ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

03

• ΘΕΜΕΛΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
(SIKA - THRAKON - SINTECNO - AL CHIMICA - MAPEI - PENETRON)
• ΔΩΜΑΤΩΝ – ΔΑΠΕΔΩΝ
(SIKA - THRAKON - SINTECNO - AL CHIMICA - MAPEI - PENETRON)
• ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (ESHA - SIKA - FIBRAN - SINTECNO)
• ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝA – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ESHA - SIKA - SINTECNO - AVIP)

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

Χρώμα

Συσκ/σία

Μαύρο

Δοχείο 5kg

Μαύρο

Δοχείο 17kg

Μαύρο

Βαρέλι 200kg

Καφέ

Σακουλάκι
0.5 kg

Ροζ

Δοχείο 5kg

Ροζ

Δοχείο 20kg

Ροζ

Δοχείο
210kg

Ροζ

Δοχείο
1.000 kg

Καφέ

Δοχείο 5kg

Τιμή €

Igol® A

00000000

Ανιονικό γαλάκτωμα ασφαλτικής προστασίας κατάλληλο: • Για χρήση
σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως μονώσεις τμημάτων στοιχείων
σκυροδέματος που προβλέπεται να επιχωματωθούν, όπως θεμελιώσεις, τοίχους αντιστήριξης, αποστραγγιστικά
τοιχία, δάπεδα • Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών
κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.3-0.5 kg/m2 ανά στρώση

00000000

Intraplast® EP
00000000

00000000
00000000
00000000
00000000

Διογκωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης για εργασίες
ενεμάτων όπως: • Αγκυρώσεις • Καλώδια προέντασης • Σταθεροποίηση ασταθών υποστρωμάτων • Σταθεροποιήσεις βράχων
Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,8-1.0% κ.β. τσιμέντου

Sika®-1+
Στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων για:
• Κτιριακές κατασκευές, θεμέλια και όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεμα • Δεξαμενές και φράγματα • Υπόγεια έργα • Πισίνες.
Για στεγανά κονιάματα σε: • Κατασκευές υπογείων ή υπέργειων
έργων σε τοιχοποιίες • Στεγανές κατασκευές σκυροδέματος • Σε
κατασκευές από τσιμεντοκονιάματα που πρέπει να ανθίστανται σε
μεγάλο βαθμό σε εισροές υδάτων και σε καιρικές επιδράσεις.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 1,5% κατά βάρος τσιμέντου

Sika®-4
00000000
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Στεγανοποιητικό πρόσμικτο κονιαμάτων ταχείας πήξης για: • Στεγανοποίηση σε επιφάνειες από τσιμέντο, πέτρα, τούβλα, κτλ. που υφίστανται μικρή
πίεση νερού • Για περιπτώσεις σφράγισης υπογείων έργων (θεμέλια,
κανάλια, κ.α.) • Για κονίαμα σφράγισης σε στρώσεις που θα επακολουθήσουν με κονίαμα στεγανοποίησης προετοιμασμένο με Sika®-1+.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 300 - 900 gr/m2 ανά 10 mm πάχους στρώσης

Sika® Injection-105-RC

00000000

Ελαστικός πολυουρεθανικός ενέσιμος αφρός για: • Προσωρινή στεγανοποίηση ρηγματώσεων υψηλής διείσδυσης νερού, ρωγμές με και
χωρίς κινητικότητα, κοιλότητες σε κατασκευές σκυροδέματος, πλινθοδομές, λιθοδομές καθώς και τεχνικών έργων θεμελίωσης • Κατασκευές
στις οποίες αναμένονται μικρές μετακινήσεις • Επίτευξη μόνιμης
σφράγισης και στεγανοποίησης ρωγμών, εφαρμόστε σε δεύτερη φάση
Sika® Injection-201-CE

Συστατικό Α
Άχρωμο
Σετ 21 kg
Συστατικό Β
Καφέ

Επιταχυντής Sika® injection-105-RC
Sika® Injection-AC 10 Accelerator (δοχείο 1Kg)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

Χρώμα

Συσκ/σία

Τιμή €

Sika® Injection-201-CE
00000000

Ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού.
• Μόνιμη στεγανή σφράγιση σε ρωγμές και κατασκευαστικούς αρμούς
κατασκευών σκυροδέματος, πλινθοδομές και λιθοδομές. • Μπορεί να
εφαρμοστεί ως ένεμα στα συστήματα SikaFuko®
Επιταχυντής Sika® injection-201-CE
Sika® Injection-AC 20 Accelerator (δοχείο 1Kg)

Συστατικό Α
Άχρωμο
Σετ 20,6kg
Συστατικό Β
Καφέ

Sika® Injection-306
00000000

Ελαστική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού.
• Xρησιμοποιείται και μετά την αποπεράτωση της κατασκευής ως εξωτερικό σύστημα σφράγισης σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς,
καθώς και στους αρμούς του δικτύου αποστράγγισης που καλύπτονται
με υγρό ή κορεσμένο με νερό έδαφος • Xρησιμοποιείται επίσης για την
επισκευή συστημάτων μεμβρανών στεγανοποίησης που έχουν υποστεί
φθορές (μονής ή διπλής στρώσης συστήματα μεμβρανών).

Συστατικό Α
Άχρωμο
Συστατικό Β
Καφέ

Σετ 17,16kg
(Α+Β+Γ)

Sikalastic®-152

00000000

Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα
προστασίας και στεγανοποίησης για: • Προστασία επιφανειών
σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του ΕΝ 1504-9:
1: προστασία έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας
(επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση) • Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών όπως: υπόγεια, δεξαμενές,
κολυμβητικές δεξαμενές, σωληνώσεις από σκυρόδεμα, γέφυρες και
κανάλια • Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα
βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους • Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από μικρή αρνητική υδροστατική πίεση τοιχίων και δαπέδων
σε υπόγεια • Στεγανοποίηση σε εξώστες με υπόστρωμα σκυρόδεμα
ή παλαιά πλακίδια • Στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων στα
καιρικά φαινόμενα.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.8 kg/m2/mm για εφαρμογή με σπάτουλα.
~ 3.6 kg/m2/σε 2 στρώσεις με βούρτσα.

Γκρι

33 kg σετ
(Α+Β)
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Sika® MiniPack - Στεγανοποιητικό
00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης για: • Στεγανοποίηση και
προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων κατασκευών πριν την επίχωση
• Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, τουβλοδομές κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: Ανάλογα με την αδρότητα του υποστρώματος,
το προφίλ επιφανείας και το πάχος στρώσης ανάπτυξης.
Ενδεικτικά: ~ 1,5 kg σκόνης ανά m2 ανά mm πάχους στρώσης.

Γκρι

Σακουλάκια
5kg
με επένδυση
αλουμινίου

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

Χρώμα

Συσκ/σία

Γκρι

Σακουλάκια 2kg
με επένδυση
αλουμινίου

Γκρι

Σακουλάκια 5kg
με επένδυση
αλουμινίου

Λευκό

Σακί 20kg

Γκρι

Σακί 25kg

Sika® MiniPack - Υπερταχύπηκτο (WaterPlug)
Υπερταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα για: • Aντιμετώπιση αρνητικών
πιέσεων νερού – διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοχών
χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών • Aντιμετώπιση διεισδύσεων νερού αποστράγγισης πριν το τελικό στάδιο κύριας στρώσης
στεγανοποίησης
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,07 kg / lt μείγματος

00000000

00000000

00000000

Κωδικός

Sika® MonoSeal 101
Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης κατάλληλο για: • Την αντιμετώπιση φαινομένων διεισδύσεων χαμηλής έως μέσης αρνητικής
πίεσης καθώς και για την αντιμετώπιση θετικών πιέσεων νερού • Για
ανθεκτική στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και άλλα οικοδομικά υποστρώματα • Κελάρια και χώρους υπογείων • Φρεάτια ανελκυστήρων • Τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους • Τάφρους
και ορύγματα • Δεξαμενές και στέρνες.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~1,9 kg /m2/mm πάχος στρώσης

Ονομασία / Εφαρμογές

Τύπος

Πλάτος
(mm)

Πάχος
(mm)

Χρώμα /
Συσκευσία

2005

20

5

Κόκκινο /
Ρολό 20m

2010

20

10

Κόκκινο /
Ρολό 10m

Τιμή €

Τιμή €

SikaSwell -A Profiles
00000000
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00000000

Υδροδιογκούμενο προφίλ ακρυλικής βάσης, για
σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σκυροδέματος
για σφράγιση: • Κατασκευαστικών αρμών • Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου
• Κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος • Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ.
• Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου
σκυροδέματος.
Κόκκινο προφίλ: Για χρήση σε επαφή με φρέσκο
και υφάλμυρο νερό (περιεκτικότητα αλάτων < 7-8%).
Κίτρινο προφίλ: Για χρήση σε επαφή με θαλασσινό νερό (περιεκτικότητα αλάτων >8%).
Διαθέσιμα σε διάφορους τύπους και διαστάσεις

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

00000000

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές

SikaSwell® S-2
Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό για στεγανοποίηση κατασκευαστικών
αρμών για: • Στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών, διελεύσεων
σωλήνων, μεταλλικών κατασκευών διαμέσοτοίχων, κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων κ.α. • Στερέωση συστημάτων
υδροδιογκούμενων διατομών Sikaswell® Profiles και του συστήματος SikaFuko® Swell 1.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 100ml/m για κορδόνι 15mm

Χρώμα

Συσκ/σία

Κόκκινο

Φύσιγγα
300 ml

Κόκκινο

Σαλάμι
600 ml

Λευκό

36.1kg σετ
(Α+Β)

Γκρι

25 kg σετ
(Α+Β)

Κίτρινο

Ρολό 15m

Κίτρινο

Ρολό 30m

Τιμή €/m2

SikaTop® 209 Reservoir

00000000

Εύκαμπτο στεγανοποιητικό μικροκονίαμα δύο συστατικών εγκεκριμένο για επαφή με πόσιμο νερό, για εσωτερική στεγανοποίηση
και προστασία κατασκευών, ανοικτών ή κλειστών, αεριζόμενων ή
ημι-αεριζόμενων, όπως: δεξαμενές πόσιμου νερού, πυρόσβεσης ή
ποτίσματος, κολυμβητικές δεξαμενές,
κανάλια κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 2,7 έως 3,6 kg/m
για δύο στρώσεις και συνολικό πάχος εφαρμογής 1,5 με 2 mm

SikaTop®-Seal 107 SH

00000000

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης δύο συστατικών, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα για: • Εσωτερική και
εξωτερική στεγανοποίηση, προστασία σκυροδέματος,τσιμεντοκονιαμάτων, τουβλοδομών κ.α. • Στεγανοποίηση υπογείων και κελαριών •
Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων σε νέες ή υφιστάμενες κατασκευές •
Καλή σφράγιση τριχοειδών ρωγμών (που δεν υπόκειται σε κινήσεις).
Κατανάλωση / Δοσολογία: 3.6 kg/m2 σε δύο στρώσεις

00000000

00000000

Sika® Waterbars
Προδιαμορφωμένες υδροφραγές αρμών από PVC για: • Προστασία
και στεγανοποίηση σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς
σε κατασκευές σκυροδέματος όπως τοίχους αντιστήριξης, δεξαμενές,
φράγματα, κανάλια, πισίνες, δεξαμενές λυμάτων κ.α.
• Προστασία κατασκευών από τα νερά του υδροφόρου ορίζοντα σε
υπόγεια κτιριακών κατασκευών, υπόγειους χώρους στάθμευσης
αυτοκινήτων, σήραγγες, τοίχους αντιστήριξης κ.α.
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Sika® WT-200 P

00000000

Κρυσταλλικής δράσης στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος, ως
πρόσμικτο για υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα με μειωμένη υδατοπερατότητα. Ενδείκνυται για υπέργειες και υπόγειες κατασκευές, όπως:
• Υπόγεια • Χώρους στάθμευσης • Μονάδες παραγωγής
• Σήραγγες • Πισίνες • Φράγματα • Δεξαμενές και ταμιευτήρες νερού
• Χώρους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων • Υπόγειους χώρους
δημόσιας χρήσης.

Γκρι

Σακί 20kg

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1 - 2% κατά βάρος τσιμέντου

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Κωδικός

00000000

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές

Χρώμα

Συσκ/σία

Μαύρο

Δοχείο
18kg

Μαύρο

Βαρέλι
220kg

Ανοιχτό
Γκρι

Σακί 20Kg

Γκρι

Ρολό 10m

Κεραμιδί

Ρολό 10m

Αλουμίνιο

Ρολό 10m

Χρώμα Πάχος

Συσκ/σία
Ρολό

Igolatex®
Ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης με πολυμερή, κατάλληλο για
χρήση σε διάφορες εφαρμογές στεγανοποίησης τμημάτων όπως: • Θεμελιώσεις • Δάπεδα • Επισκευές δωμάτων • Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα κ.α.
Επίσης είναι κατάλληλο ως φράγμα υδρατμών σε επίπεδα και κεκλιμένα
δώματα και στέγες.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.4-0.8 kg/m ανά στρώση
2

Τιμή €

Sikalastic®-1k

00000000

Ενός συστατικού εξαιρετικά εύκαμπτο, στεγανοποιητικό κονίαμα, κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού για: • Προστασία επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του ΕΝ 1504-9: 1: προστασία
έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας (επίστρωση), 8:
αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση) • Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο
νερό • Στεγανή προστασία κατασκευών σκυροδέματος • Εξωτερική στεγανοποίηση τοιχίων που θα επιχωματωθούν • Εσωτερική στεγανοποίηση
τοιχίων και δαπέδων π.χ. σε υπόγεια • Στεγανοποίηση σε βεράντες και
μπαλκόνια πάνω σε σκυρόδεμα ή κατάλληλα προετοιμασμένα πλακάκια.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 1,2 kg/m2/mm

00000000
Sika® MultiSeal
00000000

Αυτοκόλλητη ταινία ασφαλτικής βάσης για σφράγιση και επισκευή σε
περίπτωση εισχώρησης νερού και κοιλοτήτων σε: • Οροφές συμπεριλαμβανομένων φύλλων λαμαρίνας • Ρωγμές κτιρίων • Ασφαλτόπανα και
άλλους τύπους φύλλων οροφής.

00000000
Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

1mm

10cm x 25m

00000000

2mm

10cm x 25m

1mm

15cm x 25m

2mm

15cm x 25m

1mm

20cm x 25m

2mm

20cm x 25m

1mm

25cm x 25m

00000000

2mm

25cm x 25m

00000000

1mm

30cm x 25m

00000000

2mm

30cm x 25m

00000000

Τιμή €

Sikadur-Combiflex® SG
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00000000
00000000
00000000
00000000

Σύστημα στεγανοποίησης, υψηλών απαιτήσεων, σε διαστολικούς
και κατασκευαστικούς αρμούς σε: • Σήραγγες, κανάλια και τάφρους • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων • Υπόγεια • Δεξαμενές
πόσιμου νερού • Δώματα • Κολυμβητικές δεξαμενές.
Για σφράγιση: • Αρμών με μεγάλη κινητικότητα • Ρηγματώσεων.
Αποκατάσταση διαρροών συστημάτων σφράγισης σε: • Υδροφραγές
• Σφραγιστικά αρμών • Τμήματα κτιρίων με αναμενόμενη
ανομοιογενή καθίζηση.
Επιταχυντής Sika® injection-201-CE:
Sika® Injection-AC 20 Accelerator (δοχείο 1Kg)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ανοιχτό
Γκρι

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Τσιμεντοειδή
Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογή

Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Kιβ. Τεμ./Παλ.

Τιμή€

DSF 350 FLEX

Ελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα
2 συστατικών

00000000

00000000
00000000
00000000
00000000

Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών μέχρι 0,2 mm.
Κατάλληλο για τη στεγά-νωση εσωτερικών και εξωτερικών
επιφανειών κτιρίων όπως: Τοίχων και επιφανειών που
βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, τοίχων υπογείων και
θεμελίων, πισίνων και δεξαμενών νερού, σε πλακοστρώσεις.
Κατανάλωση: 1,5 Kg/m2 ανά στρώση.

DSF 360

Επαλειφόμενο κονίαμα
Επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, τσιμεντοειδούς βάσης για χρήση σε θετικές
και αρνητικές πιέσεις. Είναι κατάλληλο για την στεγάνωση επιφανειών από μπετόν όπως: Υπόγειοι χώροι, δεξαμενές νερού,
τούνελ, θεμέλια, κανάλια, φρεάτια ασανσέρ.
Κατανάλωση: 2,5 - 4,0 Kg/m2 για δύο στρώσεις, ανάλογα με
το είδος της επιφάνειας.

