

ΛΕΥΚΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ
24

ACRYLIC  
PRIMER 1350
Αστάρι πρόσφυσης  
ακρυλικών σοβάδων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,25-0,30 kg/m2  
ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα και την 
τραχύτητα του υποστρώµατος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση χαλαζιακό αστάρι µε βάση ακρυλικές 
ρητίνες, για τη βελτίωση της τραχύτητας του υποστρώµατος 
και την ενίσχυση της πρόσφυσης των διακοσµητικών σοβάδων 
(τσιµεντοειδών, ακρυλικών, υδρυάλου).  
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώµατα. 
Παράγεται λευκό ή χρωµατισµένο σε 260 ανθεκτικές στη UV 
αποχρώσεις σύµφωνα µε το σύστηµα χρωµατισµού  
COLOUR PALETTE, διασφαλίζοντας τη χρωµατική οµοιοµορφία 
του διακοσµητικού φινιρίσµατος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης  
των διακοσµητικών επιχρισµάτων FC 1300•ACRYL και  
FC 1300•SILOXANE στα πιστοποιηµένα συστήµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης  (ETA 15/0720, ETA 20/0174,  
ETA 20/0175), σε λείες και απορροφητικές επιφάνειες  
(εµφανές σκυρόδεµα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα).  
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

FC 1300 
ACRYL
Παστώδης ακρυλικός σοβάς 
τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση επίχρισµα µε βάση ακρυλικές ρητίνες,  
για το τελικό φινίρισµα σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης, 
αλλά και σε συµβατικές κατασκευές.  
Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, υδαταπωθητικότητα και ισχυρή 
πρόσφυση ενώ επιτρέπει τη διαπνοή των δοµικών στοιχείων.  
Παράγεται λευκό ή χρωµατισµένο σε 260 ανθεκτικές στη UV 
αποχρώσεις σύµφωνα µε το σύστηµα χρωµατισµού  
COLOUR PALETTE καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων 
των κτιρίων, ενώ παράγεται σε τέσσερις κοκκοµετρίες  
(1,0-1,2-1,5-2,4 mm) ανάλογα µε το επιθυµητό τελικό φινίρισµα 
της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως τελικό διακοσµητικό επίχρισµα  
στα πιστοποιηµένα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης 

 (ETA 15/0720, ETA 20/0174, ETA 20/0175),  
αλλά και πάνω από κάθε άλλο δοµικό υλικό όπως σοβάς, 
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα κλπ.  
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m2

FC 1300-1,2mm: 1,9-2,2 kg/m2

FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m2

FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

96

Πλαστικό δοχείο 
25kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m2

FC 1300-1,2mm: 1,9-2,2 kg/m2

FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m2

FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m2

FC 1300 
SILOXANE
Παστώδης σιλοξανικός σοβάς 
τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση επίχρισµα µε βάση ακρυλικές ρητίνες, 
ενισχυµένο µε πρόσθετα πολυσιλοξάνης, για το τελικό φινίρισµα 
σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης, αλλά και σε συµβατικές 
κατασκευές. Παρουσιάζει ενισχυµένη υδαταπωθητικότητα έναντι 
των κοινών παστωδών σοβάδων, χωρίς να εµποδίζει τη διαπνοή 
των δοµικών στοιχείων, ενώ χαρακτηρίζεται και από υψηλή 
ελαστικότητα και πρόσφυση.  
Παράγεται λευκό ή χρωµατισµένο σε 260 ανθεκτικές στη UV 
αποχρώσεις σύµφωνα µε το σύστηµα χρωµατισµού  
COLOUR PALETTE καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων 
των κτιρίων, ενώ παράγεται σε τέσσερις κοκκοµετρίες  
(1,0-1,2-1,5-2,4 mm) ανάλογα µε το επιθυµητό τελικό φινίρισµα 
της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως τελικό διακοσµητικό επίχρισµα  
στα πιστοποιηµένα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης 

 (ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω 
από κάθε άλλο δοµικό υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα κλπ.  
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
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FC 1300 
SILICONE
Παστώδης σιλικονούχος σοβάς 
τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση επίχρισµα µε βάση ρητίνες σιλικόνης  
και ακρυλικού, ενισχυµένο µε πρόσθετα πολυσιλοξάνης,  
για το τελικό φινίρισµα σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης, 
αλλά και σε συµβατικές κατασκευές. Παρέχει άριστη ικανότητα 
διαπνοής των δοµικών στοιχείων, ενώ παρουσιάζει εξαιρετική 
υδαταπωθητικότητα, υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση. 
Παράγεται λευκό ή χρωµατισµένο σε 260 ανθεκτικές στη UV 
αποχρώσεις σύµφωνα µε το σύστηµα χρωµατισµού  
COLOUR PALETTE καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων 
των κτιρίων, ενώ παράγεται σε 4 κοκκοµετρίες (1,0-1,2-1,5-2,4 mm) 
ανάλογα µε το επιθυµητό τελικό φινίρισµα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως τελικό διακοσµητικό επίχρισµα στα 
πιστοποιηµένα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης  
(ETA 20/0174, ETA 20/0175), αλλά και πάνω από κάθε άλλο δοµικό 
υλικό όπως σοβάς, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα κλπ. Ιδανικό 
για κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές µε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα υγρασίας. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

SILICONE  
PRIMER 1450
Αστάρι πρόσφυσης 
σιλικονούχων σοβάδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση χαλαζιακό αστάρι µε βάση ρητίνες 
σιλικόνης και ακρυλικού, για τη βελτίωση της τραχύτητας του 
υποστρώµατος και την ενίσχυση της πρόσφυσης των σιλικονούχων 
διακοσµητικών σοβάδων. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση  
σε όλα τα υποστρώµατα. Παράγεται λευκό ή χρωµατισµένο  
σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις σύµφωνα µε το σύστηµα 

 COLOUR PALETTE, διασφαλίζοντας τη χρωµατική 
οµοιοµορφία του τελικού διακοσµητικού φινιρίσµατος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης των 
σιλικονούχων διακοσµητικών επιχρισµάτων FC 1300•SILICONE 
και FC 1300 FLEX•ROLL SILICONE στα πιστοποιηµένα συστήµατα 
εξωτερικής θερµοµόνωσης  (ETA 20/0174,  
ETA 20/0175), σε λείες και απορροφητικές επιφάνειες  
(εµφανές σκυρόδεµα, σοβάς, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα). 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,25-0,30 kg/m2  
ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα και την 
τραχύτητα του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

96

Πλαστικό δοχείο 
25kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

24

FC 1300 
FLEX•ROLL
SILICONE
Εύκαμπτος παστώδης 
σιλικονούχος σοβάς ρολού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο προς χρήση, υψηλής ελαστικότητας, αδιάβροχο επίχρισµα 
βασισµένο σε πολυµερείς ρητίνες σιλικόνης και ακρυλικού, για το 
τελικό φινίρισµα σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης, αλλά 
και σε συµβατικές κατασκευές. Είναι αδιάβροχο και χαρακτηρίζεται 
από υψηλή ελαστικότητα και πολύ µεγάλη ευκολία εφαρµογής 
καθώς εφαρµόζεται µε ρολό όπως ένα κοινό χρώµα. Έχει πολύ 
ισχυρή πρόσφυση µε το υπόστρωµα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
διαπνοής που οφείλονται στη σιλικονούχα του σύσταση. Παράγεται 
λευκό ή χρωµατισµένο σε 260 ανθεκτικές στη UV αποχρώσεις 
σύµφωνα µε το σύστηµα χρωµατισµού  COLOUR 
PALETTE καταργώντας την ανάγκη βαφής των όψεων των κτιρίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως τελικό διακοσµητικό επίχρισµα  
στα πιστοποιηµένα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης 

 (ETA 15/0720, ETA 20/0174, ETA 20/0175),  
αλλά και πάνω από κάθε άλλο δοµικό υλικό όπως γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα, σκυρόδεµα, σοβάς κλπ.  
Ανανεώνει το χρώµα και συνολικά την όψη των κτιρίων πολύ 
εύκολα και γρήγορα. Είναι ιδανικό για την αισθητική επισκευή 
παλαιών όψεων σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης καθώς 
καλύπτει υπάρχουσες ρωγµές και αποτρέπει τον σχηµατισµό νέων. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,2-1,5 kg/m2 
εφαρµοζόµενο σε δύο στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

96

Πλαστικό δοχείο 
25kg

ΛΕΥΚΟΣ/ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

24

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
FC 1300-1,0mm: 1,8-2,0 kg/m2

FC 1300-1,2mm: 1,9-2,2 kg/m2

FC 1300-1,5mm: 2,0-2,5 kg/m2

FC 1300-2,4mm: 2,8-3,2 kg/m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο  
5kg

ΛΕΥΚΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ
96

Πλαστικό δοχείο 
20kg

ΛΕΥΚΟ/ΕΓΧΡΩΜΟ
24
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 10  116
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8

7

5

4

3

1

2

1   ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Τοιχοποιία/σκυρόδεµα

2   SP 20
Ρητινούχος πεταχτός σοβάς υψηλών αντοχών

3   SB 30
Ρητινούχος σοβάς βασικής στρώσης

4   FC 1100
Ρητινούχο ινοπλισµένο κονίαµα συγκόλλησης  
& ενίσχυσης θερµοµονωτικών πλακών 
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ

FC 1100 THERMO•FIX
Ρητινούχο ινοπλισµένο κονίαµα µεγάλης κοκκοµετρίας 
για τη συγκόλληση & ενίσχυση θερµοµονωτικών πλακών
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ

5   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
Πιστοποιηµένες πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης, 
λευκής ( ) ή γραφιτούχας ( ).

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
Πιστοποιηµένες πλάκες πετροβάµβακα.  
Κατηγορία ακαυστότητας Α1.

6   ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
Κατάλληλα για σκυρόδεµα, τούβλα και πέτρα. 
Διατίθενται σε µήκη 7-16cm.  
Πιστοποιηµένα κατά ETAG 014.

7   FC 1100
Ρητινούχο ινοπλισµένο κονίαµα συγκόλλησης  
& ενίσχυσης θερµοµονωτικών πλακών - ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ

FC 1100 THERMO•FIX
Ρητινούχο ινοπλισµένο κονίαµα µεγάλης κοκκοµετρίας 
για τη συγκόλληση & ενίσχυση θερµοµονωτικών πλακών
ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ 

FC 1100 ORGANIC
Οργανικό ινοπλισµένο έτοιµο προς χρήση επίχρισµα/
κόλλα για συγκόλληση & ενίσχυση  
θερµοµονωτικών πλακών - ΛΕΥΚΟ

8   ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 
160gr/m2, αλκαλίµαχο. Πιστοποιηµένο κατά ETAG 004.

9   ACRYLIC PRIMER 1350
Αστάρι πρόσφυσης ακρυλικών σοβάδων

SILICONE PRIMER 1450
Αστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων

 10   FC 1300 ACRYL
Παστώδης ακρυλικός σοβάς τελικής στρώσης

FC 1300 SILICONE 
Παστώδης σιλικονούχος σοβάς τελικής στρώσης

FC 1300 SILOXANE 
Παστώδης σιλοξανικός σοβάς τελικής στρώσης

FC 1200
Ρητινούχος ινοπλισµένος σοβάς τελικής στρώσης

 11   FC 1300 FLEX•ROLL SILICONE
Εύκαµπτος παστώδης σιλικονούχος σοβάς ρολού

υλικά συστημάτων 
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ EPS 
Πιστοποιηµένες πλάκες λευκής 
διογκωµένης πολυστερίνης  
για τα συστήµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης . 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m3) ΠΑΧΟΣ (mm) λ (W/m·K)

EPS 80 15-17

30

0,036

50

60

70

80

EPS 100 18-20

30

0,034

50

60

70

80

5.2 βοηθητικά υλικά

 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (MW) 
Πιστοποιηµένες πλάκες πετροβάµβακα (MW)  
για τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης .  
Κατηγορία ακαυστότητας Α1.

ΠΑΧΟΣ (mm) λ (W/m·K)

30

0,035

50

60

70

80

 
ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΕΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ EPS 
Πιστοποιηµένες πλάκες γραφιτούχας 
διογκωµένης πολυστερίνης 
για τα συστήµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης . 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m3) ΠΑΧΟΣ (mm) λ (W/m·K)

EPS 80 ≥ 16

30

0,031

50

60

70

80

EPS 100 ≥ 19

30

0,031

50

60

70

80

 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ  
ΠΛΑΚΕΣ XPS 
Πιστοποιηµένες πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης 
για τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης
 . 

ΠΑΧΟΣ (mm) λ (W/m·K) R (m2·K/W)

30

0,033

0,882

50 1,176

60 1,471

70
0,034

1,765

80 2,059

 
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 
Αλκαλίµαχο υαλόπλεγµα 160gr/m2 
κατάλληλο για τα συστήµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης . 
Πιστοποιηµένο κατά ETAG 004.

ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

160 gr/m2 4x4mm Λευκό 1x50m (50m2)



48 συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
Οδηγός εκκίνησης από διάτρητο προφίλ αλουµινίου  
για τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης 
 .

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΜΗΚΟΣ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

40 2,5m 25

50 2,5m 25

60 2,5m 25

70 2,5m 25

80 2,5m 25

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Πλαστική φρέζα για τη διαµόρφωση θερµοµονωτικών πλακών  
σε εφαρµογές εξωτερικής θερµοµόνωσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.

Ø 68mm 1

ΠΡΟΦΙΛ PVC 
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ  
ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
Προφίλ νεροσταλάκτη µε αλκαλίµαχο 
υαλόπλεγµα βάρους 150gr/m2, 
κατάλληλο για τα συστήµατα 
εξωτερικής θερµοµόνωσης 

. 
Πιστοποιηµένο κατά ETAG 004.

ΠΛΑΤΟΣ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

100x100mm 4x4mm 2,5m 25

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC 
ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Γωνιόκρανο PVC µε αλκαλίµαχο 
υαλόπλεγµα βάρους 150gr/m2  
για τα συστήµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης  . 
Πιστοποιηµένο κατά ETAG 004.

ΠΛΑΤΟΣ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

80x120mm 4x4mm 2,5m 50

100x100mm 4x4mm 2,5m 50

100x150mm 4x4mm 2,5m 50

 
ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ 
Αγκύρια στερέωσης µε πλαστική καρφίδα κατάλληλα  
για τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης .  
Κατάλληλα για σκυρόδεµα, τούβλα και πέτρα. 
Διατίθενται σε µήκη από 7cm έως 16cm ανάλογα  
µε το πάχος της θερµοµονωτικής πλάκας, το είδος  
και την ποιότητα του υποστρώµατος. 
Πιστοποιηµένα κατά ETAG 014.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(mm)

ΠΑΧΟΣ 
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΤΕΜ./ 
 ΣΥΣΚ.

60χ10χ70 50mm 250

60χ10χ90 70mm 250

60χ10χ120 90mm 250

60χ10χ140 110mm 250

60χ10χ160 120mm 250

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ  
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΔΑ) 
Πλαστικές ροδέλες χωρίς καρφίδα που χρησιµοποιούνται για  
τη στήριξη των θερµοµονωτικών πλακών των συστηµάτων εξωτερικής 
θερµοµόνωσης  πάνω σε επιφάνειες ξηράς δόµησης,  
σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα καρφιά ή βίδες κατά περίπτωση.  
Κατάλληλες για ινοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες  
εξωτερικού χώρου, µεταλλικά φύλλα (πάνελ), OSB, ξύλο κλπ.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.

Ø 65mm 100



■  υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα

■  πατητές τσιμεντοκονίες

■    προϊόντα εμποτισμού & βερνίκια

6. διακοσμητικά κονιάματα
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6.1 υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα

SD 60C
COLOUR
Έγχρωμος ρητινούχος 
διακοσμητικός σοβάς 
τελικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έγχρωµο τσιµεντοειδές επίχρισµα τελικής στρώσης, ενισχυµένο  
µε πολυµερείς ρητίνες. Παρουσιάζει αυξηµένη ελαστικότητα, 
πρόσφυση και υδαταπωθητικότητα σε σχέση µε τα κοινά επιχρίσµατα 
τελικής στρώσης.  
Διατίθεται σε δύο κοκκοµετρίες, 1,0mm και 3,5mm (γραφιάτο), 
ανάλογα µε το επιθυµητό τελικό αισθητικό αποτέλεσµα.  
Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωµατολόγιο).  
Μπορεί επίσης να χρωµατιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση  
µε τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης (GP) 
κατηγορίας CS II, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως τελικό διακοσµητικό επίχρισµα σε επιφάνειες 
τοίχων, µετά τον σοβά βασικής στρώσης.  
Εφαρµόζεται µε µηχανή εκτόξευσης σοβά ή µε το χέρι.  
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 6-7 kg/m2  
για στρώση πάχους 5mm.

6.2 πατητές τσιμεντοκονίες

SD 70
DÉCOR
Πατητή τσιμεντοκονία  
δαπέδων & τοίχων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ινοπλισµένο τσιµεντοειδές κονίαµα, εµπλουτισµένο µε πολυµερείς 
ρητίνες, για τη διαµόρφωση λείων επιφανειών µε την τεχνική  
της πατητής τσιµεντοκονίας σε τοίχους και πατώµατα.  
Παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε τριβή, εξαιρετική πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα και άριστη αντοχή στην υγρασία.  
Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωµατολόγιο).  
Μπορεί επίσης να χρωµατιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση  
µε τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης (GP)  
τύπου CS IV, W2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση πατητής επιφάνειας σε τοίχους 
και δάπεδα, καθώς και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές µπανιέρες 
και νιπτήρες, τραπέζια, σκαλοπάτια κλπ., προσδίδοντας στις 
κατασκευές την ξεχωριστή αισθητική της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.  
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5-1,6 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

χρωματολόγιο πατητών τσιμεντοκονιών
SD 70 DÉCOR & SD 80 DÉCOR•FLEX

S1 S2 S3 S4 S6S5

Η απόδοση των χρωµάτων στα χρωµατολόγια είναι ενδεικτική.

χρωματολόγιο έγχρωμων σοβάδων SD 60C COLOUR

C1 C2 C3 C4 C6C5

Η απόδοση των χρωµάτων στα χρωµατολόγια είναι ενδεικτική.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος
25kg

ΛΕΥΚΟΣ/
ΕΓΧΡΩΜΟΣ

60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος
25kg

ΛΕΥΚΗ/
ΕΓΧΡΩΜΗ

60
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SD 80
DÉCOR•FLEX
Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία 
δαπέδων & τοίχων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εύκαµπτη, ρητινούχα, ινοπλισµένη πατητή τσιµεντοκονία υψηλής 
αντοχής, για τη διαµόρφωση ιδιαίτερων αισθητικά, επιφανειών  
σε τοίχους και πατώµατα. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα,  
καθώς και υψηλές αντοχές σε τριβή, εξαιρετική πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα και άριστη αντοχή στην υγρασία.  
Παράγεται σε 6 σταθερές αποχρώσεις (βλ. χρωµατολόγιο  
στη σελ. 50).  
Μπορεί επίσης να χρωµατιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση  
µε τις φυσικές χρωστικές NATURAL COLOURS. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα για µη δοµικές επισκευές 
σκυροδέµατος κατηγορίας PCC R2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1504-03.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται σε δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, σε υποστρώµατα από σκυρόδεµα, ενισχυµένο σοβά, 
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, σε παλιά δάπεδα (µωσαϊκά, φυσικοί 
λίθοι, πλακίδια) και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές µπανιέρες, 
νιπτήρες, πισίνες, τραπέζια, σκαλοπάτια κλπ., προσδίδοντας 
στις κατασκευές την ξεχωριστή αισθητική της κυκλαδίτικης 
αρχιτεκτονικής. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαινίσεις, 
αναπαλαιώσεις καθώς και νέες κατασκευές.  
Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5-1,6 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