34,5 Kg
Γκρι

(25 Kg A +
9,5 Kg B)

-

-

Γκρι

25 kg

-

60

Γκρι

5 kg

4

200

Λευκό

25 kg

-

60

Λευκό

5 kg

4

200

Γκρι

25 kg

-

60

Γκρι

5 kg

4

200

DSF 370
00000000

00000000

Στεγανωτικός σοβάς
Στεγανωτικός σοβάς ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης
με πυριτικά αδρανή υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο και
επιλεγμένης κοκκομετρίας. Εφαρμόζεται όπου απαιτείται πλήρης στεγανότητα και είναι κατάλληλο και για εφαρμογές που
βρίσκονται συνεχώς μέσα σε νερό, όπως πισίνες δεξαμενές κ.λπ.
Κατανάλωση: 6 Kg/m2 στα 3m.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Πλάτος Ρολό

Τιμή €/m

Αρμοκλείδες – Συστήματα Εξασφάλισης Αρμών
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

PVC WATERSTOP JOINTS
Εύκαμπτες προδιαμορφωμένες διατομές
από πρωτογενές PVC (αρμοκλείδες), για την
στεγάνωση αρμών σκυροδέματος. Διατομές κατάλληλες για την εξασφάλιση αρμών
διακοπής και αρμών διαστολής, τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις βάσει σχεδίων,
πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης. Εύκολη
προσαρμογή, ανθεκτικές σε υψηλή υδροστατική πίεση, παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε
να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και
φαινόμενα διαφοροποιημένων καθιζήσεων.
Οι συνδέσεις επιτυγχάνονται με θερμοσυγκόλληση των profiles μεταξύ τους.
Κατανάλωση: 1 μέτρο Waterstop / μ.μ.
κατασκευαστικού ή διαστολικού αρμού.

18cm

50m

20cm

50m

22cm

50m

Επιφανειακής τοποθέτησης, για
κατασκευαστικό αρμό:
Απλός Τύπος, PVC Waterstop
Joint WSE

20cm

25m

25cm

25m

32cm

25m

Εσωτερικής τοποθέτησης,
για διαστολικό αρμό :
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop
Joint WSB

18cm

25m

20cm

25m

22cm

25m

Επιφανειακής τοποθέτησης, για
κατασκευαστικό αρμό:
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop
Joint WSBE

25cm

25m

32cm

25m

Εσωτερικής τοποθέτησης, για
κατασκευαστικό αρμό:
Απλός Τύπος, PVC Waterstop
Joint WSP

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Πάχος Πλάτος Ρολό

Τιμή €/m

Αρμοκλείδες – Συστήματα Εξασφάλισης Αρμών

EXPANSION Sealing Joint WATERSTOPS
PVC Profiles + Hydro Expansive Rubber
00000000

00000000

Κωδικός

Σύνθετες, εύκαμπτες προδιαμορφωμένες
διατομές από πρωτογενές PVC (αρμοκλείδες),
σε συνδυασμό με ενσωματωμένα υδρο-διαστελλόμενα μέρη από συνθετικό καουτσούκ.
Κατάλληλες για την εξασφάλιση στεγάνωσης
διαστολικών αρμών σκυροδέματος. Τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις βάσει
σχεδίων, πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης,
σε έργα υπογειοποίησης, σε φράγματα,
αρδευτικά κανάλια κλπ. Εύκολη προσαρμογή, διατομές ανθεκτικές σε πολύ υψηλή
υδροστατική πίεση με δυνατότητα σφράγισης,
παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε να μπορούν
να αντιμετωπίσουν ακόμα και φαινόμενα
διαφοροποιημένων καθιζήσεων. Οι συνδέσεις
επιτυγχάνονται μόνο με θερμοσυγκόλληση
των profiles μεταξύ τους.
Κατανάλωση: 1 μέτρο Waterstop ως άνω /
μ.μ. διαστολικού αρμού.

Εσωτερικής τοποθέτησης
με βολβό, για διαστολικό
αρμό (πράσινη
απόχρωση):
PVC Waterstop ως άνω:
πάχος 6mm,
πλάτος 20cm, ρολά 20m.

6mm

20cm

20m

Επιφανειακής
τοποθέτησης με βολβό,
για διαστολικό αρμό
(μαύρη απόχρωση):
PVC Waterstop ως άνω

5mm

23cm

20m

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Αρμοκλείδες – Συστήματα Εξασφάλισης Αρμών

00000000

00000000

SINSWELL MASTIC WA
Εξελάσιμη μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού, σε μορφή
πάστας. Εξασφαλίζει στεγάνωση σε κατασκευαστικούς και συστολικούς
αρμούς, αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, ανθρωποθυρίδες, ενώσεις καλωδίων κ.α. Διογκώνεται με την παρουσία νερού
μέχρι και 200%. Καλή χημική αντοχή. Ανθεκτικό σε προϊόντα πετρελαίου,
γράσα, φυτικά έλαια και ορυκτέλαια. Πολύ καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα,
πορώδη υποστρώματα, σκληρό PVC, HDPE, Fiberglass και στοιχεία χάλυβα.
Συμβατή με υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Σε γκρι απόχρωση.
Κατανάλωση: Με μια φύσιγγα, για κορδόνι διαστάσεων 1cm x 1cm,
αναπτύσσονται ~3 μ.μ.

Φύσιγγα ~310ml

Σαλάμι ~600ml

76
SINSWELL 2010

00000000

Έτοιμη διατομή (profile) σε ρολό, από διογκούμενο, υδρόφιλο στέλεχος από
βουλκανισμένο καουτσούκ με δυνατότητα διαστολής. Κατάλληλη για την
εξασφάλιση στεγάνωσης σε κατασκευαστικούς αρμούς, αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, ανθρωποθυρίδες κ.α. Διογκώνεται με
την παρουσία νερού μέχρι και >
– 3 φορές περισσότερο από τον αρχικό όγκο της
διατομής, ενώ παράλληλα χωρίς παρουσία νερού έχει δυνατότητα επαναφοράς σχεδόν στην αρχική κατάσταση. Αντίσταση σε υδροστατική πίεση έως 284
psi. Προσαρμογή με καρφίδες ή με συνθετική υδροδιογκούμενη μαστίχη P203
ή SINSWELL MASTIC WA (ως κόλλα). Σε μαύρη απόχρωση.
Κατανάλωση: Με μια φύσιγγα, για κορδόνι διαστάσεων 1cm x 1cm,
αναπτύσσονται ~3 μ.μ.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ρολά 15m (5 ρολά
ανά κιβώτιο) / Ορθογ.
διατομής, διαστ.
20mm x 10mm

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Αρμοκλείδες – Συστήματα Εξασφάλισης Αρμών
SINLEX Η System
00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Υψηλής ποιότητας, σύστημα αρμοκάλυψης, ειδικά σχεδιασμένο για την εξασφάλιση στεγάνωσης και την προστασία κατασκευαστικών και διαστολικών
αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους και ρηγματώσεων. Αποτελείται από
εύκαμπτη ταινία Hypalon, για τη γεφύρωση του κενού του αρμού και το
υλικό προσαρμογής της – επικόλλησης, εποξειδικής βάσης 2-συστατικών,
σε μορφή πάστας. Κατάλληλο για τη στεγάνωση αρμών ή ρηγματώσεων
ως άνω, μεταξύ δύο κτιριακών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί φορείς), σε
υπόγεια ή σε δώματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια κλπ. Σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες
καθιζήσεις, κινητικότητα αρμού, ακόμα και θετικές υδροστατικές πιέσεις
νερού. Εύκολο στην εφαρμογή, παραμένει ελαστικό ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες, προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο στο νερό, δεν
επηρεάζεται από καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε ριζικά συστήματα,
ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, καθώς καθώς παρουσιάζει καλή
χημική αντοχή. Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη και μεταλλικά
υποστρώματα.
Κατανάλωση:
Ταινία: 1 m ταινίας hypalon / μ.μ. αρμού
Ρητίνη: ~1,0 – 1,2 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 100mm / 1,0 & 2,0mm αντίστοιχα
Ρητινη: ~1,4 – 1,6 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 200mm / 1,0 & 2,0mm αντίστοιχα

Ταινία: 1,0 - 2,0 mm
/ 100mm / 20m ρολό
(πάχος /πλάτος /μήκος,
αντίστοιχα)
Ταινία: 1,0 - 2,0 mm
/ 200mm / 20m ρολό
(πάχος /πλάτος /μήκος,
αντίστοιχα)

Ρητίνη: Δοχείο 1 kg

Ρητίνη: 4 kg (A+B)

Ρητίνη: 10 kg (A+Β)

SINFLEX Welding Fluid
00000000

00000000

00000000

00000000

Υγρός διαλύτης ψυχρής κόλλησης της Hypalon ταινίας του συστήματος Sinflex
H System, για την δημιουργία “ματίσεων” σε ζώνη αλληλοεπικάλυψης
όση το πλάτος της ταινίας ή 50 mm κατ’ ελάχιστον, για τη διαμόρφωση των
επεκτάσεων των ρολών κατά μήκους, όπου απαιτηθεί, εναλλακτικά όταν η
προσαρμογή σύνδεσης των απολήξεων με θερμό αέρα (θερμοσυγκόλληση)
δεν είναι εφικτή.
Κατανάλωση: ~150-200 gr/ m2 επιφάνειας ταινίας

MULTISIN Cleaner & Cleaner X3
Υγροί διαλύτες, που δρούν ως ενεργοποιητές της Hypalon ταινίας του
συστήματος Sinflex H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός
πρόσφυσης και συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης επικόλλησης με την ταινία.
(Sinflex H strip).
Κατανάλωση: ~60-120 gr/ μ.μ. ταινίας ανάλογα με το πλάτος αναφοράς.

Δοχείο 1 kg

Δοχείο 3 kg

Δοχείο 3 kg

Δοχείο 15 kg

Μπεντονιτικά συστήματα στεγάνωσης θεμελιώσεων

PARAGRANULAR
00000000

Κόκκοι μπεντονίτη για το γέμισμα κενών και για τη διαμόρφωση καμπύλων
λουκιών περιμέτρου, σε σημεία συναρμογής επιπέδων, πριν την εφαρμογή
και τοποθέτηση της μεμβράνης στεγάνωσης DUAL SEAL PARASEAL.

Σάκος 22,7 kg

SUPERSTOP

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά
πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων σε υπόγειες κατασκευές. Υψηλή ικανότητα διόγκωσης
με παρουσία νερού πάνω από 600%. Δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής
πίεσης με ύψος στήλης νερού μέχρι και 33m. Διατομή γκρίζας απόχρωσης με
θαλασσί αυτοκόλληταφαιρούμενη ταινία ασφαλείας. Για έργα σε παραθαλάσσια ζώνη, με παρουσία υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, συστήνεται η εφαρμογή
του ειδικού τύπου SUPERSTOP (S) ή WAM 101 SR.
Κατανάλωση: ~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

Ρολά 6,1m (10 ρολά
ανά κιβώτιο) / Ορθογ.
διατομής, διαστ.
25mm x 12,5mm
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Μπεντονιτικά συστήματα στεγάνωσης θεμελιώσεων

00000000
WAM 101

00000000

Ταινίες από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και βουτιλικό καουτσούκ, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων σε υπόγειες κατασκευές, καθώς και για περιμετρική
στεγάνωση αγκυρίων σε τοίχους αντιστήριξης πρανών. Υψηλή ικανότητα
διόγκωσης με παρουσία νερού πάνω από 400%. Διατομές μαύρης απόχρωσης.
Κατανάλωση: ~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

00000000

Ρολά 5m (6 ρολά ανά
κιβώτιο) / Ορθογ.
διατομής, διαστ.
25mm x 20mm
Ρολά 5m (8 ρολά ανά
κιβώτιο) / Ορθογ.
διατομής, διαστ.
18mm x 15mm
Ρολά 6,3m (12 ρολά
ανά κιβώτιο) / Τετραγ.
διατομής, διαστ.
11mm x 11mm

WAM 101/ S
00000000

Ταινία από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και βουτιλικό καουτσούκ,
για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων σε υπόγειες κατασκευές, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση
αγκυρίων σε τοίχους αντιστήριξης πρανών. Υψηλή ικανότητα διόγκωσης με
παρουσία νερού μέχρι και 400%. Διατομή μαύρης απόχρωσης.
Κατανάλωση: ~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

Ρολά 6,3m (12 ρολά
ανά κιβώτιο) / Τετραγ.
διατομής, διαστ.
11mm x 11mm

WAM 101 SR (Salt Resistant)

00000000

Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά
πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων
κατασκευών. Διογκώνεται με την παρουσία νερού πάνω από 250%, ανάλογα
με την περιεκτικότητα του νερού σε άλατα. Τύπος κατάλληλος για γλυκό και
κυρίως αλμυρό ή υφάλμυρο νερό, εκεί όπου τα περισσότερα συστήματα
παρουσιάζουν μειωμένη δυνατότητα υδροδιόγκωσης. Δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης με ύψος στήλης νερού έως 45m. Διατομή κίτρινης
(ώχρα) απόχρωσης.
Κατανάλωση: ~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

Ρολά 5m (6 ρολά ανά
κιβώτιο) / Ορθογ.
διατομής, διαστ.
20mm x 25mm

WAM 101 WR (Water Resistant)

00000000
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Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη, για την
εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων κατασκευών. Πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί και να παραμείνει
εντός του καλουπιού (ξυλότυπος) πριν τη σκυροδέτηση, εκτεθειμένο στη βροχή ή σε λιμνάζοντα νερά, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται
λόγω ότι περιλαμβάνει εξωτερικό περίβλημα προστασίας (υμένας ασφαλείας).
Ο υμένας αυτός διασπάται όταν έρχεται σε επαφή με τους υψηλούς δείκτες αλκαλικότητας του νωπού σκυροδέματος (pH 11). Διογκώνεται με την παρουσία
νερού πάνω από 400%, σε αλκαλικό περιβάλλον. Κατάλληλο για ύψος στήλης
νερού μέχρι και 100m. Διατομή με υμένα σε ασημί απόχρωση.
Κατανάλωση: ~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

Ρολά 7,5m (4 ρολά
ανά κιβώτιο) / Ορθογ.
διατομής, διαστ.
18mm x 24mm

WAM 101 HD (High Density)

00000000

Υψηλής πυκνότητας, διαστελλόμενο, διπλό κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη, για την εξασφάλιση ταχείας στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων κατασκευών με παρουσία υδροφόρου ορίζοντα, σε εφαρμογές
όπου απαιτείται γρήγορη σχετικά αποκαλούπωση. Διογκώνεται με υψηλή
ταχύτητα με την παρουσία νερού μέχρι και 800%! Βιομηχανικά ενσωματωμένη
διπλή διατομή, σε ανθρακί απόχρωση.
Κατανάλωση: ~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ρολά 5m (6 ρολά ανά
κιβώτιο) / Ορθογ.
διατομής, διαστ.
18mm x 24mm

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Τσιμεντοειδή και στεγανωτικά υπογείων - δεξαμενών
TECNOSEAL V1

00000000

Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο και ειδικά πρόσμικτα.
Κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους τοιχίων υπογείων,
φρεατιών, δεξαμενών κ.α., που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού.
Αναμίξτε 6,0 – 6,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.

Σάκος 25kg

Διατίθεται σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση: Καλύπτει 6-8,5 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~3,0-4,0 kg/m2

TAMOSEAL

00000000

Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο, τροποποιημένο με ειδικά
συστατικά. Κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., σε τοιχία και χώρους υπογείων,
φρεατιών, καναλιών, δεξαμενών νερού, κ.α., που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές
πιέσεις νερού. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ για θετικές πιέσεις μέχρι 7 ατμ. Συνοδεύεται από
πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Αναμίξτε ~7,6 - 8,0 lt νερό με κάθε
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg.
Διατίθεται σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση: Καλύπτει 12,5-14m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~1,6-1,8 kg/m2

Σάκος 50lbs
(~23kg)

TAMOSEAL Smooth Fin.W

00000000

Λεπτόκοκκο στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο, τροποποιημένο με ειδικά συστατικά. Κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική
στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους
υπογείων, φρεατιών, καναλιών, δεξαμενών νερού, κ.α., που υπόκεινται σε θετικές και
αρνητικές πιέσεις νερού. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ για θετικές πιέσεις μέχρι 7 ατμ. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό.
Διατίθεται σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση: Καλύπτει 12,5-14m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~1,6-1,8 kg/m2

Σάκος 50lbs
(~23kg)

RONDOLAST
00000000

Nάιλον ταινία στεγανοποίησης αρμών waterstop από PE και συνθετικό υλικό. Προετοιμασία εξασφάλισης αρμών σύνδεσης οριζόντιας με κατακόρυφη παρειά, (απολήξεις)
πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονιαμάτων στεγάνωσης (σειράς MuCis Elasplast 28),
κυρίως σε υγρούς χώρους λουτρών, σε βεράντες εξώστες κλπ.
Κατανάλωση: 1 m ταινίας/ μ.μ. λουκιού.