SD 90
DÉCOR•MICRO FLEX
Ελαστική πατητή τσιμεντοκονία 
δαπέδων & τοίχων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαστική, ιδιαίτερα λεπτόκοκκη, πατητή τσιµεντοκονία υψηλής 
αντοχής, για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. Παρουσιάζει µεγάλη ελαστικότητα, υψηλές µηχανικές 
αντοχές, ανθεκτικότητα στην καταπόνηση και την υγρασία.  
Μπορεί να χρωµατιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση µε τις φυσικές 
χρωστικές σε σκόνη NATURAL COLOURS.  
Κατατάσσεται ως 1-συστατικού τσιµεντοειδές κονίαµα 
επιφανειακής προστασίας σκυροδέµατος σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση ενιαίων διακοσµητικών 
επιφανειών πατητής τσιµεντοκονίας, χωρίς αρµούς, σε τοίχους  
και δάπεδα, καθώς και σε ειδικές κατασκευές όπως κτιστές 
µπανιέρες και νιπτήρες, τραπέζια, πάγκους, σκαλοπάτια κλπ.  
Παρουσιάζει µεγάλη ελαστικότητα, γεγονός που την καθιστά 
ιδανική για χώρους και επιφάνειες που παρουσιάζουν έντονες 
κινητικότητες όπως π.χ. γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες, 
ενδοδαπέδιες θερµάνσεις κλπ. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί  
πάνω σε παλιά δάπεδα (πλακίδια, µωσαϊκά, φυσικοί λίθοι).  
Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,2-1,4 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
10kg 40

Χαρτόσακος  
20kg 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

SD 300
Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα 
προετοιμασίας & τελικής 
επίστρωσης επιφανειών  
πατητής τσιμεντοκονίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντοειδές κονίαµα, ενισχυµένο µε πολυµερείς ρητίνες  
και συνθετικές ίνες.  
Χαρακτηρίζεται από υψηλές µηχανικές αντοχές, υψηλή αντοχή  
στην τριβή, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα επίχρισης δαπέδων κατηγορίας  
CT-C30-F9-AR2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για την εξοµάλυνση και ενίσχυση επιφανειών  
που πρόκειται να επενδυθούν µε πατητή τσιµεντοκονία,  
καθώς και για την τελική επίστρωση των επιφανειών, προσδίδοντας 
παραδοσιακή/ρουστίκ αισθητική. Εφαρµόζεται σε κάθε τύπο 
υποστρώµατος όπως σκυρόδεµα, σοβάς, τοιχοποιία, παλιά 
πλακάκια κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5-1,6 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος
25kg

ΛΕΥΚΗ/ 
ΕΓΧΡΩΜΗ

60
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NATURAL  
COLOURS
Φυσικές ανόργανες χρωστικές  
σε μορφή πούδρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άριστης ποιότητας φυσικές χρωστικές (ανόργανης σύστασης)  
για τον χρωµατισµό τσιµεντοκονιαµάτων. Παρέχουν εξαιρετική 
χρωµατική σταθερότητα και αντοχή στη UV ακτινοβολία. 
Διατίθενται σε 10 βάσεις (µαύρο, κεραµιδί, ανοικτό καφέ, σκούρο 
καφέ, καφεκόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, µπλε, ώχρα και λευκό),  
οι οποίες συνθέτουν τις 120 αποχρώσεις του χρωµατολογίου 
NATURAL COLOUR CREATIONS.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικές για τον χρωµατισµό των πατητών τσιµεντοκονιών  
SD 70 DÉCOR, SD 80 DÉCOR•FLEX και SD 90 DÉCOR•MICRO 
FLEX, καθώς και των τσιµεντοειδών σοβάδων SD 60C COLOUR, 
FC 1200, LK 15 και LK 20.  
Κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Πλαστικό δοχείο 
50gr 96

6.3 προϊόντα εμποτισμού & βερνίκια

SIL•PROOF  
5050
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό 
επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο για χρήση διαφανές υγρό σιλοξανικής βάσης µε διαλύτες. 
Διεισδύει σε βάθος αδιαβροχοποιώντας αποτελεσµατικά και  
µε µεγάλη διάρκεια τις πορώδεις επιφάνειες προστατεύοντας από 
τη διείσδυση υγρασίας και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη µούχλας,  
το απάνθισµα, την επικάθιση ρύπων και τις επιδράσεις του παγετού.  
Δεν επηρεάζει τα χρώµατα των υλικών και δε σχηµατίζει φιλµ 
στην επιφάνεια. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας κατασκευών 
από σκυρόδεµα µε τη µέθοδο του υδροφοβικού εµποτισµού (H) 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία από τη 
διείσδυση υγρασίας επιφανειών όπως φυσικοί και τεχνητοί λίθοι 
(µάρµαρα, πέτρες, γρανίτες), έγχρωµος ή άβαφος σοβάς, εµφανές 
σκυρόδεµα, κεραµίδια, αρµοί πλακιδίων, διακοσµητικά τουβλάκια 
κλπ. Ιδανικό για την προστασία διακοσµητικών κονιαµάτων όπως 
οι έγχρωµοι σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές 
τσιµεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,20-0,50 lt/m2  
ανάλογα µε την 
απορροφητικότητα  
της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Μεταλλικό δοχείο  
3lt 132

Μεταλλικό δοχείο  
20lt 33

SIL•PROOF  
5060 NANO
Υδαταπωθητικός εμποτισμός 
νανοτεχνολογίας  
για την προστασία 
απορροφητικών επιφανειών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,10-0,25 kg/m2  
ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο για χρήση υδατικό διάλυµα νανοµοριακής δοµής  
µε εξαιρετικά µεγάλη διεισδυτική ικανότητα, για την 
αδιαβροχοποίηση και προστασία απορροφητικών 
επιφανειών σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές. 
Παρέχει ισχυρή υδροφοβία πολύ µεγάλης διάρκειας 
χωρίς να αφήνει λεκέδες και χωρίς να επηρεάζει το 
χρώµα και τη διαπνοή των επιφανειών. Προστατεύει τις  
κατασκευές από τη διείσδυση υγρασίας και κατ’ επέκταση  
την ανάπτυξη µούχλας, το απάνθισµα και τις επιδράσεις 
του παγετού. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας 
κατασκευών από σκυρόδεµα µε τη µέθοδο του 
υδροφοβικού εµποτισµού (Η) σύµφωνα µε το ΕΝ 1504-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία 
από τη διείσδυση υγρασίας επιφανειών όπως φυσικοί και 
τεχνητοί λίθοι (µάρµαρα, πέτρες, γρανίτες), έγχρωµος  
ή άβαφος σοβάς, εµφανές σκυρόδεµα, κεραµίδια, αρµοί 
πλακιδίων, διακοσµητικά τουβλάκια κλπ. Ιδανικό για την 
προστασία διακοσµητικών κονιαµάτων όπως οι έγχρωµοι 
σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές 
τσιµεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX. 
Ιδανικό για εφαρµογές σε εσωτερικούς χώρους λόγω 
της απουσίας οσµών κατά την εφαρµογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

ΝΕΟ
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SIL•PROOF  
5080
Υδροφοβικός & ελαιοφοβικός 
εμποτισμός επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο για χρήση υδατικό διάλυµα σιλοξανικής βάσης, 
για την προστασία πορωδών επιφανειών  
από τη διείσδυση υγρασίας και ελαιώδεις λεκέδες. 
Παρέχει υδροφοβία και ελαιοφοβία µεγάλης διάρκειας, 
χωρίς να αφήνει στίγµατα ή να επηρεάζει  
τις ιδιότητες (διαπνοή) και τα χρώµατα των υλικών,  
ενώ παράλληλα προστατεύει από τη διείσδυση 
υγρασίας, το απάνθισµα, καθώς και τις φθορές  
που προκαλούνται από τον παγετό, υδατοδιαλυτούς 
ρύπους και άλλους µικροοργανισµούς. 
Δε σχηµατίζει φιλµ στην επιφάνεια και δεν επηρεάζει τα 
χρώµατα των υλικών. Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.  
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας κατασκευών από 
σκυρόδεµα µε τη µέθοδο του υδροφοβικού εµποτισµού 
(H) σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-2. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την προστασία σοβάδων, αρµών 
πλακιδίων, φυσικών και τεχνητών πετρωµάτων, 
σκυροδέµατος, τούβλων, ποροµπετόν, πλίνθων  
και άλλων δοµικών υλικών. Ιδανικό για εφαρµογές 
σε εσωτερικούς χώρους λόγω της απουσίας οσµών 
κατά την εφαρµογή. Ιδανικό για την προστασία 
διακοσµητικών κονιαµάτων όπως οι έγχρωµοι 
σοβάδες SD 60C COLOUR και FC 1200 και οι πατητές 
τσιµεντοκονίες SD 70 DÉCOR και SD 80 DÉCOR•FLEX.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,25-0,50 kg/m2 ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

DECODUR 
ACRYLIC
Ακρυλικό βερνίκι προστασίας 
πέτρας και δομικών υλικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο για χρήση, άχρωµο, ακρυλικό βερνίκι 
εµποτισµού µε διαλύτες, για την προστασία τοίχων και 
δαπέδων από φυσική πέτρα και άλλα δοµικά υλικά.
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, 
πολύ ισχυρή πρόσφυση και διεισδυτική ικανότητα 
ενισχύοντας τη δοµή των υλικών, ενώ ταυτόχρονα 
σφραγίζει και τονίζει το φυσικό τους χρώµα 
προσδίδοντας ελαφρώς γυαλιστερή όψη.  
Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει προστατεύοντας  
τις επιφάνειες από το νερό, την ατµοσφαιρική ρύπανση 
και τη φθορά του χρόνου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για την προστασία και την ανάδειξη 
του χρώµατος επιφανειών από φυσική πέτρα, πλάκες 
Καρύστου, σταµπωτά δάπεδα, πατητή τσιµεντοκονία, 
διακοσµητικά τούβλα, κεραµίδια κλπ.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,10-0,20 lt/m2 ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Μεταλλικό δοχείο 
1lt 8 288

Μεταλλικό δοχείο 
5lt 115

Μεταλλικό δοχείο 
20lt 33ΝΕΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,05-0,10 kg/m2 
ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

1kg (Α+Β) 8

3kg (Α+Β)

DECODUR 
COAT•PU 2K•W 
MAT
Βερνίκι αλειφατικής 
πολυουρεθάνης 2 συστατικών  
χωρίς διαλύτες με ματ όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες,  
µε µατ όψη.  
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) 
χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές µηχανικές 
αντοχές. 
Αυξάνει την αντοχή των πατητών τσιµεντοκονιών σε απότριψη,  
ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση νερού και βρωµιές. 
Αραιώνεται 20% µε νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  
για την προστασία επιφανειών πατητής τσιµεντοκονίας,  
καθώς και σε επιφάνειες από πέτρα, ξύλο και τσιµεντοειδή 
βιοµηχανικά δάπεδα ήπιας καταπόνησης.  
Ιδανικό για χώρους όπου οι οσµές είναι ανεπιθύµητες.
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PU•SOLVENT
Διαλυτικό πολυουρεθανικών 
βερνικιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαλυτικό για τα πολυουρεθανικά βερνίκια DECODUR 
COAT•PU 2K GLOSS και DECODUR COAT•PU 2K MAT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για την αραίωση πολυουρεθανικών βερνικιών 
DECODUR COAT•PU 2K GLOSS και DECODUR COAT•PU 2K 
MAT και για τον καθαρισµό των επιφανειών και των εργαλείων 
µετά την εφαρµογή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 ■  10-20% αραίωση επί του  

DECODUR COAT•PU 2K GLOSS.
 ■  20% αραίωση επί του  

DECODUR COAT•PU 2K MAT.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Μεταλλικό δοχείο  
1lt 8

DECODUR 
COAT•PU 2K 
GLOSS
Βερνίκι αλειφατικής 
πολυουρεθάνης 2 συστατικών  
με γυαλιστερή όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι διαλύτη, 2 συστατικών,  
µε γυαλιστερή όψη.  
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) 
χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές µηχανικές 
αντοχές.  
Αυξάνει την αντοχή των πατητών τσιµεντοκονιών σε απότριψη,  
ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση νερού και βρωµιές. 
Αραιώνεται 10-15% µε PU•SOLVENT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την προστασία επιφανειών πατητής 
τσιµεντοκονίας, κατασκευών από σκυρόδεµα, πέτρας, ξύλου, 
µεταλλικών επιφανειών, πολυεστέρα, εποξειδικών και βιοµηχανικών 
δαπέδων κλπ.  
Ιδανικό για παραθαλάσσιες περιοχές και ως προστατευτική  
επίστρωση πάνω από εποξειδικές βαφές πισίνας καθώς αυξάνει 
σηµαντικά την αντοχή τους στη UV ακτινοβολία επιµηκύνοντας  
τον χρόνο ζωής τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,05-0,10 kg/m2 
ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

1kg (Α+Β) 8

4kg (Α+Β)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,05-0,10 kg/m2 
ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

1kg (Α+Β) 8

4kg (Α+Β)

DECODUR 
COAT•PU 2K  
MAT
Βερνίκι αλειφατικής 
πολυουρεθάνης 2 συστατικών  
με ματ όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι διαλύτη, 2 συστατικών,  
µε µατ όψη.  
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) 
χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει, καθώς και υψηλές µηχανικές 
αντοχές.  
Αυξάνει σηµαντικά την αντοχή των πατητών τσιµεντοκονιών  
σε απότριψη, ενώ προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους, διείσδυση 
νερού και βρωµιές. 
Αραιώνεται 20% µε PU•SOLVENT.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την προστασία επιφανειών πατητής 
τσιµεντοκονίας, κατασκευών από σκυρόδεµα, πέτρας, ξύλου, 
µεταλλικών επιφανειών, πολυεστέρα, εποξειδικών και βιοµηχανικών 
δαπέδων κλπ.
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7.1 κονιάματα δόμησης

LK 10
Λάσπη κτισίματος
γκρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο ξηρό κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για το κτίσιµο 
κάθε µεγέθους τούβλων, τσιµεντόλιθων και άλλων 
δοµικών υλικών. Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα 
τοιχοποιίας γενικής χρήσης (GP) κατηγορίας Μ5, Α1 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για το κτίσιµο κάθε τύπου δοµικών 
υλικών όπως τούβλα, θερµοµονωτικές τουβλέτες, πέτρα, 
τσιµεντόλιθοι κλπ. Κατάλληλο και για µερεµέτια και 
µικροεπιδιορθώσεις. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 16-18 kg/m2 για τούβλα 
διαστάσεων 60x90x190 cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό σακί  
5kg 4 144

Χαρτόσακος  
30kg 48

LK 20
Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
αρμολόγησης πέτρας
λευκό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης ενισχυµένο µε πολυµερείς ρητίνες,  
για το κτίσιµο και την αρµολόγηση φυσικών πετρωµάτων.  
Χρωµατίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση µε τις φυσικές χρωστικές 
NATURAL COLOURS παρέχοντας εξαιρετική χρωµατική σταθερότητα.  
Κατατάσσεται ως κονίαµα τοιχοποιίας κατηγορίας Μ20 σύµφωνα 
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2 και ως κονίαµα αρµολόγησης 
κατηγορίας CG2 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13888.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για το κτίσιµο και την αρµολόγηση πέτρας  
για αρµούς πλάτους 5-50mm. Κατάλληλο για τοιχοποιία και πάτωµα 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση εξαρτάται  
από τις διαστάσεις  
της πέτρας, το πλάτος  
και το πάχος του αρµού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

ΝΕΟ

LK 15
Ρητινούχα λάσπη 
πέτρας & μαρμάρων
λευκή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένο µε πολυµερείς ρητίνες,  
για την κατασκευή τοιχοποιίας και την επίστρωση επιφανειών  
µε φυσικούς λίθους. Παράγεται σε λευκό χρώµα και µπορεί να 
χρωµατιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση µε τις φυσικές χρωστικές 
NATURAL COLOURS. Κατατάσσεται ως κονίαµα τοιχοποιίας 
κατηγορίας Μ10 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για το κτίσιµο φυσικής πέτρας, καθώς και  
την επένδυση επιφανειών όπως δάπεδα, σκάλες και µαρµαροποδιές, 
µε πλάκες µαρµάρου ή άλλα φυσικά πετρώµατα. Κατάλληλο και για 
µερεµέτια και µικροεπιδιορθώσεις. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 16-18 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

LK 30
Έγχρωμο ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα  
τοποθέτησης κεραμιδιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ινοπλισµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, εµπλουτισµένο  
µε πολυµερείς ρητίνες, για την τοποθέτηση κορφιάδων και κεραµιδιών.  
Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου Μ20 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 998-2.  
Διατίθεται σε 4 χρώµατα: λευκό, κεραµιδί, ώχρα και γκρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την ασφαλή συγκόλληση κορφιάδων στέγης  
και αετωµάτων, καθώς και την επισκευή και σφράγιση φωλιών  
σε κεραµίδια κάθε τύπου. Κατάλληλο και για το κτίσιµο πέτρας ή άλλου 
δοµικού υλικού, καθώς και για µερεµέτια και µικροεπιδορθώσεις.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 15 kg/m2  
για στρώση πάχους 1cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48
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LK 40
Συνδετικό κονίαμα  
για θερμομονωτικές τουβλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ινοπλισµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, λεπτής στρώσης,  
για θερµοµονωτικές τουβλέτες κατακόρυφων οπών. 
Παρουσιάζει εξαιρετική εργασιµότητα και ισχυρή πρόσφυση  
µε τις τουβλέτες και άλλα παρόµοια δοµικά υλικά. 
Κατατάσσεται ως κονίαµα δόµησης κατηγορίας Μ10 - A1 σύµφωνα  
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως κονίαµα λεπτής στρώσης για την κατασκευή 
θερµοµονωτικής τοιχοποιίας µε µηδενικό πλάτος αρµού,  
από θερµοµονωτικές τουβλέτες κατακόρυφων οπών.  
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα µε τον τρόπο 
εφαρµογής και τον τύπο  
των οπτόπλινθων. 
Ενδεικτικά, για τουβλέτα 
πλάτους 25cm, ένα σακί  
25kg αποδίδει 3,5-4,5 m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60

BET C20/25
Έτοιμο σκυρόδεμα  
C20/25-XC1 
σε ξηρή μορφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για την παρασκευή σκυροδέµατος 
κατηγορίας XC1-C20/25 µε µέγιστο κόκκου αδρανούς 8mm.  
Παρουσιάζει υψηλές µηχανικές αντοχές, σταθερότητα όγκου  
και εξαιρετική εργασιµότητα.  
Κατατάσσεται ως σκυρόδεµα κατηγορίας έκθεσης XC1, κατηγορίας 
αντοχών C20/25, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) 2016 και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την κατασκευή των σενάζ (πρέκια) της οικοδοµής, 
σε εργασίες µικροεπισκευών και επιδιορθώσεων, καθώς και για 
εµφανές µπετόν, ράµπες, κράσπεδα, σκαλιά, πεζοδρόµια, διαδρόµους, 
πλακόστρωτες αυλές, επιστρώσεις δαπέδων και κάθε άλλη εργασία 
που απαιτεί σκυρόδεµα αντίστοιχων αντοχών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1.000kg ξηρού µίγµατος 
αποδίδουν περίπου 0,5m3 
σκυροδέµατος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

ANTI•LIME
POWDER
Πλαστικοποιητής κονιαμάτων  
σε μορφή σκόνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σε µορφή σκόνης, το οποίο αντικαθιστά 
πλήρως τον ασβέστη στα τσιµεντοκονιάµατα, βελτιώνοντας σηµαντικά 
την εργασιµότητα και τις τελικές αντοχές τους και αυξάνοντας  
την απόδοσή τους.  
Δεν προσβάλλει τα µέταλλα και δεν προκαλεί εγκαύµατα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την παρασκευή σοβάδων, προσδίδοντάς τους  
την πλαστικότητα των ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,  
καθώς και για λάσπες για κτίσιµο τοιχοποιίας, πλακοστρώσεις, 
µαρµαροστρώσεις, για εφαρµογή µε το χέρι ή µε πρέσα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 5-10kg / 40kg 
τσιµέντου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 40