Ρολά 10m /
Πλάτος ταινίας:
12cm
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GOLDEN Sealflex 2000

00000000

Εύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα επιφανείας, 2-συστατικών, με βάση το τσιμέντο,
τροποποιημένο με ειδικά πρόσθετα, ενισχυμένο με συνθετικές και ακρυλικές ρητίνες. Με
δυνατότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων. Κατάλληλο για στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος κ.α., που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές πιέσεις υδάτων, σε εφαρμογές όπου
απαιτείται υψηλότερη χημική αντίσταση σε σχέση με τα κοινά τσιμεντοειδή. Κατάλληλο
ως εσωτερική προστασία σε δεξαμενές νερού, πυρόσβεσης, ποτίσματος ή ποσίμου (με
πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό), για δεξαμενές συγκέντρωσης νερού
επεξεργασμένης μορφής αστικών λυμάτων. Χρησιμοποιείται σε δεξαμενές νερού με όξινους δείκτες pH > 4 ή 3. Ιδανικό για τη στεγάνωση εσωτερικών οροφών δεξαμενών για
προστασία έναντι ενανθράκωσης, κυρίως έναντι δράσης επιθετικών παραγόντων αερίων
μαζών (αναθυμιάσεις – διάχυση αερίων - μεθάνιο κλπ).

Συσκευασίες
35kg (A+B) /
Σάκοι 25kg +
Δοχεία 10kg

Διατίθεται σε γκρι, λευκό και μπλε.
Κατανάλωση: Καλύπτει 11-14 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή
~2,5-3,1 kg/m2/ 2 mm

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Τσιμεντοειδή και στεγανωτικά υπογείων - δεξαμενών
GOLDENSEAL

00000000

Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση τσιμέντο Portland, τροποποιημένο
με ειδικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων, φρεατιών, καναλιών κ.α., που υπόκεινται σε υψηλές
θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Πιστοποιημένο για θετικές πιέσεις μέχρι 7 atm και
αρνητικές πιέσεις μέχρι 5,5 atm. Δυνατότητα προσθήκης γαλακτώματος (Goldencryl).
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας ως προς την επαφή του με νερό πόσιμο
(αυτούσιο το υλικό με/ή χωρίς το γαλάκτωμά του). Αναμίξτε ~5,25 – 6,00 lt νερό με κάθε
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Διατίθεται σε γκρι, λευκό και κόκκινο.
Κατανάλωση: Καλύπτει 10 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~2,5 kg/ m2

Σάκος 25kg

GOLDENSEAL–RS

00000000

Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση ειδικό τσιμέντο Portland τύπου (SR/
Sulfate Resistant – ανθεκτικό σε θειικά), τροποποιημένο με ειδικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική
στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων
κτηριακών δίπλα στη θάλασσα, φρεατίων κ.α., που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και
αρνητικές πιέσεις νερού, σε εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλότερη χημική αντίσταση σε
σχέση με τα κοινά τσιμεντοειδή. Πιστοποιημένο για θετικές πιέσεις μέχρι 7 atm και αρνητικές πιέσεις μέχρι 5,5 atm. Δυνατότητα προσθήκης γαλακτώματος (Goldencryl). Αναμίξτε
~5,25 – 6,00 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.

Σάκος 25kg

Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση: Καλύπτει 10 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~2,5 kg/ m2

CRYS-TECO Pwd

00000000

80

Τσιμεντοειδούς βάσης, κονίαμα στεγανοποίησης και προστασίας σκυροδέματος,
1-συστατικού, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων, με βάση ενεργά
συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό του σκυροδέματος, δημιουργώντας δεσμούς κρυστάλλωσης, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων,
μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στα σημεία
επέμβασης. Σύστημα στεγανοποίησης, με δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, σε παλαιές ή νέες κατασκευές. Μη τοξικό, συμβατό με πόσιμο
νερό. Αναμίξτε 5,5 – 7,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,5 - 2,0 kg/ m2, ανάλογα με το πορώδες και την απορροφητικότητα του
υποστρώματος.

Σάκος 25kg

CRYS-TECO Tensios

00000000

Υδατικής βάσης, άχρωμο, διάλυμα εμποτισμού, 1 συστατικού, με βάση ενεργά συστατικά
πυριτίου που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό του σκυροδέματος,
δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς. Διάλυμα εμποτισμού για στεγανοποίηση και
προστασία σκυροδέματος, ως φράγμα προστασίας βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων, για την αντιμετώπιση και σφράγιση μικρο-πόρων που εστιάζονται
στα σημεία επέμβασης. Προϊόν χωρίς διαλύτες, με δυνατότητα διείσδυσης 2 έως 5 cm,
για εφαρμογές σε παλαιές ή νέες κατασκευές, όπως δεξαμενές, προκατασκευασμένες
πρόπλακες γεφυρών, πύργους ψύξης και έργα υπογειοποίησης. Προστασία έναντι
ανερχόμενης υγρασίας.
Κατανάλωση: ~2,0-3,0 m2 ανά lt προϊόντος, ανάλογα με το βαθμό απορροφητικότητας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Δοχείο 20kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Τσιμεντοειδή και στεγανωτικά υπογείων - δεξαμενών

CONCRETE Finisher

00000000

00000000

Στεγανοποιητικό επίχρισμα αποκατάστασης. Στρώση αποκατάστασης και ταυτόχρονης
εξομάλυνσης εξωτερικών - εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων –
σοβάδων και προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Αναμίξτε 5,7 – 8,6 lt νερό
με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~32 kg, ανάλογα εάν εφαρμόσετε το προϊόν με
σπάτουλα ή βούρτσα, αντίστοιχα.
Κατανάλωση: Καλύπτει 4,5-6,5 m2 ανά σακί σε μία στρώση πάχους 3,2 mm ή
~5,1-6,5 kg/m2/ 3,2 mm

Δοχείο 10lbs
(4,5kg)

SPEED PLUG
Υδραυλικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης (1 έως 3 λεπτά), έτοιμο προς χρήση. Σταματά
ακαριαία τις διαρροές ή τις διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση σε οποιαδήποτε
κατασκευή και τύπο πορωδών υποστρωμάτων. Αναμίξτε ~1,0 – 1,125 lt νερό με κάθε
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 4,5 kg.
Κατανάλωση: ~1,6 kg/ lt

00000000

00000000

00000000

Σάκοι 70lbs
(~32kg)

Δοχείο 50lbs
(22,7kg)

Δοχείο 5kg

TECNOSTOP
Υδραυλικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης (1 έως 3 λεπτά), έτοιμο προς χρήση. Σταματά
ακαριαία τις διαρροές ή τις διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση, σε οποιαδήποτε
κατασκευή και τύπο πορωδών υποστρωμάτων, ακόμα και κάτω από το νερό. Αναμίξτε 1,2 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 5 kg ή 6,0 lt νερό με κάθε
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,9 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Δοχείο 25kg

81
00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

SANSYL MONO-INIEZIONE
Ειδικά ενέματα με βάση τα σιλάνια, 1-συστατικού, με διαλύτες. Δημιουργία χημικού
φράγματος αντιμετώπισης ανερχόμενης υγρασίας. Εφαρμόζεται σε ύψος 15 cm από σημεία συναρμογής δαπέδου με τοιχείο, σε λιθοδομές, πλινθοδομές κλπ., ανά αποστάσεις
10-15 cm. Μεθοδολογία εισπίεσης ενεμάτων και πλήρωση διατρημάτων με πίεση.
Κατανάλωση: ~25 gr/ τεμ οπής, ανά απόσταση 10-15 cm (ενδεικτικά, σε τοιχοδομή
πάχους 25 cm) ή αλλιώς ~ 0,8 - 0,85 kg/lt όγκου πλήρωσης
Το προϊόν διατίθεται και στην έκδοση Damp Stop που παρουσιάζει τις ίδιες ακριβώς
ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Δοχείο 20kg

Βαρέλι
165kg

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

HYGROSMART® System
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

00000000

Τεμ./ Τιμή €/
Χρώμα Μορφή Συσκ/σία κιβώτιο
kg

Γκρι

Κονίαμα

5 kg

4

Γκρι

Κονίαμα

20 kg

-

Γκρι

Κονίαμα
+ υγρό

34 kg

-

Τιμή €/
τεμάχιο

HYGROSMART® - PLUG
Υπερταχείας πήξεως σφραγιστικό υλικό τσιμεντοειδούς βάσης . Κατάλληλο για σφράγιση
διαρροών νερού σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

00000000

HYGROSMART® - FLEX
00000000

Στεγανωτικό ελαστικό επαλειφόμενο κονίαμα 2
συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης. Κατάλληλο για
στεγανοποίηση σε βεράντες, ζαρντινιέρες, πισίνες
και δεξαμενές νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για στεγάνωση κάτω από κεραμικά πλακίδια.
Κατανάλωση: 2.0 - 4.0 kg/m2.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

00000000

Τεμ./ Τιμή €/
Χρώμα Μορφή Συσκ/σία κιβώτιο
kg
Λευκό

Υγρό

6kg

4

Γκρι

Υγρό

6kg

4

Λευκό

Υγρό

25kg

-

Γκρι

Υγρό

25kg

-

Υγρό

6kg

4

Υγρό

25kg

-

Τιμή €/
τεμάχιο

HYPERDESMO® -CLASSIC
00000000

00000000
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Στεγανωτικό ελαστομερές πολυορεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Καλύπτει τις προδιαγραφέςCΕ ΕΟΤΑ (European Organization of Technical
Approval). Παχύρρευστο υγρό που δημιουργεί
ελαστική σκληρή μεμβράνη με άριστη πρόσφυση
στα περισσότερα υλικά. Υδρόφοβο, αναπνέει,
αντέχει στον ήλιο, στους μύκητες, και διατηρεί
την ελαστικότητα του στους -40°C έως 80°C.
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2

00000000

HYPERDESMO® -CLASSIC

00000000

00000000

Στεγανωτικό ελαστομερές πολυουρεθανικής
Κόκκινο
βάσεως, ενός συστατικού. Καλύπτει τις προδιαγραφές CΕ ΕΟΤΑ (European Organization of
Technical Approval). Παχύρρευστο υγρό που
δημιουργεί ελαστική σκληρή μεμβράνη με άριστη
πρόσφυση στα περισσότερα υλικά Υδρόφοβο,
αναπνέει, αντέχει στους μύκητες, και διατηρεί την
ελαστικότητα του στους -40°C έως 80°C.
Γκρι
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2
Δε συνιστάται εκτεθειμένο στον ήλιο.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ PB / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Κωδικός
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Τεμ./ Τιμή €/
Χρώμα Μορφή Συσκ/σία κιβώτιο
kg

Ονομασία / Περιγραφή
HYPERDESMO®-LV
Χαρακτηριστικά όπως το HYPERDESMO®, αλλά
με χαμηλό ιξώδες που επιτρέπει την εφαρμογή
του υλικού χωρίς επιπλέον προσθήκη διαλύτη.
Προϊόν προσπάθειας του τεχνικού τμήματος της
εταιρείας να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή
οδηγία για μείωση VOC.
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2

HYPERDESMO®-LV
Χαρακτηριστικά όπως το HYPERDESMO®, αλλά
με χαμηλό ιξώδες που επιτρέπει την εφαρμογή
του υλικού χωρίς επιπλέον προσθήκη διαλύτη.
Προϊόν προσπάθειας του τεχνικού τμήματος της
εταιρείας να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή
οδηγία για μείωση VOC.
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2
Δε συνιστάται εκτεθειμένο στον ήλιο.

HYPERDESMO® -PB-1K
Ελαστομερής, παχύρρευστη, πολυουρεθανικήασφαλτική ρητίνη υψηλής ποιότητας 1-συστατικού
(ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ). Kατάλληλο για συγκόλληση, επισκευή και επιδιόρθωση ασφαλτόπανων, καθώς και
εργασιών στεγάνωσης που είναι δύσκολη η χρήση
των ασφαλτόπανων. Είναι υδρόφοβο, ελαστικό και
αποτελεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών.
Κατανάλωση: 1.0 - 1.5 kg/m2

HYPERDESMO® -PB-2K
Ελαστομερής, παχύρρευστη, πολυουρεθανική
ασφαλτική ρητίνη υψηλής ποιότητας 2-συστατικών. Είναι κατάλληλο για στεγάνωση και
προστασία υπογείων και δωμάτων.
Κατανάλωση: 1.2 - 1.5 lit/m2

HYPERDESMO® -PB-MONO
Ελαστομερής πολυουρεθανική ασφαλτική ρητίνη
1-συστατικού. Κατάλληλη για στεγάνωση και
προστασία υπόγειων, δωμάτων. Επίσης αποτελεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών.
Κατανάλωση: 1.2 – 1.5 kg/m2

Λευκό

Υγρό

1kg

12

Γκρι

Υγρό

1kg

12

Λευκό

Υγρό

6kg

4

Γκρι

Υγρό

6kg

4

Λευκό

Υγρό

15kg

-

Γκρι

Υγρό

15kg

-

Λευκό

Υγρό

25kg

-

Γκρι

Υγρό

25kg

-

Κεραμιδί

Υγρό

1kg

12

Κεραμιδί

Υγρό

6kg

4

Κεραμιδί

Υγρό

15kg

-

Κεραμιδί

Υγρό

25kg

-

Μαύρο

Υγρό

1kg

12

Μαύρο

Υγρό

4kg

4

Μαύρο

Υγρό

20kg

-

Μαύρο Υγρό α+β

10lit

-

Μαύρο Υγρό α+β

10lit

-

Μαύρο

Υγρό

5kg

4

Μαύρο

Υγρό

20kg

-

Τιμή €/
τεμάχιο
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ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

Κωδικός

Τεμ./ Τιμή €/
Χρώμα Μορφή Συσκ/σία κιβώτιο
kg

Ονομασία / Περιγραφή

Τιμή €/
τεμάχιο

HYPERDESMO®- POLYUREA-2Κ-HC

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ψεκαζόμενη μεμβράνη πολυουρίας, Τύπου hotcure, δύο συστατικών για στεγάνωση & προστασία.
Προσφέρει πολύ υψηλή ελαστικότητα και τον
βέλτιστο συνδυασμό ταχύτητας πολυμερισμού
και δύναμης πρόσφυσης. Είναι ιδανικό για ταχεία
εφαρμογή σε μεγάλα έργα, όπου απαιτούνται
υψηλές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις.
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2

Γκρι

Υγρό α+β
(198kg +
193kg)

391kg

-

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Στεγάνωση κατασκευών κάτω από το επίπεδο του εδάφους
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

00000000

Idrosilex

00000000

Πρόσμικτο υδατοαπωθητικό για τσιμεντοκονιάματα σε υγρό ή σκόνη. Ο χρόνος
ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα, ενώ ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες.
Κατανάλωση: • IDROSILEX LIQUID: 3-5kg/m2 για κάθε 100kg τσιμέντου
• IDROSILEX POWDER: 2-4kg/m2 για κάθε 100kg τσιμέντου

00000000

00000000

00000000

Κωδικός

00000000

00000000

Συσκευασία

Idrostop
Υδρόφιλη διογκούμενη διαμορφωμένη ράβδος καουτσούκ για τη στεγάνωση
κατασκευαστικών αρμών. Διαθέσιμα μεγέθη: 20 x 10 mm (IDROSTOP 10),
20 x 15 mm (IDROSTOP 15), 20 x 25 mm (IDROSTOP 25). Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Είναι αδιάλυτη στο νερό. H θερμοκρασία εφαρμογής με
χρήση του IDROSTOP MASTIC ως κόλλα κυμαίνεται από +10°C έως +40°C. Ο
χρόνος αναμονής πριν την έγχυση, εάν τοποθετήθηκε με IDROSTOP MASTIC
είναι 24 ώρες, ενώ δεν απαιτείται χρόνος αναμονής πριν την έγχυση, εάν
στερεώνεται μηχανικά με καρφιά ή βίδες. Έχει υδατοστεγανότητα έως 5 atm.
Μέγιστο πλάτος αρμού έως 7 mm.