FINO•CARB 100
Πούδρα ανθρακικού  
ασβεστίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λεπτόκοκκη πούδρα φυσικού ανθρακικού ασβεστίου  
υψηλής λευκότητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το FINO•CARB χρησιµοποιείται:
 ■  Για την κάλυψη γυάλινων θερµοκηπίων
 ■  Για την κάλυψη ταρατσών
 ■  Ως πληρωτικό υλικό για την πάχυνση πολυεστερικών  

και άλλων ρητινών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα µε την εφαρµογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 40
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7.2 έτοιμοι σοβάδες

SP 20
Ρητινούχος πεταχτός  
σοβάς υψηλών αντοχών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για το πρώτο χέρι (πεταχτό) 
σοβά, ενισχυµένο µε πολυµερείς ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά 
πρόσθετα.  
Παρουσιάζει υψηλές µηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα και εξαιρετική εργασιµότητα µε µηχανή εκτόξευσης 
σοβά ή µε το χέρι. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης (GP) 
κατηγορίας CS IV, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για την προετοιµασία των επιφανειών που πρόκειται 
να σοβατιστούν.  
Χρησιµοποιείται πριν τον σοβά βασικής στρώσης ή τον σοβά  
µίας στρώσης, δηµιουργώντας ένα στρώµα υψηλών αντοχών 
και ισχυρής πρόσφυσης στην επιφάνεια των δοµικών στοιχείων, 
κατάλληλο να δεχτεί κάθε επόµενο χέρι σοβά. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µερεµέτια και µικροεπιδιορθώσεις.  
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 6-7 kg/m2  
για στρώση πάχους 5mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

SB 30
Ρητινούχος σοβάς 
βασικής στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για τη βασική στρώση  
(2ο χέρι) σοβά, ενισχυµένο µε πολυµερείς ρητίνες και ειδικά 
βελτιωτικά πρόσθετα.  
Παρουσιάζει υψηλές µηχανικές αντοχές, ισχυρή πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα και εξαιρετική εργασιµότητα µε µηχανή εκτόξευσης 
σοβά ή µε το χέρι, χωρίς να κρεµάει και χωρίς να ρηγµατώνει  
η τελική επιφάνεια.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές επίχρισµα γενικής χρήσης (GP) 
κατηγορίας CS II, W0 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται µετά από τον πεταχτό σοβά (SP 20)  
για την εξοµάλυνση της τοιχοποιίας πριν από το τελικό χέρι σοβά 
(ST 40) ή την εφαρµογή άλλων τελικών επικαλύψεων όπως πλακάκι, 
πατητή τσιµεντοκονία κλπ.  
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µερεµέτια και µικροεπιδιορθώσεις.  
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 15 kg/m2  
για στρώση πάχους 10mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

FINO 
SUPERPLAST
Υπερενισχυμένος ινοπλισμένος
ρητινούχος σοβάς τελικής 
στρώσης, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος
γκρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρητινούχο τσιµεντοειδές κονίαµα, ιδιαίτερα λεπτής κοκκοµετρίας, 
ενισχυµένο µε συνθετικές µικρο-ίνες, ιδανικό για να χρησιµοποιηθεί  
ως τελική στρώση (3ο χέρι) σοβά.  
Παρέχει άριστη πρόσφυση, υψηλές µηχανικές αντοχές, εξαιρετικά 
χαµηλή υδαταπορρόφηση, µεγάλη ευκολία εφαρµογής και εξαιρετικό 
τελικό φινίρισµα.
Κατατάσσεται ως κονίαµα γενικής χρήσης (GP) τύπου CS III, W1 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανική λύση ως τελική στρώση σοβά σε περιπτώσεις που απαιτείται 
ιδιαίτερα λεπτόκοκκο φινίρισµα και αυξηµένη ανθεκτικότητα,  
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επάνω σε επιφάνειες όπως:
 ■  Σοβάς βασικής στρώσης (2ο χέρι).
 ■  Τσιµεντόλιθοι (τσιµεντοµπλόκ), ytong ή άλλος τύπος ελαφρότουβλου, 

θερµοµονωτικές τουβλέτες, συµβατικά τούβλα κλπ.
 ■  Εµφανές ή συµβατικό σκυρόδεµα.
 ■  Σπριτς, σαγρέ ή γραφιάτο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,3-1,4 kg/m2  
για στρώση πάχους 1mm. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
25kg 60
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ST 40
Ρητινούχος σοβάς 
τελικής στρώσης
λευκός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για το τρίτο χέρι  
(τελική στρώση) σοβά, ενισχυµένο µε πολυµερείς ρητίνες  
και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. 
Παρουσιάζει υψηλές µηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα, µειωµένη υδαταπορρόφηση της τελικής επιφάνειας 
και εξαιρετική εργασιµότητα µε µηχανή εκτόξευσης σοβά ή µε το χέρι, 
χωρίς να ρηγµατώνει η τελική επιφάνεια. 
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα γενικής χρήσης (GP) 
κατηγορίας CS II, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται µετά από τον σοβά βασικής στρώσης για το τελικό 
φινίρισµα της επιφάνειας.  
Παρέχει λεία, ανθεκτική τελική επιφάνεια χωρίς ρηγµατώσεις,  
έτοιµη για βάψιµο.  
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µερεµέτια και µικροεπιδιορθώσεις.  
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 6-7 kg/m2  
για στρώση πάχους 5mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

SM 50
Ρητινούχος σοβάς 
μίας στρώσης
λευκός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, για την εξοµάλυνση  
και το τελικό φινίρισµα των επιφανειών, ενισχυµένο µε πολυµερείς 
ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.  
Παρουσιάζει υψηλές µηχανικές αντοχές, άριστη πρόσφυση  
µε το υπόστρωµα, µειωµένη υδαταπορρόφηση της τελικής επιφάνειας 
και εξαιρετική εργασιµότητα µε µηχανή εκτόξευσης σοβά ή µε το χέρι, 
χωρίς να κρεµάει και χωρίς να ρηγµατώνει η τελική επιφάνεια.  
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα µίας στρώσης (OC) 
κατηγορίας CS III, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται µετά τον πεταχτό σοβά (SP 20), αντικαθιστώντας  
τον σοβά βασικής στρώσης (SB 30) και τον σοβά τελικής στρώσης  
(ST 40 ή ST 45 FINE).  
Παρέχει τη δυνατότητα εξοµάλυνσης της τοιχοποιίας εφαρµόζοντας 
το απαιτούµενο πάχος χωρίς να κρεµάει, ενώ αποδίδει άψογη τελική 
επιφάνεια, χωρίς ρηγµατώσεις, έτοιµη για βάψιµο.  
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µερεµέτια και µικροεπιδιορθώσεις.  
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 14-15 kg/m2  
για στρώση πάχους 10mm. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

ST 45 
FINE
Λεπτόκοκκος υδαταπωθητικός 
ρητινούχος σοβάς  
τελικής στρώσης
λευκός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιµο, ιδιαίτερα λεπτόκοκκο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης,  
για το τρίτο χέρι (τελική στρώση) σοβά, ενισχυµένο µε πολυµερείς 
ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. 
Είναι υδαταπωθητικό και επιπλέον παρουσιάζει υψηλές µηχανικές 
αντοχές, άριστη πρόσφυση µε το υπόστρωµα και εξαιρετική 
εργασιµότητα µε µηχανή εκτόξευσης σοβά ή µε το χέρι,  
χωρίς να ρηγµατώνει η τελική επιφάνεια.
Κατατάσσεται ως τσιµεντοειδές κονίαµα γενικής χρήσης (GP) 
κατηγορίας CS II, W1 σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται µετά από τον σοβά βασικής στρώσης (SB 30)  
για το τελικό φινίρισµα της επιφάνειας. 
Παρέχει ιδιαίτερα λεία και ανθεκτική τελική επιφάνεια  
χωρίς ρηγµατώσεις, έτοιµη για βάψιµο.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 5-6 kg/m2  
για στρώση πάχους 3-4mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Χαρτόσακος  
30kg 48

ΝΕΟ
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ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 
Ίνες πολυπροπυλενίου υψηλής διασποράς, 
ανθεκτικές στα αλκάλια, για τον οπλισµό 
έτοιµου σκυροδέµατος, σοβά και τσιµεντοκονίας 
δαπέδων, και την αποφυγή ρηγµατώσεων.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

3mm 
6mm 
12mm

900-1200 
gr/m3

900 
gr/τεµ. 27

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC 
Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) σε λευκό χρώµα, 
για την ενίσχυση των ακµών της τοιχοποιίας  
σε εργασίες σοβατίσµατος.  
Κατάλληλο και για γυψοσοβά.
Μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές 
συνθήκες.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

PVC 40x40x6mm 3m 75

7.3 βοηθητικά υλικά

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΟΒΑΔΩΝ 
Υαλόπλεγµα ανθεκτικό στα αλκάλια για τον 
οπλισµό των σοβάδων και των τσιµεντοκονιών 
και την αποφυγή ρηγµατώσεων.

ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΚΑΡΕ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

110 
 gr/m2

10x10  
mm Μπλε 1x50m 

(50m2)
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8. αστάρια

FINO•CONTACT
Χαλαζιακό αστάρι  
πρόσφυσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης µε βάση συνθετικές ρητίνες, 
χαλαζιακά αδρανή επιλεγµένης ποιότητας και κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης και ειδικά πρόσθετα. 
Προσφύεται άριστα σε όλους του τύπους των επιφανειών 
παρέχοντας αδρή επιφάνεια ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται σε λείες, απορροφητικές ή καθόλου 
απορροφητικές επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, κεραµικά 
πλακάκια, µάρµαρο, εµφανές σκυρόδεµα, πολυστερίνη κλπ.  
Δηµιουργεί µία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό 
περιβάλλον, η οποία αυξάνει σηµαντικά την πρόσφυση κονιαµάτων 
βάσης τσιµέντου, ασβέστη ή γύψου πάνω σε αυτήν.  
Ενδεικτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί πριν την εφαρµογή 
σοβάδων, κολλών πλακιδίων, πατητών τσιµεντοκονιών, 
αυτοεπιπεδούµενων τσιµεντοκονιαµάτων κλπ. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,3-0,4 kg/m2 
ανάλογα µε τον τύπο  
του υποστρώµατος.

ACRYLIC  
PRIMER
Ακρυλικό αστάρι νερού  
υψηλής διεισδυτικότητας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,1-0,2 kg/m2 ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατική διασπορά ακρυλικών ρητινών οι οποίες 
λόγω του πολύ µικρού µεγέθους των σωµατιδίων 
τους επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλή διείσδυση στις 
πορώδεις επιφάνειες, σταθεροποιώντας τις  
και δηµιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες  
για τη σωστή πρόσφυση σε αυτές.  
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.  
Χαµηλό περιεχόµενο σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις 
(ΠΟΕ) σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως ετοιµόχρηστο αστάρι πριν  
την εφαρµογή επαλειφόµενων ελαστοµερών 
στεγανωτικών (τσιµεντοειδών, ακρυλικών, υβριδικών), 
ετοιµόχρηστων παστωδών σοβάδων και υδατοδιαλυτών 
χρωµάτων. Ιδανικό για τη σταθεροποίηση σαθρών 
υποστρωµάτων, εφαρµόζεται πάνω σε τοιχοποιία, 
ποροµπετόν, επιχρίσµατα, σκυρόδεµα, γυψοσανίδες κλπ.,  
δηµιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης  
σε αυτά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

PRIMER FP•31
Ακρυλικό αστάρι νερού  
για τη σφράγιση τσιμεντοειδών 
υποστρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατικό διάλυµα ακρυλικών ρητινών για τη σταθεροποίηση  
και σφράγιση τσιµεντοειδών υποστρωµάτων πριν την εφαρµογή 
αυτοεπιπεδούµενων κονιαµάτων (FLOW 1•10 RAPID,  
FLOW 3•30 ECO•RAPID, FLOW 5•50 RAPID) και τσιµεντοκονιών 
δαπέδου. Διεισδύει στο υπόστρωµα σταθεροποιώντας το,  
ενώ ταυτόχρονα σφραγίζει την επιφάνεια.  
Βελτιώνει την πρόσφυση µεταξύ κονιάµατος και υποστρώµατος 
και παράλληλα περιορίζει σηµαντικά τον σχηµατισµό φυσαλίδων 
στα κονιάµατα εξοµάλυνσης. Παρουσιάζει πολύ χαµηλή εκποµπή 
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται για τη σταθεροποίηση και σφράγιση 
τσιµεντοειδών υποστρωµάτων πριν την εφαρµογή 
αυτοεπιπεδούµενων κονιαµάτων, βιοµηχανικών δαπέδων  
και τσιµεντοκονιών εξοµάλυνσης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,1-0,2 kg/m2  
ανάλογα µε το βαθµό αραίωσης 
και την απορροφητικότητα  
του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο
5kg 128

Πλαστικό δοχείο
20kg 39

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο
5kg 96

Πλαστικό δοχείο
20kg 24

ΝΕΟ
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EPOXY•PRIMER
Εποξειδικό αστάρι νερού  
για μη απορροφητικές 
επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαφανές εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες.  
Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτικότητα, υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε νερό, 
οξέα και αλκάλια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την εφαρµογή του πολυουρεθανικού 
στεγανωτικού HYDROFLEX•PU σε µη απορροφητικές επιφάνειες.  
Εφαρµόζεται σε επιφάνειες όπως αλουµίνιο, ατσάλι, άσφαλτος, γυαλί, 
κεραµικά πλακίδια, παλιές ακρυλικές µεµβράνες κλπ. 
Χρησιµοποιείται και ως αστάρι σε επιφάνειες σκυροδέµατος που έχουν 
υγρασία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,1-0,2 kg/m2  
σε µία ή δύο στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4kg (Α+Β)

20kg (Α+Β)

HYDRO•PRIMER
Αστάρι ακρυλικού 
επαλειφόμενου ελαστομερούς 
στεγανωτικού ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατική διασπορά µικροµοριακών ακρυλικών πολυµερών υψηλής 
διεισδυτικής ικανότητας, η οποία όταν εφαρµόζεται σε πορώδη 
υποστρώµατα, δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την 
πρόσφυση των ελαστοµερών στεγανωτικών HYDROFLEX•ACRYL 
και HYDROFLEX HYBRID•PU.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως ετοιµόχρηστο αστάρι το οποίο διεισδύει  
σε βάθος στο υπόστρωµα, µειώνοντας την απορροφητικότητα  
και αυξάνοντας τη συνεκτικότητά του.  
Παράλληλα, λειτουργεί ως συνδετική στρώση µεταξύ 
του υποστρώµατος και των ελαστοµερών στεγανωτικών 
HYDROFLEX•ACRYL και HYDROFLEX HYBRID•PU. 
Εφαρµόζεται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεµα, σοβάς, γυψοσανίδες, 
τσιµεντοσανίδες κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,1-0,2 kg/m2 ανάλογα 
µε την απορροφητικότητα  
του υποστρώµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο
5kg 96

Πλαστικό δοχείο
20kg 24

PU•PRIMER
Πολυουρεθανικό αστάρι  
για απορροφητικές επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυουρεθανικό διαφανές αστάρι ενός συστατικού µε διαλύτες, 
το οποίο όταν εφαρµόζεται σε πορώδη υποστρώµατα δηµιουργεί 
τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση του πολυουρεθανικού 
επαλειφόµενου στεγανωτικού HYDROFLEX•PU.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως ετοιµόχρηστο αστάρι το οποίο διεισδύει  
σε βάθος στο υπόστρωµα, µειώνοντας την απορροφητικότητα  
και αυξάνοντας τη συνεκτικότητά του. 
Παράλληλα, λειτουργεί ως συνδετική στρώση µεταξύ  
του υποστρώµατος και του πολυουρεθανικού στεγανωτικού 
HYDROFLEX•PU. 
Εφαρµόζεται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία,  
ξύλο κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,20-0,25 kg/m2  
σε µία στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Μεταλλικό δοχείο
5kg 120

Μεταλλικό δοχείο
17kg 33
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FIX PRIMER•PU
Αστάρι πολυουρεθάνης  
ενός συστατικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, για τη βελτίωση  
της πρόσφυσης των ελαστοµερών σφραγιστικών ή συγκολλητικών 
υλικών (PU•FIX) πάνω σε πορώδεις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σε υποστρώµατα από µπετόν, ελαφροµπετόν, τοιχοποιία,  
φυσικά πετρώµατα, ξύλο κλπ., για τη βελτίωση των ελαστοµερών 
σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών (PU•FIX).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτικά: 1kg επαρκεί  
για περίπου 60 τρέχοντα  
µέτρα αρµού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Μεταλλικό δοχείο 
0,50kg 12

EQ•PRIMER 
5200
Αστάρι σοβάδων  
για την εξομάλυνση  
της απορροφητικότητας  
του υποστρώματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακρυλικό αστάρι υδατικής βάσης, για την εξοµάλυνση 
της απορροφητικότητας των επιφανειών που πρόκειται 
να σοβατιστούν. 
Προσδίδει υδροφοβία στο υπόστρωµα και έτσι 
εξασφαλίζει ότι ο σοβάς δε θα αφυδατωθεί  
λόγω υψηλής απορροφητικότητας του υποστρώµατος. 
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται πριν την εφαρµογή των έγχρωµων 
διακοσµητικών σοβάδων τελικής στρώσης SD 60C  
COLOUR και FC 1200 προκειµένου να εξασφαλίζεται  
η οµοιοµορφία του χρώµατος του σοβά.  
Εφαρµόζεται πάνω σε ισχυρά απορροφητικά 
υποστρώµατα που πρόκειται να σοβατιστούν όπως 
τοιχοποιία από ποροµπετόν, τσιµεντόλιθους κλπ., 
προκειµένου να εµποδίσει την αφυδάτωση του σοβά 
λόγω απορρόφησης του νερού από το υπόστρωµα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,10 kg/m2 ανάλογα  
µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39
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9. βελτιωτικά κονιαμάτων & σκυροδέματος

SBR 
POWER•LATEX
Υψηλών επιδόσεων ενισχυτική 
ρητίνη τσιμεντοκονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συµπυκνωµένο γαλάκτωµα συνθετικών ρητινών  
µε 47% ενεργά συστατικά (στερεά), για τη βελτίωση 
των ιδιοτήτων των κονιαµάτων. Βελτιώνει σηµαντικά 
την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα,  
την επιφανειακή σκληρότητα και τη χηµική αντοχή των 
κονιαµάτων, ενώ παράλληλα συντελεί στη µείωση της 
συρρίκνωσης αποµακρύνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης 
ρωγµών και βελτιώνει σηµαντικά την εργασιµότητά 
τους. Δεν περιέχει APEO και αµµωνία σε συµµόρφωση 
µε τον κανονισµό REACH. Έχει χαµηλή περιεκτικότητα 
σε ΠΟΕ σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως πρόσµικτο, αντικαθιστώντας 
µέρος του νερού που απαιτείται για την ανάµειξη 
των τσιµεντοκονιαµάτων. Ιδανικό για την παρασκευή 
σοβάδων µε αυξηµένες µηχανικές αντοχές και αντοχή 
στην υγρασία, τσιµεντοκονιών µε υψηλή στεγανότητα 
και υψηλή αντοχή σε τριβή, για τη συγκολλητική στρώση 
µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος ή κονιάµατος, 
για την παρασκευή επισκευαστικών κονιαµάτων, την 
ενίσχυση τσιµεντοειδών κολλών και αρµόστοκων κτλ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτικά: 5-10% επί του βάρους  
του τσιµέντου, ανάλογα µε την εφαρµογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

LATEX
Ενισχυτική  
οικοδομική ρητίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενισχυτική οικοδοµική ρητίνη συνθετικών πολυµερών 
µε βάση το στυρένιο-βουταδιένιο (SBR) µε 30% ενεργά 
συστατικά (στερεά), για πολλαπλές βελτιώσεις των 
ιδιοτήτων των τσιµεντοκονιαµάτων. Δεν περιέχει APEO 
και αµµωνία σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH. 
Έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις 
(ΠΟΕ) σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως πρόσµικτο, αντικαθιστώντας  
µέρος του νερού που απαιτείται για την ανάµειξη  
των τσιµεντοκονιαµάτων (παραδοσιακών ή έτοιµων).  
Ιδανικό για κονιάµατα δόµησης και επιχρίσµατα, 
τσιµεντοκονίες δαπέδων, κόλλες πλακιδίων  
και αρµόστοκους. Αυξάνει σηµαντικά την εργασιµότητα,  
την ελαστικότητα, την πρόσφυση µε το υπόστρωµα,  
την υδατοστεγανότητα και την επιφανειακή σκληρότητα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα µε την εφαρµογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