Ονομασία / Περιγραφή

PENETRON®
Επαλειφόμενο ή έγχυτο στεγανωτικό σκυροδέματος, τσιμεντοειδούς βάσης,
με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Ανάμιξη
ενδεικτικά: Για επάλειψη, 1 σακί αναμειγνύεται με 12–13 Lt νερό, αλλά
προτείνεται ανάμιξη έως μισού σακιού με 6-6,5 Lt νερό. Για ψεκασμό,
αυξήστε το νερό ανάμιξης σε 14-15 Lt/σακί. Για χυτό ένεμα αναμίξτε με
15-18 Lt νερό/σακί, ανάλογα με την ζητούμενη εργασιμότητα.
Κατανάλωση: • Σαν επαλειπτικό: 1,4-1,6Kg/m2 σε 2 στρώσεις συνολικά ή 1 σακί για περίπου 14-16m2 • Σαν χυτό ένεμα: 1,2-1,3Kg
υλικού για πλήρωση κενού 1Lt.

84

00000000

00000000

Νέας τεχνολογίας, 2 συστατικών, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό
ένεμα, με συνδυασμό της τεχνολογίας των ενεμάτων και της
χημικής δράσης με ανάπτυξη κρυστάλλων. Εφαρμογή με μηχάνημα
τσιμεντενέσεων. Είναι κατάλληλο για την μόνιμη στεγανοποίηση και
επισκευή ρωγμών σκυροδέματος σε υπόγεια, τούνελ, δεξαμενές,
πισίνες, γέφυρες, ταμιευτήρες λυμάτων, κανάλια, κατασκευαστικούς
αρμούς κ.α. Ανάμιξη: Σε 9 ή 10 Lt νερό προσθέτουμε 2 ή 1 Lt υγρό
FL (συστατικό B) και κατόπιν την σκόνη P-25Kg (συστατικό Α) για
αντίστοιχα ~2 ώρες ή έως 1 ώρα εργασιμότητα.
Κατανάλωση: Οι δύο αναλογίες ανάμιξης προσδιορίζουν αντίστοιχα
μεγάλο ή μικρότερο χρόνο εργασιμότητας. Έτσι, 2Lt δοχείου υγρού
FL, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα για 2 συσκευασίες 25Kg
σκόνης P. Για αύξηση της ρευστότητας, μπορούμε να προσθέσουμε
0,5-1Lt νερό επιπλέον. Έτσι, επιτυγχάνεται σφράγιση ακόμη μικρότερων ρωγμών. Ενδεικτικά, κάθε σετ σφραγίζει 20-22Lt κενών.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

IDROSILEX LIQUID:
δοχεία 6kg και 25kg
IDROSILEX POWDER:
κουτιά 25x1kg
IDROSTOP 10
6 ρολά 10m
IDROSTOP 15
6 ρολά 7m
IDROSTOP 25
6 ρολά 5m

Χρώμα Συσκ/σία

Παλέτα

Γκρι

Σακί
22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

Γκρι

Δοχείο
5Kg

132 Δοχεία /
Παλέτα
(660Kg)

PENETRON® INJECTTM (Α+Β)

Συστ/κό Α
Σκόνη P
Γκρι
Δοχείο
25Kg

Υποκίτρινο

Τιμή €

Συστ/κό Β
Υγρό FL
Δοχείο
2Lt

Τιμή €

33 σετ
Δοχείων /
Παλέτα
(~ 900Kg)

33 σετ
Δοχείων /
Παλέτα
(~ 900Kg)

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

00000000

00000000

Ονομασία / Περιγραφή

PENETRON® WATERPLUG RAPID
Ταχύπηκτο κονίαμα συμβατικής δράσης για κλείσιμο οπών,
διαρροών ακόμη και υπό πίεση. Υποστηρίζει συμβατικά
συστήματα στεγάνωσης, όπως το SEALCOATTM SYSTEM.
Στην ανάμιξη χρειάζεται ελάχιστο νερό, δουλεύοντας μικρές
ποσότητες, ύφυγρες σαν «χωματόπετρες», πάντα με γάντια.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά η κατανάλωση για πλήρωση
κενών είναι ~1,5Kg/Lt

Χρώμα

Συσκευασία

Παλέτα

Γκρι

Δοχείο
4,75Kg

132 Δοχεία /
Παλέτα
(627Kg)

Γκρι

Δοχείο
25Kg

33 Δοχεία /
Παλέτα
(825Kg)

PENEBARTM SW 45 RAPID TYPE A
00000000

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύλιο
γρήγορης ενέργειας. Για την στερέωσή του να χρησιμοποιείται
το αστάρι συγκόλλησης PENEBARTM PRIMER. Σημαντικό: να
προστατεύεται από νερό και βροχή έως την σκυροδέτηση.
Διάσταση ρολού: 19 mm x 25 mm x 5 m.
Κατανάλωση: Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα

Τιμή €

6 Ρολά /
Κιβώτιο=30m
Μαύρο

Ρολό 5m
(20Κιβ./
~420Kg)

PENEBARTM SW 45 RAPID TYPE B
00000000

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύλιο γρήγορης ενέργειας. Για την στερέωσή του να χρησιμοποιείται το αστάρι συγκόλλησης PENEBARTM PRIMER.
Σημαντικό: να προστατεύεται από νερό και βροχή έως την
σκυροδέτηση. Διάσταση ρολού: 9 mm x 25 mm x 4 m.
Κατανάλωση: Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα

6 Ρολά /
Κιβώτιο=24m
Μαύρο

Ρολό 4m

(35 Κιβ./
~335Kg)

PENEBARTM SW 55 TYPE A
00000000

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο
βουτύλιο αργής, ελεγχόμενης διόγκωσης. Κατάλληλο για
εφαρμογή σε συνθήκες υγρασίας ή βροχής. Για την στερέωσή
του, να χρησιμοποιείται το αστάρι συγκόλλησης PENEBARTM
PRIMER ή τσέρκι στερέωσης με καρφιά, σε συνθήκες έντονης
υγρασίας. Διάσταση ρολού: 19 mm x 25 mm x 5 m.
Κατανάλωση: Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα

6 Ρολά /
Κιβώτιο=30m
Μαύρο

Ρολό 5m

(20 Κιβ./
~420Kg)

PENEBARTM SW 55 TYPE B
00000000

Υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύλιο αργής, ελεγχόμενης διόγκωσης. Κατάλληλο για εφαρμογή
σε συνθήκες υγρασίας ή βροχής. Για την στερέωσή του, να
χρησιμοποιείται το αστάρι συγκόλλησης PENEBARTM PRIMER
ή τσέρκι στερέωσης με καρφιά, σε συνθήκες έντονης υγρασίας.
Διάσταση ρολού: 9 mm x 25 mm x 4 m.
Κατανάλωση: Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα

6 Ρολά /
Κιβώτιο=24m
Μαύρο

Ρολό 4m

PENEBARTM PRIMER
00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Αστάρι για υδροδιογκούμενο κορδόνι. Σταθεροποιεί το υπόστρω- Πορτοκαλί Δοχείο 0,75Lt
μα και εμποδίζει το πέρασμα της υγρασίας στα PENEBARTM SW.
Σημαντικό: το υλικό να «τραβήξει» καλά, πριν την τοποθέτηση
των PENEBARTM SW. Σε συνθήκες έντονης υγρασίας του υποστρώματος, να χρησιμοποιείται τσέρκι στερέωσης με καρφιά.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά: 1Lt ασταρώνει ~60 τρ. μέτρα ή,
Πορτοκαλί Δοχείο 3,80Lt
ανάλογα, δοχείο 0,75Lt για 40 - 48m και δοχείο 3,80Lt για
200 - 240m

(35 Κιβ./
~335Kg)

16 Δοχεία /
Κιβώτιο

4 Δοχεία /
Κιβώτιο

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
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Στεγάνωση κατασκευών πανω από το επίπεδο του εδάφους
Κωδικός

00000000

00000000

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Mapelastic

Σετ 32kg
(σάκος 24kg,
δοχείο 8kg)

Ελαστικό στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2-συστατικών για την προστασία και
στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα. Η αναλογία ανάμειξης είναι 3 (Α συστ.)
: 1 (Β συστ.). Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 1 ώρα, ενώ ο χρόνος αποθήκευσης
12 μήνες. Η θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C και ελάχιστο πάχος
εφαρμογής 2 mm σε 2 στρώσεις. Κατάταξη: ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) σύμφωνα με τις αρχές PI, MC και IR. Η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: • με σπάτουλα: 1,7kg/m2 για 1mm πάχος • με ψεκασμό:
2,2kg/m2 για 1 mm πάχος

Σετ 16kg
(2 χ σάκοι 6kg,
δοχεία 4kg)

Χρώμα

Συσκ/σία

00000000

Κεραμιδί

Δοχείο 1kg

00000000

Κεραμιδί

Δοχείο 5kg

Κεραμιδί

Δοχείο 20kg

Γκρι

Δοχείο 1kg

Γκρι

Δοχείο 5kg

Γκρι

Δοχείο 20kg

Λευκό

Δοχείο 1kg

00000000

Λευκό

Δοχείο 5kg

00000000

Λευκό

Δοχείο 20kg

Λευκό

Δοχείο 5kg

Λευκό

Δοχείο 20kg

Λευκό

Δοχείο 5lt
(~7,1 kg)

Λευκό

Δοχείο 15lt
(~21,3 kg)

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

00000000
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00000000

Ονομασία / Εφαρμογές

Sikafill®
Ελαστική ακρυλική στεγανοποιητική επίστρωση για: • Στεγανοποίηση δωμάτων με επισκεψιμότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα
υποστρώματα όπως κεραμικά πλακίδια, ινοπλισμένα κονιάματα,
τσίγκο, αλουμίνιο, ξύλο, πλακίδια, τούβλα, κονιάματα, σκυρόδεμα,
ασφαλτόπανα με τελική επένδυση φύλλου αλουμινίου • Προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές
διεισδύσεις νερού.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 1-2 kg/m2

Sikalastic®-560
Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία
CET για: • Στεγανοποίησης δωμάτων τόσο σε νέες κατασκευές όσο
και σε εργασίες ανακαίνισης • Σε δώματα με πολύπλοκα σχήματα και
λεπτομέρειες, ακόμα και όταν υπάρχει περιορισμένη προσβασιμότητα
• Κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε συστήματα
στεγανοποίησης δωμάτων που έχουν αστοχήσει • Τελική στρώση
υψηλής ανακλαστικότητας που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση
μειώνοντας το κόστος ψύξης.

Τιμή €

Τιμή €

(Γκρι, κόκκινο και κεραμιδί κατόπιν παραγγελίας)

00000000

00000000

Sikalastic®-612
Υψηλής απόδοσης, πολυουρεθανική, υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης
τεχνολογίας MTC για: • Στεγανοποίηση σε επίπεδες και κεκλιμένες
επιφάνειες • Εφαρμογή σε νέες κατασκευές και εργασίες ανακαίνισης
• Κατάλληλη για αντιμετώπιση λεπτομερειών ή τοπικές επισκευές σε
δώματα • Εφαρμογή σε σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφαλτικές μεμβράνες,
τούβλο, ελενίτ.
(Γκρι, κόκκινο και κεραμιδί κατόπιν παραγγελίας)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΔΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ακρυλικά
Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογή

00000000

FLX 380

Συσκ/σία Τεμ./Παλ.

Λευκό
5Kg

-

Λευκό
15Kg

-

6Kg

-

20Kg

36

Τιμή€

Επαλειφόμενο, ακρυλικό ελαστομερές, γαλάκτωμα ενός συστατικού. Κατάλληλο για
στεγανοποίηση ταρατσών, δωμάτων, μπαλκονιών, προστασία UV κλπ. Έχει μεγάλη
ελαστικότητα και είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζονται συστολοδιαστολές και δονήσεις. Επίσης χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση γωνιών, το γέμισμα λεπτών
ρωγμών πλάτους μέχρι 1 mm, το γέμισμα ενώσεων πλακών πλάτους μέχρι 1 mm.

00000000

00000000

Κατανάλωση: 1,0 Kg/m2 για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

DSF 300 Flex
Ελαστική, επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ενός συστατικού, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για στεγάνωση χωρίς αρμούς και ενώσεις σε οριζόντια
και κάθετα υποστρώματα για εφαρμογές πλακόστρωσης σε χώρους με υγρασία, ντους,
τουαλέτες, στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος ή δαπέδων σε ταράτσες και μπαλκόνια
πριν την πλακόστρωση.

00000000

Κατανάλωση: 1,6 – 2,0 Kg/m2 για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας

00000000

DSF 305

5kg

-

00000000

Αστάρι για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές στεγάνωσης. Είναι γαλάκτωμα
με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης σε όλα τα είδη των συνήθων υποστρωμάτων.
Παρέχει άριστη πρόσφυση και ένα πολύ σταθερό υπόβαθρο για την μεμβράνη στεγάνωσης DSF 300. Αραιώνεται με νερό. Κατάλληλο για εφαρμογή σε οριζόντια ή κάθετα
υποστρώματα από: Σκυρόδεμα, σοβά, πέτρινες επενδύσεις, γύψοσανίδα.
Κατανάλωση: 100-200 g/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα, τη μορφολογία και
τη θερμοκρασία του υποστρώματος

20kg

36

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών F12/7
00000000

Ελαστική ταινία στεγάνωσης με ενίσχυση πολυεστερικού πλέγματος, για γεφύρωση
αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων. Εφαρμόζεται σε συνδυασμό
με τα στεγανωτικά προϊόντα της Thrakon (DSF 305-DSF 300).
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Ρολό
10m

-

Ρολό
50m

-

Πάχος πλέγματος: 12cm
Πάχος Θερμοπλαστικού ελαστομερές : 7cm.

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών ΚF12/7
00000000

Ελαστική ταινία στεγάνωσης με ενίσχυση υαλοπλέγματος, για γεφύρωση αρμών
διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων σε γωνίες οριζόντιες και κάθετες για
αυξημένη υγρομόνωση. Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα στεγανωτικά προϊόντα της
Thrakon (DSF 305-DSF 300).
Πάχος πλέγματος: 12cm
Πάχος Θερμοπλαστικού ελαστομερές : 7cm.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΔΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

MuCis ELASPLAST 28

00000000

Εύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα επιφανείας, 2-συστατικών, που περιέχει μόρια MCI
(διαχεόμενου Αναστολέα Διάβρωσης) ως προστατευτική στρώση έναντι ενανθράκωσης.
Συμβατό με σύστημα αποκατάστασης ενανθρακωμένου σκυροδέματος. Προϊόν για γεφύρωση ρηγματώσεων πλάτους έως 1 mm, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας έως 20%.
Κατάλληλο για εσωτερική/εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πλινθοδομών κλπ., ως υπόστρωμα υγρομόνωσης κεραμικών πλακιδίων,
έναντι θετικής πίεσης νερού, σε υγρούς χώρους, βεράντες, ταράτσες κλπ.

31,5kg
Σάκοι 25kg +
Δοχεία 6,5kg

Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση: Καλύπτει 10 m2 ανά συσκευασία σε δύο στρώσεις ή ~3,0–3,4 kg/ m2/ 2 mm

00000000
00000000
00000000
00000000

00000000

ISOPLAST 116 W
Υγρή, υδατοδιαλυτή στεγανωτική επάλειψη 1-συστατικού, ακρυλικής βάσης ενισχυμένη
με καουτσούκ. Κατάλληλη για στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών
σε στέγες και δώματα. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει μια ελαστική, ενιαία μεμβράνη
στεγανοποίησης ανεπηρέαστη από απότομες εναλλαγές καιρικών συνθηκών και τις
επιδράσεις του περιβάλλοντος. Πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, έτοιμα κονιάματα, τουβλοδομές, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια cotto, ινοπλισμένες
πλάκες, ασφαλτόπανα με αλουμινοεπένδυση, ξύλο κλπ. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ αναφοράς
δυνατότητας παραμόρφωσης μέχρι 400%.
Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.
Κατανάλωση: ~1,0-1,2 kg/m2 σε δύο στρώσεις χωρίς υαλόπλεγμα
~1,2-1,5 kg/m2 σε δύο στρώσεις οπλισμένο με υαλόπλεγμα

SINFIX

Δοχείο 1kg

Δοχείο 5kg

Δοχείο 20kg
Δοχείο
100kg
Δοχείο 3kg

00000000

Στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) με διαλύτες, πριν την εφαρμογή του ISOPLAST
116 W, για εμποτισμό επιφανειών σκυροδέματος με μεγάλη απορροφητικότητα ή
σκόνη.
Κατανάλωση: ~0,2 – 0,25 kg/m2

Δοχείο 15kg

00000000

SINWELD

Δοχείο 2kg

00000000

Συνθετικής βάσης, στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την εφαρμογή του ISOPLAST
116 W, για την ενίσχυση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή της στρώσης υγρομόνωσης
πάνω σε υπάρχουσες επιφάνειες ασφαλτικών γαλακτωμάτων ή ασφαλτόπανα με τελική
επένδυση αλουμινόφυλλου ή ψηφίδας.