ECO•LATEX
Ενισχυτικό γαλάκτωμα 
κονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γαλάκτωµα συνθετικών ρητινών, για πολλαπλές 
βελτιώσεις των ιδιοτήτων των κονιαµάτων. Η σύνθεσή 
του µε βάση συνθετικές ρητίνες πλήρως απαλλαγµένες 
από αµµωνία και APEO (Alkyphenol ethoxylates)  
το καθιστά απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον. Έχει 
χαµηλή περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις 
(ΠΟΕ) σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως πρόσµικτο, αντικαθιστώντας µέρος  
του νερού που απαιτείται για την ανάµειξη  
των τσιµεντοκονιαµάτων (παραδοσιακών ή έτοιµων), 
σε κονιάµατα δόµησης, επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες 
δαπέδων. Βελτιώνει την εργασιµότητα, την ελαστικότητα 
και την πρόσφυση µε το υπόστρωµα, την αντοχή  
στην υγρασία και την επιφανειακή σκληρότητα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα µε την εφαρµογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39
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FINOFLEX
Ελαστικοποιητικό πρόσθετο 
κονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γαλάκτωµα ακρυλικών ρητινών µε 35% ενεργά 
συστατικά (στερεά), ιδανικό για την αύξηση  
της ελαστικότητας σε τσιµεντοειδή επαλειφόµενα 
στεγανωτικά κονιάµατα, κόλλες πλακιδίων  
και τσιµεντοκονιάµατα. Δεν περιέχει APEO και αµµωνία  
σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH. Έχει χαµηλή 
περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) 
σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως πρόσµικτο, αντικαθιστώντας µέρος 
ή όλο το νερό που απαιτείται για την ανάµειξη  
των τσιµεντοκονιαµάτων. Ειδικότερα χρησιµοποιείται  
σε επαλειφόµενα τσιµεντοειδή στεγανωτικά  
και κόλλες πλακιδίων, αλλά και αρµόστοκους και 
στόκους σπατουλαρίσµατος αυξάνοντας σηµαντικά την 
ελαστικότητα, την πρόσφυση και υδατοστεγανότητά τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Αναλογία ανάµειξης FINOFLEX :νερό από 
1:1 έως και πλήρης αντικατάσταση του 
νερού ανάµειξης, ανάλογα µε το προϊόν  
και τον επιθυµητό βαθµό ελαστικοποίησης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

PLASTOLIT
Πλαστικοποιητής κονιαμάτων - 
αντικαθιστά τον ασβέστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό πλαστικοποιητικό πρόσµικτο που βελτιώνει 
σηµαντικά την εργασιµότητα των τσιµεντοκονιαµάτων.  
Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται στις λάσπες κτισίµατος και στους 
σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης, βελτιώνοντας 
σηµαντικά την εργασιµότητα και τις τελικές αντοχές,  
για εφαρµογή µε το χέρι ή µε πρέσα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 ■  160gr / 40kg τσιµέντου στις λάσπες 

κτισίµατος.
 ■  240gr / 40kg τσιµέντου στους σοβάδες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

FINOLIT
Υγρό πλαστικοποιητικό 
πρόσμικτο κονιαμάτων για την 
αντικατάσταση του ασβέστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό πλαστικοποιητικό-αερακτικό που βελτιώνει 
σηµαντικά την εργασιµότητα των τσιµεντοκονιαµάτων, 
αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται στις λάσπες κτισίµατος και στους 
σοβάδες βασικής και τελικής στρώσης, βελτιώνοντας 
σηµαντικά την εργασιµότητα και τις τελικές αντοχές,  
για εφαρµογή µε το χέρι ή µε πρέσα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 ■  80gr / 40kg τσιµέντου στις λάσπες 

κτισίµατος.
 ■  120gr / 40kg τσιµέντου στους σοβάδες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1kg 14 504

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

AD•PROOF
Στεγανωτικό μάζας  
κονιαμάτων & σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό πρόσµικτο κονιαµάτων και σκυροδέµατος, το οποίο µειώνει 
σηµαντικά την υδατοαπορροφητικότητά τους, καθιστώντας τα  
ανθεκτικότερα στην καταπόνηση από νερό και αυξάνοντας έτσι  
τον χρόνο ζωής των κατασκευών. 
Κατατάσσεται ως πρόσθετο µειωτής νερού/ρευστοποιητής & 
πρόσθετο µείωσης της τριχοειδούς απορροφητικότητας, σύµφωνα 
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 934-2 Πίνακας 2 και Πίνακας 9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται σε κατασκευές από έτοιµο σκυρόδεµα γενικά  
και ειδικότερα όπου απαιτέιται αυξηµένη υδατοστεγανότητα. 
Ιδανικό για δεξαµενές, πισίνες, θεµελιώσεις κοντά στη θάλασσα, 
υπόγεια έργα, κανάλια, δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,5% επί του βάρους  
του τσιµέντου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
5kg 128

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39
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AD•SPL/A•G
Υπερρευστοποιητής  
σκυροδέματος  
μεγάλου φάσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος υψηλής απόδοσης. 
Είναι συµβατός µε όλους τους τύπους τσιµέντων και προσδίδει 
υψηλή µείωση του νερού ανάµειξης, αύξηση των αντοχών  
του σκυροδέµατος, αυξηµένη πλαστικότητα και αντλησιµότητα, 
µειωµένη συρρίκνωση. Κατατάσσεται ως πρόσθετο µεγάλης 
µείωσης νερού/υπερρευστοποιητής, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 934.02 Πίνακες 3.1-3.2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πολλαπλών χρήσεων υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος.  
Χρησιµοποιείται για εργοστασιακό και εργοταξιακό σκυρόδεµα. 
Παράγει µίγµατα λιγότερο ευαίσθητα σε διαφοροποιήσεις  
των αδρανών και των τσιµέντων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,5-2,0% επί του βάρους  
του τσιµέντου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

AD•SPL/F
Υπερρευστοποιητής 
σκυροδέματος  
υψηλής απόδοσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τρίτης γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος πολυκαρβοξυλικών 
πολυµερών. Παρέχει τη δυνατότητα πολύ υψηλής µείωσης νερού 
και παρατεταµένης διατήρησης της εργασιµότητας ακόµα και  
σε σκυροδετήσεις υπό υψηλές θερµοκρασίες. Κατατάσσεται  
ως πρόσθετο µεγάλης µείωσης νερού/υπερρευστοποιητής  
& πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: επιβραδυντικό πήξης /µεγάλης 
µείωσης νερού/υπερρευστοποιητής, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 934-2 Πίνακες 3.1-3.2 και Πίνακες 11.1-11.2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται τόσο για εργοστασιακό όσο και για εργοταξιακό 
σκυρόδεµα. Αποδίδει σκυρόδεµα υψηλής πλαστικότητας, σηµαντικά 
βελτιωµένα χαρακτηριστικά άντλησης και συµπύκνωσης. Ιδανικός 
για σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας µε αυξηµένες απαιτήσεις  
για µείωση νερού και διατήρηση εργασιµότητας. Για σκυροδετήσεις 
σε υψηλές θερµοκρασίες και µεταφορά σκυροδέµατος σε µεγάλες 
αποστάσεις. Κατάλληλος για εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,4-1,6% επί του βάρους  
του τσιµέντου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

FINOCURE•W
Παραφινικής βάσης 
αντιεξατμιστική προστασία
νωπού σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατικό διάλυµα παραφινικής βάσης, για την προστασία του νωπού 
σκυροδέµατος από τη γρήγορη εξάτµιση του νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδιαίτερα κατάλληλο για µεγάλες επιφάνειες σκυροδέµατος 
εκτεθειµένες σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία καθώς και όταν 
επικρατούν συνθήκες ταχείας εξάτµισης του νερού ανάµειξης 
όπως ισχυροί άνεµοι, χαµηλή υγρασία και αυξηµένη θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπως 
πλάκες σκυροδέµατος, βιοµηχανικά δάπεδα (µετά την ολοκλήρωση 
της εφαρµογής του σκληρυντικού επιφάνειας HT 250 HARD TOP), 
δάπεδα αεροδροµίων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,15-0,25 kg/m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

FINOCURE•AC
Ακρυλικής βάσης 
αντιεξατμιστική προστασία 
νωπού σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υδατικό διάλυµα ακρυλικών ρητινών, για την προστασία του νωπού 
σκυροδέµατος από τη γρήγορη εξάτµιση του νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδιαίτερα κατάλληλο για µεγάλες επιφάνειες σκυροδέµατος 
εκτεθειµένες σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία καθώς και σε συνθήκες  
ταχείας εξάτµισης του νερού ανάµειξης (ισχυροί άνεµοι, χαµηλή 
υγρασία, αυξηµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος). Ενδεικτικά, 
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπως πλάκες σκυροδέµατος, 
βιοµηχανικά δάπεδα (µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής του 
σκληρυντικού επιφάνειας HT 250 HARD TOP), δάπεδα αεροδροµίων. 
Χρησιµοποιείται και σε υφιστάµενα δάπεδα σκυροδέµατος  
ή τσιµεντοκονίες, για τη σταθεροποίηση και σφράγισή τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0,15-0,25 kg/m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
20kg 39

ΝΕΟ

ΝΕΟ
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10.1  (για οικιακή χρήση)

F10
Καθαριστικό  
γενικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης  
µε ειδική ισορροπηµένη σύνθεση, για το σπίτι  
ή τον επαγγελµατικό χώρο, για τον καθαρισµό  
και την εξυγίανση επιφανειών όπως πατώµατα, 
ανοξείδωτοι πάγκοι, τραπέζια κλπ.  
Δε χρειάζεται ξέβγαλµα.  
Δεν αφήνει ίχνη στις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για κεραµικά πλακίδια, γρανίτες, είδη υγιεινής, 
πάγκους κλπ.  
Αφαιρεί µε ένα πέρασµα λίπη, πουρί, άλατα, κρασί, 
καφέ, λάδι κλπ., χωρίς να επηρεάζει τις ευαίσθητες 
επιφάνειες χάρη στο ουδέτερο pH του, ενώ παράλληλα 
αφήνει στον χώρο ένα ευχάριστο άρωµα φρεσκάδας 
που διαρκεί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 12-15m2.

F30
Καθαριστικό  
κατά των αλάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήπιο διασπαστικό και καθαριστικό κατά των αλάτων.  
Η ειδική του σύνθεση µε βάση το κιτρικό οξύ,  
συνδυάζει άριστη καθαριστική απόδοση και 
παρεµπόδιση της εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για χώρους υγιεινής, ιδιαίτερα σε περιοχές  
µε σκληρά νερά, και για αποµάκρυνση αλάτων, 
σκουριάς, υπολειµµάτων τσιµέντου κλπ.,  
από ευαίσθητες επιφάνειες όπως βρύσες, ανοξείδωτα 
inox, χαλκό, ορείχαλκο, αλουµίνιο, κεραµικά κλπ.,  
χωρίς τον κίνδυνο διάβρωσης.  
Καθαρίζει χωρίς να χαράζει και αφήνει στον χώρο  
ένα ευχάριστο άρωµα που διαρκεί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 12-15m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Ψεκαστήρι  
750ml 16 576

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39

F20
Καθαριστικό  
κατά της μούχλας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό εξειδικευµένο καθαριστικό κατά της µούχλας.  
Η ειδική του σύνθεση διαλύει και εξαλείφει αµέσως  
τη µούχλα, τα βρύα και τα φύκη, εξυγιαίνοντας 
ταυτόχρονα τις επιφάνειες (εσωτερικές και εξωτερικές).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για χώρους µε έντονη υγρασία (µπάνια, 
κουζίνες, αποθήκες, κελάρια κλπ.), επιφάνειες  
όπου συµπυκνώνονται υδρατµοί (µπανιέρες, ντουζιέρες, 
νιπτήρες και ταβάνια χωρίς θερµοµόνωση).  
Επιπλέον, για τον καθαρισµό περιφράξεων και για 
πεζοδρόµια που έχουν µούχλα, φύκη, βρύα και αιθάλη. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1lt / 12-15m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Ψεκαστήρι  
750ml 16 576

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Ψεκαστήρι  
750ml 16 576

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39
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10.2  (για επαγγελματική χρήση)

P10
Όξινο καθαριστικό  
αρμών πλακιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πανίσχυρο καθαριστικό αρµών πλακιδίων  
και γενικότερα οικοδοµικών υπολειµµάτων.  
Η ειδική του σύνθεση διαλύει και αποµακρύνει ταχύτατα 
υπολείµµατα αρµόστοκων, κόλλας πλακιδίων, σοβάδων 
και γενικότερα τσιµεντοειδών υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για τον καθαρισµό αρµών πλακιδίων  
και εργαλείων από τσιµεντοειδή υπολείµµατα, σκαφών 
από τη στρειδώνα του πυθµένα τους, καθώς  
και κυκλωµάτων ψύξης, εναλλακτών θερµότητας, 
κλειστών κυκλωµάτων νερού από αποθέσεις αλάτων 
και σκουριάς.  
Χάρη στην ύπαρξη αναστολέων διάβρωσης  
µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις περιπτώσεις  
(εκτός από κράµατα αλουµινίου).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 15-20m2.

P30
Καθαριστικό μαρμάρων  
& γρανιτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό καθαριστικό εµποτισµένων λεκέδων,  
για γυαλισµένα µάρµαρα και φυσικά πετρώµατα.  
Δεν καταστρέφει τη γυαλάδα των πετρωµάτων,  
καθώς δεν είναι όξινο, ενώ διεισδύει σε βάθος, διασπά 
τους λεκέδες και επαναφέρει τα µάρµαρα στα αρχικά 
τους χρώµατα.  
Βιοδιασπώµενο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για τον καθαρισµό υπολειµµάτων 
καφέ, κρασιού, λαδιών, αιθάλης, νικοτίνης, χώµατος, 
χρωστικών κλπ., από επιφάνειες µαρµάρων, φυσικών 
πετρωµάτων και γρανιτών.  
Δεν περιέχει οξέα και δεν καταστρέφει τις επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 12-15m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39

P20
Καθαριστικό φυσικών 
πετρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήπιο όξινο καθαριστικό φυσικών πετρωµάτων, 
αγυάλιστων µαρµάρων και µωσαϊκών, που καθαρίζει  
σε βάθος λεκέδες από σκουριά, χώµα, λάδια, καφέ  
και υπολείµµατα τσιµέντου, επαναφέροντας την αρχική 
ζωντάνια στα χρώµατα των φυσικών πετρωµάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται σε δάπεδα και τοίχους µε επένδυση  
από φυσική πέτρα, µάρµαρο και µωσαϊκό,  
για την αποµάκρυνση λεκέδων που έχουν δηµιουργηθεί 
µε τον χρόνο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 4-5m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39
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P40
Καθαριστικό  
για graffiti 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό καθαριστικό µε ειδικά χαρακτηριστικά, 
σχεδιασµένο να αφαιρεί άµεσα τα αναγραφόµενα 
συνθήµατα ή graffiti από τοιχοποιίες, µάρµαρα, 
σκυρόδεµα, µέταλλα, κεραµικά πλακίδια κλπ.  
Δρα ταχύτατα πάνω όλα τα είδη µπογιάς και βερνικιού, 
ενός ή δύο συστατικών, ξύλου ή µετάλλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες.  
Χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των συνθηµάτων 
από επιφάνειες κτιρίων, µνηµείων κλπ., κατά  
την επισκευή-συντήρηση σκαφών για την αφαίρεση  
του gel-coat, κατά τη συντήρηση επίπλων, αλλά και  
σε βιοµηχανικά βαφεία, φανοποιεία και µηχανουργεία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 4-5m2.

P60
Ισχυρό συμπυκνωμένο  
όξινο καθαριστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συµπυκνωµένο µίγµα ισχυρών οξέων και αναστολέων 
διάβρωσης, ιδανικό για την εξάλειψη αλάτων, σκουριάς, 
οξειδώσεων οποιουδήποτε τύπου κλπ.  
Η παρουσία αναστολέων διάβρωσης επιτρέπει τη χρήση 
του σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τα κράµατα 
αλουµινίου.  
Μετά τη χρήση αρκεί ένα καλό ξέβγαλµα και όχι 
εξουδετέρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιµοποιείται ως διασπαστικό στις σερπαντίνες 
µε ηλεκτρική αντίσταση καθώς δε δηµιουργεί 
ηλεκτροστατικά φορτία και δεν υπάρχει ο φόβος  
για βραχυκύκλωµα.  
Στον θερµοϋδραυλικό τοµέα σε εγκαταστάσεις 
θέρµανσης, πύργους ψύξης, εναλλάκτες θερµότητας, 
κυκλώµατα ψύξης κλπ.  
Στον οικοδοµικό τοµέα καθαρίζει υπολείµµατα τσιµέντου 
από φορτηγά, µπετονιέρες, πρέσες, πλακάκια κλπ.  
Στον ναυτικό τοµέα για τη στρειδώνα από τον πυθµένα 
των σκαφών. 
Στη βιοµηχανία πλαστικών/ελαστικών για τον καθαρισµό 
ανοξείδωτων καλουπιών, καθώς και στην υαλουργία,  
τη βιοµηχανία µαρµάρου, γρανίτη και κεραµικών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 12-15m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39

P50
Ισχυρό καθαριστικό 
βιομηχανικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό συµπυκνωµένο καθαριστικό βιοµηχανικών 
χώρων και µηχανηµάτων.  
Ιδανικό για πολύ απαιτητικούς καθαρισµούς επιφανειών 
από σκληρούς ρύπους. 
Βιοδιασπώµενο πάνω από 90%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµόζεται για τον καθαρισµό υπολειµµάτων λίπους, 
γράσου, χώµατος, από επιφάνειες όπως σκυρόδεµα, 
κεραµικά πλακίδια, εποξειδικά δάπεδα, µεταλλικές 
επιφάνειες κλπ.  
Αφαιρεί την πίσσα και ιζήµατα ασφάλτου από 
µηχανήµατα και δεξαµενές, καθαρίζει χωµατουργικά 
µηχανήµατα, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί  
και σε πλυντήρια αυτοκινήτων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1lt / 5-6m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛ.

Πλαστικό δοχείο 
1lt 14 504

Πλαστικό δοχείο
5lt 128

Πλαστικό δοχείο
20lt 39



 ■  Οι εργασίες εφαρµογής θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από έµπειρα συνεργεία.

 ■  Όλοι οι χρήστες των προϊόντων FINOMIX πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στις ιδιότητες του κάθε προϊόντος. 

 ■  Οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρµογή και τελική χρήση των προϊόντων FINOMIX βασίζονται  
στη γνώση και εµπειρία της εταιρίας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται  
και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της εταιρίας και υπό κανονικές συνθήκες.

 ■  Οι αναγραφόµενες καταναλώσεις των προϊόντων έχουν προκύψει από µετρήσεις σε πραγµατικές συνθήκες, 
ωστόσο παραµένουν ενδεικτικές.

 ■  Η απόδοση των χρωµάτων στα χρωµατολόγια είναι ενδεικτική.
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 Κεντρικά Γραφεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά Κρήτης 

τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005

Κέντρο Διανομής Χανίων 
Χορδάκι, Χανιά, τηλ. 28210 63936

Κέντρο Διανομής Ηρακλείου  
Λεωφ. Ειρήνης & Φιλίας 150 
ΒΙΟ.ΠΑ. Μαλάδων, Ηράκλειο 

τηλ. 2810 545580, fax 2810 545581

Κέντρο Διανομής Αθηνών  
28ης Οκτωβρίου 40 

18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 
τηλ. 210 4915140, fax 210 4915141

info@finomix.gr

www.finomix.gr
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