Δοχείο 20kg

00000000

Κατανάλωση: ~0,2 – 0,4 kg/m2

Βαρέλι 200kg

00000000

Δοχείο 4kg

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ (FiberGlass Net)
00000000

Πλέγμα από FiberGlass πλάτους 100 cm, μικρού ανοίγματος βροχίδας, για ενίσχυση και
οπλισμό της μεμβράνης του ISOPLAST 116 W και των κονιαμάτων MuCis ELASPLAST
25 ή 28, σε περιπτώσεις επιφάνειας σκυροδέματος με ρηγματώσεις.

Ρολά 50m2

TECNOPAV PL 500

88
00000000

Ελαστική, στεγανοποιητική επάλειψη, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού με διαλύτες.
Μετά την ωρίμανση δημιουργεί μια ελαστική, ενιαία μεμβράνη κατάλληλη για προστασία
και στεγάνωση οριζοντίων επιφανειών δωμάτων. Πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, έτοιμα κονιάματα, τουβλοδομές, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια
τύπου cotto, ινοπλισμένες πλάκες, ασφαλτόπανα με ψηφίδα κλπ.
Διατίθεται σε λευκό.
Κατανάλωση: ~1,0 - 1,5 kg /m2 ή αλλιώς
1η στρώση ~0,25 - 0,35 kg /m2
2η στρώση ~0,35 - 0,50 kg /m2
3η στρώση ~0,35 - 0,50 kg /m2

Δοχείο 25kg

TECNOPAV PL 500 Thinner
00000000

Ειδικός διαλύτης αραίωσης του Tecnopav PL 500. Εφαρμόστε την 1η στρώση του
Tecnopav PL 500 αραιωμένη κατά 15% με Tecnopav PL 500 Thinner.
Κατανάλωση: ~40-50 gr/m2

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΔΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ

Δοχείο 4kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

MULTIGAM
00000000

00000000

Υγρή, υδατο-διαλυτή στεγανωτική επάλειψη, συνδυασμένης κατάστασης πολυμερούς
ακρυλικής και πολυουρεθανικής ρητίνης. Κατάλληλη για στεγανοποίηση οριζόντιων και
κατακόρυφων επιφανειών σε στέγες και βατά ή μη βατά δώματα. Μετά την ωρίμανση
σχηματίζει μια ελαστική, ενιαία μεμβράνη στεγανοποίησης ανεπηρέαστη από απότομες
εναλλαγές καιρικών συνθηκών και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και την υπεριώδη
ακτινοβολία UV. Ανεπηρέαστο σε λιμνάσματα νερού. Πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, έτοιμα κονιάματα, τουβλοδομές, κεραμίδια, κεραμικά
πλακίδια cotto, ινοπλισμένες πλάκες, ξύλο, καθώς και ασφαλτικές στρώσεις, ασφαλτόπανα με/ή χωρίς αλουμινο-επένδυση ή ψηφίδα (αφού προηγηθεί όμως η ανάλογη
στρώση ασταρώματος) κλπ. Δυνατότητα παραμόρφωσης μέχρι 400%.
Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.
Κατανάλωση: ~1,5–1,7 kg/m2 (για δύο στρώσεις, συνολικά).

Δοχεία 6kg

Δοχεία 22kg

Προστατευτικά Δαπέδων ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Τιμή €/
kg ή lt

Τιμή €/
τεμάχιο

HYPERFLΟOR™-2K
00000000

00000000

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

00000000

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ επίστρωμα 2 συστατικών, αυτοεπιπεδούμενο, χωρίς διαλύτες,
άοσμο. Το υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι
ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε
μεγάλο πάχος κατά την εφαρμογή του.
Έχει ιδιαίτερα μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές και αυξημένη ελαστικότητα.
Κατανάλωση: αναλόγως την εφαρμογή.
Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν συμφωνίας

HYPERDESMO®-D

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΦΗ ενός
συστατικού για προστασία δαπέδων
– δεξαμενών με σημαντικά χημικά ή
μηχανικά φορτία. Ιδανικό για χώρους με
αυξημένη ανάγκη προστασίας από διάφορα σκληρά χημικά. Καλύπτει το πρότυπο
ΕΛΟΤ 179, ISO/881-1968. Αραιώνεται με
διαλύτη SOLVENT-01®.
Κατανάλωση: 150 gr/m2 /στρώση
Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν συμφωνίας

HYPERDESMO®-D-2K

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΒΑΦΗ δυο συστατικών χωρίς διαλύτες, για προστασία δαπέδων από σημαντικά χημικά ή μηχανικά
φορτία. Έχει ιδιαίτερα μεγάλες χημικές
και μηχανικές αντοχές.
Κατανάλωση: 300 - 600 gr/m2

Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

5kg

1

Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

20kg

-

Διαφανές

Υγρό

5lit

4

Διαφανές

Υγρό

20lit

-

Γκρι

Υγρό

5lit

4

Γκρι

Υγρό

20lit

-

Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

15kg

-

Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

4.5kg

1

Υποκίτρινο

Υγρό +
Κονίαμα

18kg

-

HYPERCRETE

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ τριών συστατικών. Παρουσιάζει πολύ
υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές,
καθώς επίσης πολύ καλή συμπεριφορά
στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Το
υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλο πάχος
κατά την εφαρμογή του. Εφαρμόζεται σε
πάχος από 3mm έως 10mm.
Κατανάλωση: 2.0 kg/m2mm

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΔΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ
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Στεγανώσεις πάνω από το επίπεδο του εδάφους
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Aquaflex

00000000

Κωδικός

Υγρή μεμβράνη σε μορφή πάστας, που χρησιμοποιείται για τη μόνιμη αδρανοποίηση του αμιαντοτσιμέντου και για ελαστική στεγανοποίηση επιφανειών.
Έχει πυκνότητα 1g/cm3, PH 10 και περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα 30%. Ο
χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η θερμοκρασία εφαρμογής κυμαίνεται
από +5°C έως +30°C (θερμοκρασία υποστρώματος). Το υπόστρωμα πρέπει
να είναι στεγνό, ελαφρώς νωπό και η εφαρμογή των προϊόντων επικάλυψης
πρέπει να γίνει μόλις σκληρυνθεί η μεμβράνη.
Κατανάλωση: 0,2 - 0,3kg/m2

Ονομασία / Περιγραφή

Δοχείο 30kg

Χρώμα

Συσκευασία

Παλέτα

Γκρι

Σακί 18Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(864Kg)

Τιμή €

PENETRON PLUS®

00000000

Τσιμεντοειδές κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή, για επιφανειακή
διασπορά σε πλάκες και δάπεδα νωπού σκυροδέματος, που
θα επιπεδωθεί με «ελικόπτερο» ή μύστρα. Προσφέρει ταυτόχρονα επιφανειακή σκλήρυνση και μόνιμη στεγανοποίηση με
χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του
σκυροδέματος.
Κατανάλωση: Η κατανάλωση του PENETRON PLUS® για
επίπαση οριζόντιων επιφανειών νωπού σκυροδέματος
είναι από 0,6-1,0Kg/m2, ανάλογα και με τις απαιτήσεις
σκλήρυνσης των δαπέδων
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Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC ΤΗΣ DANOSA - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FPO ΤΗΣ AGRU
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Πάχος (mm) Συσκευασία

Τιμή €/m2

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC, με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
00000000

DANOPOL HS 1,2

1.2

1,80m x 20m

00000000

DANOPOL HS 1,5

1.5

1,80m x 15m

00000000

DANOPOL FV 1,2

1.2

1,80m x 20m

00000000

DANOPOL FV 1,5

1.5

1,80m x 15m

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Μ.Μ.

Συσκευασία

3.0

1m x 10m

4.0

1m x 10m

3.0

1m x 10m

4.0

1m x 10m

3.0

1m x 10m

4.0

1m x 10m

Τιμή €/m2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC
00000000

00000000

DANOSA PVC INSIDE CORNER

Προκατασκευασμένη εσωτερική γωνία από PVC.

DANOSA PVC EXTERNAL CORNER

Προκατασκευασμένη εξωτερική γωνία από PVC.

DANOSA COLAMINATED BOARD 2X1
00000000

00000000

00000000

00000000
Κωδικός

Μεταλλικά φύλλα επικαλυμένα με υλικό PVC-P, ίδιο με αυτό της μεμβράνης, κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων τύπων προφίλ απόληξης της
μεμβράνης σε κάθετα και οριζόντια στοιχεία (τεμάχιο 2 m x 1 m).

DANOSA GLUE DAN PVC
Κόλλα κατάλληλη για την συγκόλληση της μεμβράνης DANOPOL σε όλα
σχεδόν τα υποστρώματα και κατασκευαστικά υλικά.

DANOSA PVC LIQUID
Υγρό PVC για την σφράγιση των ενώσεων μεταξύ των
μεμβρανών DANOPOL.

DANOSA THF
Τετραυδροφουράνιο (THF). Διαλύτης για την χημική
συγκόλληση των ενώσεων των μεμβρανών DANOPOL.

Ονομασία / Περιγραφή

Πάχος (mm) Συσκευασία

Τιμή €/m2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC
ΕSHA UNIVERSAL
00000000

00000000

00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Στεγανωτική μεμβράνη ειδικού μίγματος, με συμπολυμερή πολυολεφινών
POCB (cold flexibility -25°C), για στεγανώσεις υψηλών απαιτήσεων.
Συγκόλληση με θερμό αέρα και φλόγιστρο.

3.1

1mx10m

1.5

2m x 25m

1.2

2m x 25m

1.5

2m x 20m

AUSTROPLAN Η
Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς οπλισμό, δίχρωμη
(signal layer), για κατασκευή λεπτομερειών.

AUSTROPLAN FG-12
Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην
ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό υαλοπιλήματος, δίχρωμη (signal layer).

AUSTROPLAN FG-15
Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην
ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό υαλοπιλήματος, δίχρωμη (signal layer).

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
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ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC ΤΗΣ DANOSA - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FPO ΤΗΣ AGRU
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Πάχος Συσκ/σία Τιμή €/m2
(mm)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC
AUSTROPLAN F VK-12

00000000

Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό
υαλοπλέγματος, δίχρωμη (signal layer), κατάλληλη και για μηχανική στερέωση.

00000000

Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό
υαλοπλέγματος, δίχρωμη (signal layer), κατάλληλη και για μηχανική στερέωση.

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

AUSTROPLAN F VK-15

1.2

2m x 25m

1.5

2m x 20m

Μ.Μ. Συσκ/σία Τιμή €/Μ.Μ.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ FPO
00000000

AGRU CLEAN / Καθαριστικό ραφών μεταξύ μεμβρανών πριν την συγκόλληση.

Lt

5 Lt

00000000

MOUNTING BAR / Ανοξείδωτη λάμα με διάτρηση μήκους 3m για μηχανική στήριξη της μεμβράνης FPO.

m

3m

00000000

AUSTROPLAN AGRUCOL / Kόλλα κατάλληλη για συγκόλληση της μεμβράνης AUSTROPLAN στο υπόστρωμα.

Kg

20 Kg

00000000

Μεταλλικά φύλλα επικαλυμένα με υλικό FPO, ίδιο με αυτό της μεμβράνης, κατάλληλο για την κατασκευή
διαφόρων τύπων προφίλ απόληξης της μεμβράνης σε κάθετα και οριζόντια στοιχεία (τεμάχιο 2 m x 1 m).

m2

m2

AUSTROPLAN COATED PLATE

ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KOELNER
Κωδικός
00000000
00000000
00000000
00000000

00000000
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00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Ονομασία / Περιγραφή
Στήριγμα GOK-035 9
Τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα, ελάχιστου πάχους θερμομόνωσης 50 mm.

Στήριγμα GOK-065
Τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα, ελάχιστου πάχους θερμομόνωσης 80 mm.

Στήριγμα GOK-085
Τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα, ελάχιστου πάχους θερμομόνωσης 100 mm.

Στήριγμα GOK-PLUS-035
Τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα & 2 αγκύρια για αποφυγή μετατόπισης της
μεμβράνης, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 50 mm.

Στήριγμα GOK-PLUS-065
Τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα & 2 αγκύρια για αποφυγή μετατόπισης της
μεμβράνης, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 80 mm.

Στήριγμα GOK-PLUS-085
Τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα & 2 αγκύρια για αποφυγή μετατόπισης της
μεμβράνης, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 100 mm.

Βίδα WX-48050
Βίδα μόνωσης αυτοδιάτριτη φρεζάτη για λαμαρίνα έως 1,25 mm & πάχος μόνωσης 80-120
mm, WX-48050 4,8 x 50 mm.

Βίδα WO-48050
Βίδα μόνωσης φρεζάτη μυτερή για λαμαρίνα έως 0,9 mm & πάχος μόνωσης 80-120 mm,
WO-48050 4,8 x 50 mm.

Βίδα WO-48060
Βίδα μόνωσης φρεζάτη μυτερή για λαμαρίνα έως 0,9 mm & πάχος μόνωσης 80-120 mm,
WO-48060 4,8 x 60 mm.

Πλακέτα POW
Πλακέτα στήριξης μεμβράνης POW της Koelner, σχήματος οβάλ, από ψευδάργυρο (ZINK)
και διαστάσεων 80 x 40 mm.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Τιμή
Συσκ/σία €/συσκ.

Τιμή
€/τεμ.

600 τεμ
400 τεμ
300 τεμ

600 τεμ

400 τεμ

300 τεμ

250 τεμ

250 τεμ

250 τεμ

100 τεμ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

2,10m x 25,0m

12

2,1m x 20,0m

12

2,1m x 20,0m

6

2,00mx20,0m

5

50 m

4

Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Συσκευασία

1,25m x 32m

1

1,25m x 32m

1

Τιμή €/m2

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ H.D.P.E.

00000000

00000000

ESHADRAIN 400
Αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDPE με
κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7,5 mm, βάρους 400gr/m2.

ESHADRAIN 500
Αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDPE με
κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7,5 mm, βάρους 500gr/m2.

ESHADRAIN 500-GEO
00000000

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDPE
με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7,5 mm και γεωύφασμα από
ίνες πολυπροπυλενίου, επικολλημένο στην μία πλευρά.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
00000000

00000000

Κωδικός

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο με διάτρηση αποτελούμενο από
πυρήνα HDPE με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 20 mm.
Κατάλληλο για φυτεμένα δώματα.

ESHADRAIN 400
Περιμετρικός διάτρητος σωλήνας με γεωύφασμα (κάλτσα) για
αποστράγγιση ομβρύων υδάτων, διαμέτρου 125 mm.

Ονομασία / Περιγραφή

Τιμή €/m2

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ PS NOPHADRAIN
NOPHADRAIN 100
00000000

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 6 mm και γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου βάρους 140 gr/m2, επικολλημένο
στην μία πλευρά. Αντοχή σε πίεση 500 KN/m2.

NOPHADRAIN 200
00000000

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 11 mm και γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου βάρους 140 gr/m2, επικολλημένο
στην μία πλευρά. Αντοχή σε πίεση 700 KN/m2.
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NOPHADRAIN 600
00000000

Κωδικός

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 11 mm και υφαντό
γεωύφασμα επικολλημένο στην μία πλευρά. Ειδικό για καταστρώματα κυκλοφορίας, parking. Αντοχή σε πίεση 850 KN/m2.

Ονομασία / Περιγραφή

1,25m x 32m

1

Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

2mx100m

2

Τιμή €/m2

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ESHAPROTECT 1.0
Προστατευτική μεμβράνη από HDPE πάχους 1,00 mm.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

1,25m x 32m

1

1,25m x 30m

1

1,25m x 20m

1

1,20mx20m

1

Τιμή €/m2

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PS NOPHADRAIN
NOPHADRAIN 4+1
00000000

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο
πυρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 11 mm
και γεωύφασμα απόίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις δύο
πλευρές. Ειδικό για κήπους.Αντοχή σε πίεση 700 KN/m2.

NOPHADRAIN 4+1 HIGH
00000000

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο πυρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 17,5 mm
και γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις
δύο πλευρές. Ειδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 450 KN/m2.

NOPHADRAIN 5+1
00000000

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο πυρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 25 mm και
γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις δύο
πλευρές. Ειδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 500 KN/m2.

NOPHADRAIN 6+1
00000000

Κωδικός

Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα
πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 26,5 mm και
γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στην πάνω
κωνική πλευρά, με επιπρόσθετες διαμορφώσεις για μεγαλύτερη
αποθήκευση νερού. Ειδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 300 KN/m2.

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

Πάχος

Συσκ/σία

1,5mm

Ρολό
2.05 x 25.00m

2mm

Σακί Ρολό
2.05 x 25.00m

Sikaplan® WP 1150-ΙΤ
Μεμβράνη στεγανοποίησης σηράγγων και
άλλων υπόγειων κατασκευών.

00000000

94

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

SikaProof A-05 0,5mm FPO RO

00000000

SikaProof A-08 0,8mm FPO RO

00000000

SikaProof A-08 EDGE FPO RO

00000000

SikaProof ExTape-150

00000000

SikaProof FixTape-50

00000000

SikaProof Tape-150

00000000

SikaProof Patch-200

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Συσκ/σία

Τιμή €

Τιμή €

Ρολό 60m2 (2m X 30m)
Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη για στεγανοποίηση υπόγειων
Ρολό 50m2 (2m X 25m)
κατασκευών.
Φράγμα υγρασίας, προστασία
Ρολό 25m2 (1m X 25m)
κατασκευών σκυροδέματος και
στεγανοποίηση υπογείων καταΡολό 20m (0,15m X 20m)
σκευών σκυροδέματος έναντι
διείσδυσης νερού: • Υπόγειες
πλάκες σκυροδέματος • Υπόγεια
Ρολό 20m (0,05m X 20m)
τοιχία με μονό και διπλό καλούπι
• Επεκτάσεις και εργασίες ανακα- Ρολό 25m (0,15m X 25m)
τασκευών • Προκατασκευασμένα
στοιχεία.
Ρολό 20m (0,2m X 20m)
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

Sika® MultiSeal BT
Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία πολλαπλών χρήσεων, βουτυλικής βάσης
για: Σφράγιση και επισκευή έναντι διείσδυσης νερού σε: • Στέγες, περιλαμβανομένων και μεταλλικών φύλλων • Προσόψεις • Σπασμένα
κεραμίδια • Φθαρμένες υδρορροές • Καμινάδες και φεγγίτες
• Σωληνώσεις συστημάτων κλιματισμού • Τροχόσπιτα και τρέϊλερ
• Κοντέινερ • Αγωγούς συστημάτων εξαερισμού.

00000000
00000000

Sikaplan® WP 1150-ΙΤ
Μεμβράνη στεγανοποίησης σηράγγων και άλλων υπόγειων έργων.

00000000

Sikaplan® SGmA
Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου [π.χ. χαλίκι,
πλάκες σκυροδέματος, ταρατσόκηποι (εντατικής, εκτατικής μορφής),
ταράτσες με βατότητα]: • Χαλαρή διάστρωση με επικάλυψη φορτίου
• Ταρατσόκηποι • Δώματα με χρήση.

00000000

Sika® Reemat Premium
Οπλισμός από υαλοπίλημα για τις υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης
δωμάτων: • Sikalastic® 560 • Sikalastic® 612 • Sikalastic® 601
• Sikalastic® 621

00000000

Sika® SealTape-S
Ειδική ταινία για στεγανή σφράγιση αρμών περιμετρικά σε χώρους που
πρόκειται να επικολληθούν πλακίδια για: • Σφράγιση των περιμέτρων
γύρω και κάτω από πλακάκια σε μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια κ.α.
• Σφράγιση γύρω από προσόψεις και γύρω από πισίνες για να αποφευχθεί
η είσοδος νερού • Σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών διαστολής
σε αρμούς απομόνωσης, σύνδεσης και κατασκευαστικούς, σε γωνίες και
διεισδύσεις σωλήνων.

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

Χρώμα

Συσκ/σία

Γκρι

Ρολό πλάτους
10cm,
τεμ. 10m

-

Ρολό
2.05 x 25.00m
Πάχος 1,5mm

-

Ρολό
2.05 x 25.00m
Πάχος 2mm

Μπεζ

Ρολό 40m2
(2m χ 20m)
με
Πάχος 1,5mm

Λευκό

Ρολό 166,4m2
(διαστάσεις
1,3m x 128m)

Ταινία:
κίτρινο
Ύφασμα:
λευκό

Τιμή €

Ρολό 10m,
εσωτερικές
& εξωτερικές
γωνίες
σε σετ 10
τεμαχίων

Συσκ/σία Διασ/σεις Τιμή €/m2

Sarnafil® TU 111 - Μεμβράνη κεραμοσκεπών

00000000

• Σε κατασκευές στεγών με θερμομόνωση μεταξύ των δοκών
• Σε στέγες που έχουν ή υπερβαίνουν την ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση,
αλλά τουλάχιστον 15° • Σε στέγες με γεωμετρία μεγάλων διαστάσεων
• Σε σκεπές σε υψόμετρα έως και 900 m • Σε περιπτώσεις υψηλών
απαιτήσεων φυσικής κτιρίων.
Xρώμα επάνω επιφάνειας: πορτοκαλί
Χρώμα κάτω επιφάνειας: λευκό

Ρολό 50m2

2mx25m

Ρολό

2mx30m

Ρολό 100m2

-

Ρολό 100m2

-

Ρολό 50m2

-

Ρολό 50m2

-

Ρολό 100m2

-

Sika® Drain S - Προδιαμορφωμένα συνθετικά φύλλα
αποστράγγισης

00000000

• Χρησιμοποιείται ως φύλλο προστασίας συστημάτων στεγανοποίησης
και για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα,
όπως κήπους, τοιχία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών
• Επίσης, ως προστασία συστημάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες,
φυτεμένα δώματα, ζαρντινιέρες.
Xρώμα: καφέ

00000000

S-Felt A300 - Γεωύφασμα

00000000

S-Felt GK400 - Γεωύφασμα

00000000

S-Felt S800 - Γεωύφασμα

00000000

Sikaplan® W Felt 500PP - Γεωύφασμα

00000000

S-Felt VS140 - Γεωύφασμα

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ως στρώση εξομάλυνσης και προστασίας
κάτω από μεμβράνες
στεγανοποίησης σε
σήραγγες και άλλες
υπόγειες κατασκευές.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ TEMA
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

00000000

Βάρος
g/m2

Συσκευασία

400

Ρολό
2m x 30m

500

Ρολό
2m x 30m

Βάρος
μεμβράνης
HDPE: 400 g/m2
Βάρος
γεωυφάσματος
100 g/m2

Ρολό
2m x 20m

-

Σάκος
200 τεμ.

Αποστραγγιστική Μεμβράνη MEMBRANA NERA
Από υψηλής πυκνότητας εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (HDPE), μαύρου χρώματος με κωνικές προεξοχές, συνολικού ύψους 7,5 mm.

00000000

Αποστραγγιστική Μεμβράνη MEMBRANA NERA 400 GEO
00000000

00000000

Από υψηλής πυκνότητας εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (HDPE), μαύρου χρώματος με κωνικές προεξοχές, συνολικού ύψους 7,5 mm,
με πολυεστερικό γεωύφασμα επικολλημένο στην επάνω πλευράς
της μεμβράνης HDPE.

Ροδέλες Στήριξης Αποστραγγιστικής Μεμβράνης
Κωνικές ροδέλες

Τιμή €/m2

Τιμή
τεμαχίου

ΓΕΩYΦΑΣΜΑΤΑ ECOFIBRE
Κωδικός

Βάρος
g/m2

Ονομασία / Περιγραφή

00000000

150

00000000

200

00000000

00000000

Γεωύφασμα ECOFELT PES-SB
Μη υφαντό πολυεστερικό γεωύφασμα, χωρίς χημική επεξεργασία,
λευκό.
Κατάλληλο ως στρώση διαχωρισμού, για φιλτράρισμα, αποστράγγιση και ενίσχυση των κατασκευών σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, θεμελιώσεων, αποστραγγιστικά και υδραυλικά έργα, ΧΥΤΑ,
αλλά και μονώσεις δωμάτων, φυτεμένα δώματα, κ.ά.

Συσκευασία

Τιμή €/m2

250
Ρολό
2m x 100m
300

00000000

400

00000000

500
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Γεωύφασμα ECOFELT PP-FC
00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Μη υφαντό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου, χωρίς χημική επεξεργασία, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, λευκό.
Κατάλληλο ως στρώση διαχωρισμού, για φιλτράρισμα, αποστράγγιση και ενίσχυση των κατασκευών σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, θεμελιώσεων, αποστραγγιστικά και υδραυλικά έργα,
ΧΥΤΑ, αλλά και μονώσεις δωμάτων, φυτεμένα δώματα, κ.ά.

150

Ρολό
2m x 100m

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

EshaDien

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -20°C)
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

35

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

0000000000

1m x 8m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 8m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Οπλισμός
Υαλοπίλημα

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2

Άνω επικάλυψη
Πολυαιθυλένιο

3.0

Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας

4.0
4.0

Πολυαιθυλένιο

5.0
4.0
4.5

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

5.0

Πολυεστέρας Υψηλής
Διαστασιολογικής Σταθερότητας

6.0
4.0
4.5

Ψηφίδα λευκή

5.0
6.0

Υαλοπίλημα-Φύλλο Aλουμινίου-SANDWICH

Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας

4.0

Πολυαιθυλένιο

3.0

EshaDien Ultra White

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός
0000000000

Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2

1m x 10m

25

SP Πολυεστέρας

Απόλυτα λευκό πολυμερές
(reinforced 3 - laminated)
υψηλής θερμικής ανακλαστικότητας

4.0

Esha Elastan S

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες - 20°C*)
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

98

0000000000

1m x 8m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 8m

25

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη
Πολυαιθυλένιο

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2
4.0
4.0

Ψηφίδα γκριζοπράσινη
Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

4.5
5.0
6.0
4.0

Ψηφίδα λευκή

4.5
5.0
6.0

* Τεχνική συμβουλή: Οι ασφαλτικές μεμβράνες ESHA ELASTAN S παρόλο που καλύπτουν τη δοκιμή ευκαμψίας στους -20°C, υπολείπονται σε τεχνικά
χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αντίστοιχες ασφαλτικές μεμβράνες ESHADIEN.
Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραγγελθούν εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλτικές μεμβράνες με ειδικούς οπλισμούς (spunbond
πολυεστέρα, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, έγχρωμο αλουμίνιο, φύλλο αλουμινίου 80 μ κτλ
καθώς επίσης και συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Esha Elastan

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -15°C)
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

35

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

0000000000

1m x 8m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 8m

25

0000000000

1m x 10m

25

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη
Πολυαιθυλένιο

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2
3.0
4.0
4.0

Ψηφίδα γκριζοπράσινη
Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

4.5
5.0
6.0
4.0

Ψηφίδα λευκή

4.5
5.0
6.0

Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας

4.0

EshaFin

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -10°C)
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

0000000000

1m x 8m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 8m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη
Πολυαιθυλένιο

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2
4.0
5.0
4.0

Ψηφίδα γκριζοπράσινη
Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

4.5
5.0
6.0
4.0

Ψηφίδα λευκή

4.5
5.0
6.0

Υαλοπίλημα-Φύλλο Aλουμινίου-SANDWICH*

Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας

4.0

Πολυαιθυλένιο

3.0

* Τεχνική συμβουλή: Η ασφαλτική μεμβράνη, ESHAFIN SANDWICH, χρησιμοποιείται ως απόλυτο φράγμα υδρατμών αλλά και ως φράγμα ραδονίου και
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραγγελθούν εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλτικές μεμβράνες με ειδικούς οπλισμούς (spunbond
πολυεστέρα, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, έγχρωμο αλουμίνιο, φύλλο αλουμινίου 80 μ κτλ
καθώς επίσης και συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
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EshaGum

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (APP) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -10°C)
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2

Πολυαιθυλένιο

4.0
4.0

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4.5

Πολυεστέρας
Υψηλής
Διαστασιολογικής
Σταθερότητας

5.0
4.0
Ψηφίδα λευκή

4.5
5.0

Ψηφίδα καφεκόκκινη

4.0

EshaPlast

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (APP) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -10°C*)
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

35

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2
3.0

Πολυαιθυλένιο

4.0
4.0

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4.5
5.0
4.0

Ψηφίδα λευκή

4.5
5.0

* Τεχνική συμβουλή: Οι ασφαλτικές μεμβράνες ESHAPLAST παρ’ όλο που καλύπτουν τη δοκιμή ευκαμψίας στους -10οC, υπολείπονται σε τεχνικά
χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αντίστοιχες ασφαλτικές μεμβράνες ESHAGUM.

EshaProof

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (APP) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -7°C)
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Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη
Πολυαιθυλένιο

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2
4.0
4.0

Ψηφίδα γκριζοπράσινη
Πολυεστέρας

4.5
5.0
4.0

Ψηφίδα λευκή

4.5
5.0

Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραγγελθούν εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλτικές μεμβράνες ESHAGUM και ESHAPLAST με ειδικούς
οπλισμούς (spunbond πολυεστέρας, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, κ.λ.π.) καθώς επίσης και
συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

EshaDuro

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (APP) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -5°C)
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

35

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

30

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη
Πολυαιθυλένιο

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2
3.0
4.0
4.0

Ψηφίδα γκριζοπράσινη
Συνδυασμός
πολυεστέρα- πλέγματος

4.5
5.0
4.0

Ψηφίδα λευκή

4.5
5.0

Ψηφίδα καφεκόκκινη

4.0

EshaProtex*

AΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΑΝΕΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

0000000000

1m x 10m

35

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

0000000000

1m x 10m

30

0000000000

1m x 10m

25

Κωδικός

Οπλισμός

Άνω επικάλυψη
Πολυαιθυλένιο

Υαλοπίλημα

Υψηλής Διαστασιολογικής
Σταθερότητας Πολυεστέρας

Αλουμίνιο 60 μ

Βάρος Τιμή €/m2
kg/m2
3.0
4.0
3.0
4.0

Πολυαιθυλένιο

4.0

Αλουμίνιο 60 μ

4.0

* Η μεμβράνη ESHAPROTEX διατίθεται μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.
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Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραγγελθούν εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλτικές μεμβράνες ESHAGUM και ESHAPLAST με ειδικούς
οπλισμούς (spunbond πολυεστέρας, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, κ.λ.π.) καθώς επίσης και
συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

Βάρος
kg/m2

1m x 20m

33

1.1

1m x 20m

20

1.5

1m x 50m

50

0.19

1m x 15m

25

2.0

1m x 10m

25

4.2

1m x 10m

25

4.0

Τιμή €/m2

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
ESHAPERFO
00000000

Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό υαλοπίλημα και
επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, κατάλληλη για δημιουργία
εξαεριστικής στρώσης. Δεν απαιτείται χρήση θερμής
ασφαλτικής κόλλας. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος
συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.

ESHAPER-AL
00000000

Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό υαλοπίλημα,
κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο αλουμινίου, κατάλληλη για
δημιουργία εξαεριστικής στρώσης. Δεν απαιτείται χρήση
θερμής ασφαλτικής κόλλας. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι
μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.

ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
00000000

Διάτρητο ασφαλτόχαρτο εμποτισμένο με οξειδωμένη
άσφαλτο για χρήση ως εξαεριστική στρώση της στεγάνωσης,
βάρους 190 gr/m2. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος
συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
ESHAVENT
00000000

Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό υαλοπίλημα,
κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο αλουμινίου, ή υαλοπίληματος, κατάλληλη για δημιουργία πρώτης στεγανωτικής και
ταυτόχρονα εξαεριστικής στρώσης. Το συγκεκριμένο προϊόν
είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.

3. ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
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ESHAGUM Antiroot B2
00000000

Αντιριζική πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP/cold
flexibility -10oC) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας
πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό
πρόσθετο Preventol της Bayer σε όλη την μάζα του υλικού.

ESHADIEN Antiroot B2
00000000

Αντιριζική ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (SBS/cold
flexibility -20oC) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας
πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό
πρόσθετο Preventol της Bayer σε όλη την μάζα του υλικού.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
Κωδικός

Συσκευασία
(ρολά)

Ονομασία / Περιγραφή

Ρολά/
Παλέτα

Βάρος
kg/m2

Τιμή €/m2

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΩΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ*

ESHA - GEO
00000000

Aσφαλτική μεμβράνη με οπλισμό υψηλής σταθερότητας
πολυεστερικό ύφασμα και άνω επικάλυψη ενσωματωμένο
πολυεστερικό γεωύφασμα προστασίας 190 gr/m2, κατάλληλη για στεγανώσεις υπόγειων κατασκευών.

1m x 10m

25

4.0

1m x 10m

25

4.5

1m x 10m

25

5.0

ESHADIEN - GEO
00000000

Ελαστομερής Aσφαλτική μεμβράνη (SBS/cold flexibility
-20°C) με οπλισμό υψηλής σταθερότητας πολυεστέρικό
ύφασμα και άνω επικάλυψη ενσωματωμένο πολυεστερικό
γεωύφασμα προστασίας 190 gr/m2, κατάλληλη για
στεγανώσεις υπόγειων κατασκευών και επιφανειών όπου
αναμένονται υψηλά υπερκείμενα φορτία.

5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΛΟΓΑΣ

ESHAGUM FR
00000000

Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP modified / cold
flexibility -15°C) με οπλισμό SP πολυεστέρα με ειδικά αντιπυρικά πρόσθετα στην μάζα της για επιβράδυνση μετάδοσης
της φλόγας σε βιομηχανικού τύπου υγρομονώσεις.
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* Τεχνική συμβουλή: Η χρήση των μεμβρανών αυτών είναι εκτενής στις περιπτώσεις όπου αναμένονται υπερκείμενα φορτία στην επιφάνεια υγρομόνωσης.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

EshaStick
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
Κωδικός

Ονομασία / Επικαλύψεις

Οπλισμός

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
(ρολά)

Τιμή €/m2

1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΩΣ ΦΡΑΓΜΑ ΡΑΔΟΝΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
EshaStick 3000-X
00000000

Άνω: Μεμβράνη crosslinked H.D.P.E.
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

EshaStick ALPES-1.5
00000000

Άνω: Πολυεστερικό αλουμίνιο
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

1.5

1m x 20m

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

1.5

1m x 20m

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

2.0

1m x 20m

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

1.5

1m x 20m

Eshastick Ultra White
00000000

Άνω: Λευκό φιλμ υψηλής
ανακλαστικότητας
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

Eshastick p-ar
00000000

Άνω: Mη υφαντό γεωύφασμα
(επιδέχεται βαφή με χρώμα)
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

Τεχνικές συμβουλές: • Οι μεμβράνες Eshastick 3000-X είναι η ιδανική λύση για εξωτερική υγρομόνωση κάθετων τοιχείων • Οι μεμβράνες Eshastick
Alpes εφαρμόζονται σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες απευθείας. Σε εφαρμογές υπογείων τοιχείων αποτελούν το απόλυτο φράγμα φυσικής ραδιενέργειας
των πετρωμάτων • Οι μεμβράνες Eshastick p-ar είναι ιδανικές για υγρομόνωση σε μπανιο και υγρές περιοχές. Πάνω σε αυτές γίνεται απευθείας επικόληση
κεραμικών πλακιδίων με εφαρμογή κόλλας πλακιδίων.

EshaStick P-P
00000000

Άνω: Πολυαιθυλένιο
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

Υαλοπίλημα

3.0

1m x 10m

Πολυεστέρας

4.0

1m x 10m

EshaStick P-G
00000000
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Άνω: Εγχρωμη ορυκτή ψηφίδα
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

Τεχνικές συμβουλές: Οι αυτοκόλλητες μεμβράνες Eshastick P-P χρησιμοποιούνται για απευθείας κόλληση σε επιφάνειες όπως ξύλο ή πολυστερίνη σαν
πρώτη στρώση για φλόγιση ασφαλτικής μεμβράνης.

2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EshaStick HD 1.5
00000000

Άνω: Πλεκτό ύφασμα πολυπροπυλενίου
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

Υαλοπίλημα

1.5

1m x 20m

Τεχνικές συμβουλές: • Η χρήση της Eshastick HD 1.5 είναι εκτενής σε έργα υγρομόνωσης καταστρώματος γεφυρών • Οι αυτοκόλλητες μεμβράνες Eshastick για πορώδεις επιφάνειες έχουν primer το Eshalac 50S. Σε μη πορώδεις επιφάνειες δεν είναι αναγκαία η χρήση primer.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

EshaΤape
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm
Συσκευασία

Ρολά/
Κιβώτιο

00000000

0,05m x 10m

12

00000000

0,10m x 10m

6

0,20m x 10m

3

00000000

0,30m x 10m

2

00000000

0,50m x 10m

1

00000000

0,10m x 10m

6

0,20m x 10m

3

0,30m x 10m

2

0,50m x 10m

1

Κωδικός

00000000

00000000
00000000

Επικαλύψεις

Άνω: Φύλλο Αλουμινίου
Κάτω: Σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο

Άνω: Εγχρωμο Φύλλο Αλουμινίου
(ΚΕΡΑΜΙΔΙ-ΑΝΟΙΚΤΟ)
Κάτω: Σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

00000000

Τιμή €/Ρολό

Τιμή €/m

EshaStick Tub
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm
Κωδικός

Επικαλύψεις

00000000
00000000

Άνω: Φύλλο P.E. πάχους 130 μ
Κάτω: Σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο

00000000

Συσκευασία

Ρολά/
Κιβώτιο

0,10m x 10m

6

0,15m x 10m

4

0,20m x 10m

3

Τιμή €/Ρολό

Τιμή €/m

EshaΤape Alu Flex
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm*
Κωδικός
00000000
00000000

Επικαλύψεις

Άνω: Φύλλο Aλουμινίου Kεραμιδί
Κάτω: Σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο

Συσκευασία

Ρολά/
Κιβώτιο

0,20m x 5m

12

0,30m x 5m

8

Τιμή €/Ρολό

Τιμή €/m

* Επικαλυμμένη με πτυχωμένο αλουμίνιο, ικανή να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε ανομοιόμορφη επιφάνεια. Κατάλληλη για στεγανοποίηση των ειδικών
σημείων κεραμοσκεπής (καμινάδες, κορφάδες κλπ).

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
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ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ & ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ
Κωδικός
00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

ITALPROFILI

Ονομασία / Περιγραφή
AIR VENT (L)
Εξαεριστήρας δώματος ύψους 27 cm με κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα
για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

BASE FOR SLABS 15 mm WITH HOLE
Bάσεις για στήριξη πλακών πεζοδρομίου, διαιρούμενες, ύψους 15 mm.

LEAF GRATE 4 POLES Φ60-110
Σίτα για υδροροές Φ60-110 με 4 στηρίγματα.

NEW LEAF GRATE
Σίτα για υδροροές Φ60-110.

LEAF GRAVEL Φ60-200
Σίτα προστασίας υδροροής Φ60-200 από χαλικοστρώσεις.

Τεμάχια/
Κιβώτιο

Τιμή €/
Τεμάχιο

25

250

100

50/100

50

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ60
00000000

Υδρορροή διαμέτρου 60 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινοβολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ80
00000000

Υδρορροή διαμέτρου 80 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινοβολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ90
00000000

Υδρορροή διαμέτρου 90 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινοβολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ100
00000000

00000000

00000000
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00000000

00000000

Υδρορροή διαμέτρου 100 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινοβολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

ANGLED ROOF DRAIN 100x100 425
Γωνιακή υδροροή 90 μοιρών τετραγωνικής διατομής διαστάσεων
100x100 και μήκους 425mm.

CURVE Φ100-100x100
Προσαρμογή-γωνία τελικής διαμέτρου 100mm, για την υδροροή
διατομής 100x100.

ANGLED ROOF DRAIN 90 C 65x100 L500
Γωνιακή υδροροή 90 μοιρών τετραγωνικής διατομής διαστάσεων
65 mm x 100 mm και μήκους 500 mm.

CURVE Φ100-65x100
Προσαρμογή - γωνία τελικής διαμέτρου 100mm, για την υδροροή
διατομής 65 mm x100 mm.

25

20

20

20

20

POLYETH. PIPE FITTING Φ50 ΤΟ Φ90
00000000

Ειδικό τεμάχιο για στεγάνωση γύρω από σωλήνες και καλώδια που διαπερνούν
τη στεγανωτική μεμβράνη. Έχει κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση
ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών. Διάμετρος: 50mm - 90 mm.

20

POLYETH. PIPE FITTING Φ20 ΤΟ Φ50
00000000

Ειδικό τεμάχιο για στεγάνωση γύρω από σωλήνες και καλώδια που διαπερνούν
τη στεγανωτική μεμβράνη. Έχει κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση
ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών. Διάμετρος: 50mm - 90 mm.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

30

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
Κωδικός

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Ονομασία / Περιγραφή

Τιμή €

TORCH KIT FIAMMA 1
220 COMPLETE
Επαγγελματικό KIT φλογίστρου τύπου Fiamma 1 με διάμετρο κεφαλής
50 mm, μήκους 220 mm και λάστιχο μήκους 10 m.

TORCH KIT ROOFSTAR 1
TITANIUM 220 COMPLETE
Επαγγελματικό KIT φλογίστρου Roof star 1 Titanium με επένδυση τιτανίου με διάμετρο κεφαλής
50 mm, μήκους 220 mm και λάστιχο μήκους 10 m.

TORCH KIT FIAMMA 1 480
COMPLETE
Επαγγελματικό KIT φλογίστρου τύπου Fiamma 1 με διάμετρο κεφαλής
50 mm, μήκους 480 mm και λάστιχο μήκους 10 m.

TORCH KIT ROOFSTAR 1
TITANIUM 480 COMPLETE
Επαγγελματικό KIT φλογίστρου Roof star 1 Titanium με επένδυση τιτανίου με διάμετρο κεφαλής
60 mm, μήκους 480 mm και λάστιχο μήκους 10 m.

FIAMMA BELL HEAD 60 mm
Κεφαλή φλογίστρου Fiamma 1 διαμέτρου 60 mm.

LAP TORCH
Ειδικό φλόγιστρο συγκόλλησης ραφών ασφαλτικών μεμβρανών, με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.

TORCH MULTIHEAD ROOFING TOOL
Πολυφλόγιστρο για στεγάνωση μεγάλων επιφανειών με 7 κεφαλές.

ROLL PULER
00000000

00000000

Ειδική ράβδος για ξετύλιγμα ασφαλτικής μεμβράνης για φλόγιση από την πρόσθια όψη - αποφεύγεται το φαινόμενο του footprinting στην επιφάνεια της ασφαλτικής μεμβράνης.

ROLLER PRESSURE SEAM 8 Kg
Κύλινδρος πίεσης 8 kg για χρήση σε ραφές ασφαλτικών μεμβρανών.

ESHABAR-PARAPET FIXING BAR
00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

(27 X 2500 X 1mm)

Ανοξείδωτη λάμα, με διάτρηση ανά 20 cm, μήκους 2,5 m, πάχους 1,0 mm, για περιμετρική στήριξη
ασφαλτικών μεμβρανών σε στηθαία.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
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ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Δοχεία ή Βαρέλια/
Παλέτα

Δοχείο 4Kg

168

Δοχείο 17Kg

48

Τιμή €
Kg/Lt

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ/ΑΣΤΑΡΙΑ
00000000

00000000

ESHA ECO LAC
Ασφαλτικό αστάρι διαλύτου νέας τεχνολογίας, με πολύ χαμηλές εκπομπές V.O.C. σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 2004/42/EC. Για αστάρωμα επιφανειών από
σκυρόδεμα προ της επικόλλησης ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών. Ιδανικό για εφαρμογή με airless gun.

00000000

ESHA FAST

Δοχείο 17Kg

48

00000000

Ασφαλτικό διάλυμα για στεγανωτικές επαλείψεις και
αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών.
Ασφαλτόκολλα εν ψυχρώ.

Βαρέλι 170Kg

4

Δοχείο 3,5Kg

168

Δοχείο 17Kg

48

Βαρέλι 180Kg

4

Δοχείο 17Kg

48

Βαρέλι 180Kg

4

Δοχείο 4Kg

168

Δοχείο 17Kg

48

Χάρτινο
σιλικονούχο
κουτί 22kg

42

Σάκκος 30Kg

30

00000000
ESHA LAC 50 S
00000000

Ειδικό ασφαλτικό διάλυμα για αστάρωμα, στεγανωτικές
επαλείψεις και αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών
επιφανειών (ASTM D - 41).

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

ESHA ROOFCOAT 10
Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης
ελαστικότητας(1400%), για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών απαιτήσεων. Ασφαλτόκολλα εν ψυχρώ. Καλύπτει με
μεγάλη αποτελεσματικότητα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του
υποστρώματος.

ESHA ROOFCOAT 10
Antiroot B5
Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης
ελαστικότητας (1400%), για στεγανωτικές αντιριζικές επαλείψεις σε ζαρτινιέρες, ταρατσόκηπους, υπόγεια τοιχεία κλπ, με
αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer.

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΛΛΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
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ELASTOMERIC BITUMEN 07
00000000

Υπερ ελαστομερής, ασφαλτόκολλα εφαρμογής εν θερμώ.
Iδανικό για ανώμαλες επιφάνειες και επαναστεγανώσεις
παλαιών στεγανωτικών στρώσεων. Χρήση με μέθοδο
στεγάνωσης Pour & Roll.

R 85/25
00000000

Ασφαλτόκολλα εφαρμογής εν θερμώ (ASTM D - 312 type III).
Ιδανικό για ανώμαλες επιφάνειες και επαναστεγανώσεις
παλαιών στεγανωτικών στρώσεων. Χρήση με μέθοδο
στεγάνωσης Pour & Roll.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Δοχεία ή Βαρέλια/ Τιμή € / Kg
Παλέτα

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
00000000

ESHA HYDRO PRIMER

Δοχείο 4Kg

168

00000000

Ασφαλτικό αστάρι, με βάση το νερό, με μηδενικές εκπομπές
V.O.C. Για στεγανωτικές επαλλείψεις & αστάρωμα επιφανειών
από σκυρόδεμα προ της επικόλλησης ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών. Ιδανικό για εφαρμογή με airless gun.

Δοχείο 18Kg

42

Δοχείο 18Kg

42

Βαρέλι 220Kg

4

Δοχείο 18Kg

42

Βαρέλι 200Kg

4

Δοχείο 18Kg

42

Βαρέλι 200Kg

4

Δοχείο 17Kg

42

168

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

ESHA COAT Νο 2
Ασφαλτικό γαλάκτωμα με μπετονιτικά πρόσθετα στην μάζα
του για στεγανωτικές επαλείψεις (ASTM D -1227).

ESHA COAT Νο 1
Ασφαλτικό γαλάκτωμα για στεγανωτικές επαλείψεις και
προστασία μεταλλικών επιφανειών.

ESHA COAT 6 S
Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, μεγάλης ελαστικότητας,
για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών απαιτήσεων.

ESHA ELASTIC
00000000

Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, εξαιρετικά μεγάλης
ελαστικότητας (>1200%), για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών
απαιτήσεων, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV). Ασφαλτόκολλα εν ψυχρώ. Καλύπτει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις
τριχοειδείς ρηγματώσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ ΣΤΡΏΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

00000000

ESHALUMIN

Δοχείο 3.5Kg

00000000

Ασφαλτικό διάλυμα πάστας αλουμινίου υψηλής ανακλαστικότητας (πιστοποίηση ΚΑΠΕ) για αντιηλιακή προστασία
στεγανωτικών στρώσεων καθώς και αντιδιαβρωτική
προστασία μεταλλικών επιφανειών.

Δοχείο 17Kg

48

Σετ

1
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ΣΎΣΤΗΜΑ DIY ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΆ ΑΣΦΑΛΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ
ESHA DIY KIT - 40
00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Στεγανοποιητικό σύστημα δωμάτων με οπλισμό κατηγορίας DIY
& καλυπτικότητα 40m2. Περιλαμβάνει: 6 δοχεία EshaKitCoat
18kg, 1 ρολό EshaTerra 50m2, 2 δοχεία EshaLumin 3,5kg, 1
δοχείο EshaSealer No1 4kg. Εργαλεία, DVD και φυλλάδιο με
οδηγίες εφαρμογής.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

EshaDien & Eshastick Ultra Whit
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΉ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΉ ΜΕΜΒΡΆΝΗ
Κωδικός

Ονομασία / Επικάλυψη

Βάρος
Kg/m2

Οπλισμός

Συσκευασία

Ρολά/
Παλέτα

4.0

SP πολυεστέρας

ρολά
1m x 10m

25

2.0

Συνδυασμός
πολυεστέραπλέγματος

ρολά
1m x 20m

35

Τιμή €/m2

Eshadien Ultra White
00000000

Άνω επικάλυψη: Απόλυτα λευκό πολυμερές (reinforced 3 - laminated) υψηλής
θερμικής ανακλαστικότητας.

Eshastick Ultra White
00000000

Άνω επικάλυψη: Απόλυτα λευκό πολυμερές (reinforced 3 - laminated) υψηλής
θερμικής ανακλαστικότητας.

Συνδυάζουν την άριστη υγρομόνωση μιας ελαστομερούς μεμβράνης SBS Eshadien & Eshastick σε συνδυασμό με υψηλή ανακλαστικότητα χάρη σε ένα νέας
τεχνολογίας ενισχυμένο πολυμερές φιλμ Ultra White.
Πλεονεκτήματα: • Υψηλή αντανάκλαση στο φως του ήλιου που οδηγεί στο φαινόμενο: δροσερή οροφ  μείωση της θερμοκρασίας κάτω από μια επίπεδη
στέγη κατά 5°C ή περισσότερο. • Βοηθά στη μείωση της «θερμικής νησίδας» και στη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας των συστημάτων κλιματισμού. • Αυτο καθαριζόμενη επιφάνεια. • Ευρύ παράθυρο στην εφαρμογή της θερμοκρασίας. • Υψηλή αντοχή σε ρωγμές, εξαιτίας των ελαστικών ιδιοτήτων της μεμβράνης.
• Υψηλή αντοχή στη διάτρηση και αντοχή στη μηχανική καταπόνηση. • Αυξημένη ικανότητα συγκόλλησης σε οποιοδήποτε υπόστρωμα. • Αυξημένη αντοχή
στη γήρανση.

Aσφαλτικά κεραμίδια SmartRoof
Κωδικός

Ονομασία

Οπλισμός

Χρώμα

Βάρος
Kg/m2

Διασατάσεις m2 /δέμα Παλέτα Τιμή €/m2
(cm X cm)

κεραμιδί

9.8

100x33

3

126

πράσινο

9.8

100x33

3

126

κεραμιδί

9.8

100x33

3

126

πράσινο

9.8

100x33

3

126

κεραμιδί

9.1

100x33

3

126

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΉ (APP)
00000000
00000000
00000000
00000000

TRADITIONAL
(ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ)

STANDARD

(ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ)

Υαλοπίλημα

Υαλοπίλημα

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ OXIDIZED
00000000

TRADITIONAL

(ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ - OXI)

Υαλοπίλημα

Προσοχή: Για κλίση μικρότερη από 15 μοίρες (25%), απαιτείται η εφαρμογή στεγανωτικής μεμβράνης κεραμοσκεπής)
Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορούν να παραχθούν και άλλων χρωμάτων ασφαλτικά κεραμίδια

Κωδικός

110

Ονομασία / Περιγραφή

m2 /δέμα

Παλέτα

Καρφιά πλατυκέφαλα γαλβανισμένα μήκους 2 cm
(1 Κg/25 m2 στέγης περίπου).

Kg

5/κιβώτιο

00000000

Εξαεριστήρας επίπεδος

τεμ

12/κιβώτιο

00000000

Εξαεριστήρας σωληνωτός

τεμ

6/κιβώτιο

Δοχείο 4 Kg

168/παλέτα

Λουκάνικο
600 ml

15 τεμ/κιβώτιο

Δοχείο 20Kg

48/παλέτα

Τιμή € /
Μονάδα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ
00000000

00000000
00000000
00000000

ΚΑΡΦΙΑ

ESHASEALER Νο1
Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη «εν ψυχρώ»,
κατάλληλη για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μικρού
πλάτους, δευτερεύουσας σημασίας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

EshaRoof
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
Κωδικός

Ονομασία / Επικαλύψεις

Συσκευασία

Τεμάχια/
Παλέτα

1m x 30m

42

1m x 30m

30

1m x 30m

30

Συσκευασία

Τεμάχια/
Παλέτα

1m x 20m

30

1m x 10m

30

1m x 20m

30

Τιμή € / m2

AΣΦΑΛΤΙΚΈΣ ΜΕΜΒΡΆΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΉΣ (ΕΛΑΦΡΟΎ ΤΎΠΟΥ)
ESHAROOF P-P
00000000

Άνω: Πολυαιθυλένιο
Kάτω: Πολυαιθυλένιο

ESHAROOF P-Q
00000000

Άνω: Χαλαζιακή άμμος
Kάτω: Πολυαιθυλένιο

ESHAROOF FELT
00000000

Άνω: Γεωύφασμα PP
Kάτω: Γεωύφασμα PP

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Τιμή € / m2

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΊΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΈΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΜΕΜΒΡΆΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΉΣ ΒΑΡΈΩΣ ΤΎΠΟΥ
ESHAROOF ELAS
00000000

Ελαστομερής μεμβράνη κεραμοσκεπής με άνω επικάλυψη
χαλαζιακής άμμου και κάτω επικάλυψη πολυαιθυλένιο.
Βάρος 2 kg/m2.

ESHADURO RED
00000000

Πλαστομερής APP ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό πολυεστέρα βάρους 4.0 kg/m2 και άνω επικάλυψη με ψηφίδα
χρώματος κεραμιδί. Ιδανική για κεραμοσκεπές & πέργκολες.

ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΈΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΈΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΜΕΜΒΡΆΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΉΣ
ESHAROOF REFLECT
00000000

Θερμοανακλαστική ελαστομερής μεμβράνη κεραμοσκεπής
με άνω επικάλυψη πολυεστερικό αλουμίνιο και κάτω
επικάλυψη πολυαιθυλένιο. Βάρος 1,8 Κg/m2.

111

ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΈΣ ΜΕΜΒΡΆΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΊΟΥ BUBBLE-FILM &ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ
KATOPTRON S
00000000

Θερμοανακλαστική μόνωση που αποτελείται από δύο φύλλα
αλουμινίου υψηλής καθαρότητας τα οποία επικαλύπτουν μία
ισχυρή στρώση Air Bubble Film.

6
1,2 m x 40 m

KATOPTRON 2D
00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Θερμοανακλαστική μόνωση που αποτελείται από δύο φύλλα
αλουμινίου υψηλής καθαρότητας τα οποία επικαλύπτουν
2 στρώσεις Air Bubble Film.

6

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

EshaRoof
AΣΦΑΛΤΙΚΈΣ ΜΕΜΒΡΆΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΉΣ (ΕΛΑΦΡΟΎ ΤΎΠΟΥ)
Κωδικός
00000000

00000000

00000000

Ονομασία / Περιγραφή

Τεμάχια/
Παλέτα

1m x 30m

36

1m x 30m

30

1m x 30m

30

Τιμή € / m2

ESHADACH 100
Υπερατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής
(Αναπνέουσα).

ESHADACH 150
Υπερατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής
(Αναπνέουσα).

ESHADACH 170
Υπερατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής
(Αναπνέουσα).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
Κωδικός

Συσκευασία

OXYGEN

- ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ / ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΑ

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Ρολά/
Παλέτα

ρολά
1mx10m

25

ρολά
1mx10m

25

Δοχείο 4 Kg

168

Δοχείο 17 Kg

48

Τιμή € / m2

ESHAGUM Antiroot B2
00000000

Αντιριζική πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP/cold flexibility
-10°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer
σε όλη την μάζα του υλικού. Βάρος 4,2 Kg/m2.

ESHADIEN Antiroot B2
00000000

00000000
00000000

Αντιριζική Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (SBS/cold flexibility
-20°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer
σε όλη την μάζα του υλικού. Βάρος 4,0 Kg/m2.

ESHA ROOFCOAT 10 Antiroot B5
Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης
ελαστικότητας (1400%), για στεγανωτικές αντιριζικές επαλείψεις
σε ζαρτινιέρες, ταρατσόκηπους, υπόγεια τοιχεία κλπ, με αντιριζικό
πρόσθετο Preventol της Bayer.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΟΔΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ
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Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τεμάχια/
Παλέτα

00000000

ESHAFILL

Δοχείο 25 Kg

42

00000000

Έτοιμο ασφαλτόμιγμα που εφαρμόζεται εν ψυχρώ και
χρησιμοποιείται για αποκατάσταση μικρών διαστάσεων φθορών
του οδοστρώματος.

Σάκος 25 Kg

50

Σάκος 30 Kg

50

Δοχείο 17 Kg

48

00000000

00000000

00000000
00000000

Τιμή € / m2

ESHAGUM Antiroot B2
Αντιριζική πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP/cold flexibility
-10°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer
σε όλη την μάζα του υλικού. Βάρος 4,2 Kg/m2.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

Χρώμα

Sika® Bituseal
00000000

00000000

Ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο
για: • Προστασία από την υγρασία και στεγανοποίηση τοίχων υπογείων που υπόκεινται στην υγρασία του εδάφους • Στεγανοποίηση
σε επίπεδα δώματα κάτω από προστατευτικές στρώσεις ή επικάλυψη
φορτίου • Στεγανοποίηση σε επίπεδα εκτεθειμένα δώματα.
Σημείωση: Διατίθεται επίσης αντιριζικός τύπος ασφαλτοπάνου και
εξαεριστικά.

Ανάλογα τον
τύπο,
μαύρο,
φυσικό γκρι,
λευκό

Συσκ/σία

Τιμή €

Ρολό
1m x 10m

Ρολό
1m x 7,5m

Sika® Bituseal Mastic 999
00000000

Ασφαλτικής βάσης σφραγιστικό αρμών για: • Σφράγιση αρμών σε
οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες • Σφράγιση τριχοειδών ρωγμών
• Σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ.
υδρορροές, εξαεριστικά κ.λ.π.).

Μαύρο

Δοχείο 5kg

Μαύρο

Δοχείο 32lt

Μαύρο

Δοχείο 23kg

Κατανάλωση / Δοσολογία: 140-150gr για αρμό 1cm x 1cm x 1m
(βάθος x πλάτος x μήκος)

Sika® Igolflex®-101

00000000

Eύκαμπτο ασφαλτικό γαλάκτωμα εξαιρετικής ανθεκτικότητας για:
• Στεγανοποίηση για όλες τις υπόγειες και υπέργειες κατασκευές
σκυροδέματος • Προστασία έναντι διείσδυσης νερού σε στρώσεις
μεγάλου πάχους • Ως συγκολλητικό για μικρού βάρους θερμομονωτικές πλάκες • Στεγανοποίηση δωμάτων και μπαλκονιών κάτω από
κονιάματα.
Κατανάλωση / Δοσολογία:
Για στεγανοποίηση (σε δύο στρώσεις) ~ 4.50 - 6.00 lt/m2
Σαν συγκολλητικό (σε μία στρώση): ~ 2.00 lt/m2
για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών.

Sika Igolflex® P-01 S
00000000

Ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη για την τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών
για: • Βελτιωτικό πρόσφυσης για ασφαλτικές μεμβράνες • Προστασία
κατασκευών από μέταλλο ή σκυρόδεμα.
Κατανάλωση / Δοσολογία:
~ 250-300 gr/m2 για μία τυπική επιφάνεια σκυροδέματος
~ 100-150 gr/m2 για μεταλλικές επιφάνειες.

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €/m2

SINBITUM RUBBER

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ασφαλτικής βάσης, υδατοδιαλυτό, ελαστομερές γαλάκτωμα, τροποποιημένο με πολυμερή. Σχηματίζει ελαστομερή μεμβράνη με δυνατότητα γεφύρωσης μικροτριχοειδών
ρηγματώσεων, ανθεκτική σε νερό, υγρασίες, αραιά οξέα και βάσεις,καθώς επίσης
σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων, εδαφικά οξέα και οξέα ριζών. Κατάλληλο για
στεγανοποίηση στοιχείων οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, οπτόπλινθους ή
τσιμεντόπλινθους, σε εφαρμογές όπως η στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων, θεμελιώσεων
και τοίχων αντιστήριξης πριν την επίχωση, η προστασία βατών ή κεκλιμένων δωμάτων
(ως φράγμα υγρασίας πριν την ακολουθία στρώσεων κατά την ανάπτυξη συμβατικής ή
ανεστραμμένης μόνωσης) κλπ.
Κατανάλωση: ~300–500 gr/ m2 ανά στρώση (απαιτούνται τουλάχιστον 2 χέρια
εφαρμογής).

Δοχεία
17kg και
βαρέλια

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Κωδικός
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

AVIPAST (Ασφαλτικό Γαλάκτωμα- Νερόπισσα)

Γαλάκτωμα για στεγανοποίηση και δημιουργία φράγματος υδρατμών.

AVIPAST Special (Ασφ/κό Ενισχυμένο)

Ασφαλτικό γαλάκτωμα ενισχυμένο με μεγαλύτερη περιεκτικότητα ασφάλτου.

AVIPAST Rubber (Ασφ/κό Ελαστομερές)

Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα γεφύρωσης μικρορωγμών.

AVIPgloss (Ασφαλτικό primer νερού)

Λεπτόρευστο ανιονικό γαλάκτωμα χωρίς αδρανή. Ιδανικό Primer / Αστάρι νερού!

AVIPgloss Rubber (υπερελαστικό)

Λεπτόρευστο γαλάκτωμα πλούσιο σε συνθετικά πολυμερή. Ελαστικότητα >1000%.

Caretta Glue (Κόλλα ειδικού τύπου)
Κόλλα ασφαλτικών κεραμιδιών.

EXCELL (Επισκευαστικό δρόμων)

Επισκευαστικό οδοστρωμάτων. Ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σακκί.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 (ΣΚΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ)
Οξειδωμένη σε μεταλλικό δοχείο.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 (ΣΚΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ)
Οξειδωμένη σε σακί.

Βάρος

18kg
5kg
18kg
5kg
17kg
5kg
17kg
5kg
5kg
25kg
18kg
25kg
1kg

00000000

5kg

AREXOL (Πλαστομερές Βερνίκι)

Ασφαλτικό βερνίκι πλαστομερές κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων τοιχίων & θεμελίωνΠίσσα Διαλύτου.

10kg

00000000

17kg

00000000

18kg

00000000

1kg

00000000
00000000

AREXOL LAC (Ασφαλτόκολλα -Primer)

Ασφαλτικό βερνίκι – υγρή ασφαλτόκολλα – primer. Κατάλληλο για κόλλημα ασφαλτικών μεμβρανών με Χρήση φλογίστρου. Προστασία μεταλλικών & Ξύλινων επιφανειών.

00000000
00000000
00000000
00000000

Τιμή €/Δοχείο

18kg

00000000

00000000
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Ονομασία / Εφαρμογές

5kg
10kg
17kg

AREXOL Rubber (Βερνίκι ελαστομερές)

Ασφαλτικό βερνίκι μεγάλης ελαστικότητας >1000% για απαιτητικές εφαρμογές.

AVIP Gum - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
Σφραγιστική οπλισμένη με ίνες.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

5kg
18kg
1kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

Βάρος

00000000

00000000

5kg

AVIP Gum - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Mαστίχη αρμών. Λόγω του υψηλού ιξώδους του είναι κατάλληλη για χρήση σε οριζόντιους αλλά και
σε κάθετους αρμούς διαστολής.

10kg

00000000

20kg

00000000

4kg

00000000

RECTIFLEX (Ασφαλτούχο Αλουμινόχρωμα)

Ασφαλτούχο αλουμινόχρωμα υψηλής ανακλαστικότητας. Προστατεύει τα ασφαλτικά από τον ήλιο.
Μειώνει την θερμοκρασία λόγω αντανάκλασης.

00000000

00000000
Κωδικός

Τιμή €/Δοχείο

8kg

17kg

THERMOBIT (Ασφαλτικό ελαστομερές με κόκκους πολυστερίνης)

Ελαστομερές ειδικό θερμοστεγανωτικό μεγάλου πάχους. Συνδυάζει πολυμερή άσφαλτο και
πολυστηρένιο.

Ονομασία / Εφαρμογές

18lt

Πλάτος

00000000

10cm

00000000

20cm

Τιμή €/Δοχείο

ASPHALTSTICK TAPES (Ασφαλτικές αυτοκόλητες ταινίες)
00000000

Ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλών χρήσεων με φιλμ πολυαιθυλενίου ή λείο φιλμ
αλουμινίο.

30cm

Χρώμα: Αλουμίνιο/Κεραμιδί
ΡΟΛΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 10m

00000000

60cm

00000000

100cm

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ • ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
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Γραφεία & Αποθήκες: Λ. Νάτο 120, Ασπρόπυργος - Τ.Κ. 19300
Τηλ. Κέντρο: 210 55 96 720 - 7, Φαξ: 210 55 96 728
www. trigonis.gr
E-mail: sales@trigonis.gr

