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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Συσκευασία/
Παλέτα

Τιμή €/ανά
μονάδα μέτρησης

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000 Revinex®

Γαλάκτωμα που χάρη στη συμβατότητα 
που με τα ελληνικά τσιμέντα και αδρανή 
προσφέρει απαράμιλλη στεγανότητα, 
ελαστικότητα και πρόσφυση σε πλήθος 
οικοδομικών και επισκευαστικών 
χρήσεων (π.χ. τσιμεντοκονίες, ενίσχυση 
τσιμεντοειδών, αρμολογήσεις, σοβάδες, 
λούκια, κόλλες πλακιδίων, κ.α.).

Βαρέλι 200kg 4

00000000 Δοχείο 18kg 45

00000000 Δοχείο 5kg 150

00000000 Κούτα 16 χ 1kg 36

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000 HYPERLATEX
Πολυακρυλική βελτιωτική ρητίνη τσιμε-
ντοκονιαμάτων-σοβάδων. Πολυακρυλι-
κό γαλάκτωμα που χρησιμοποιείται σαν 
πρόσμικτο σε τσιμεντοκονίες, σοβάδες, 
κόλλες πλακιδίων, αυξάνοντας την πρό-
σφυση, την αντοχή και την στεγανότητα. 
Αραιώνεται με νερό.
Κατανάλωση: 1:6-1:2 στο νερό ανάμειξης

Λευκό Υγρό 1kg 20

00000000 Λευκό Υγρό 4kg 4

00000000 Λευκό Υγρό 20kg -

00000000 Λευκό Υγρό 200kg -

00000000

HYPERFLUX
Ισχυρός υπερρευστοποιητής και υψηλής 
δραστικότητας μειωτής νερού, ο οποίος 
χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση 
σκλήρυνσης και ρευστοποίησης του 
σκυροδέματος. Αυξάνει την στεγανότητα 
του σκυροδέματος.
Κατανάλωση: 0.3%-0.8% στο βάρος 
τσιμέντου

Καφέ
σκούρο

Υγρό 20kg -

00000000 Καφέ
σκούρο

Υγρό 200kg -

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟνΙάΜάΤΩν ΚάΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜάΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚά ΓΙά ΚΟνΙάΜάΤά

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SikALATEX® Max
Τροποποιημένο βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων για:
• Παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης της πρόσφυσης (αριάνι)
• Κονιάματα μικρού πάχους για φινίρισμα, τελειώματα • Παρα-
γωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης • Κονιάματα επισκευών σε 
σκυρόδεμα • Κονιάματα δαπέδων • Επισκευές • Παντός είδους 
κονιάματα στην κατασκευή.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με την 
εφαρμογή

Γαλάκτωμα Δοχείο 1Kg

00000000 Γαλάκτωμα Δοχείο 5Kg

00000000 Γαλάκτωμα Δοχείο 20Kg

00000000 Γαλάκτωμα Βαρέλι 210Kg

00000000 Γαλάκτωμα Δεξαμενή
1000Kg

00000000 Κίτρινο Δοχείο 1Kg

00000000 Κίτρινο Δοχείο 5Kg

00000000 Κίτρινο Δοχείο 20Kg

00000000 Κίτρινο Βαρέλι 210Kg

00000000 Κίτρινο Δεξαμενή
1000Kg
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SikA® Mix Plus
Πλαστικοποιητής επιχρισμάτων για παραγωγή επιχρισμάτων, σο-
βάδων, λασπωμάτων καλής ποιότητας, με αυξημένη εργασιμότητα 
και αντοχές.
Κατανάλωση/Δοσολογία:
Λάσπη επιχρίσματος: 0,1 - 0,2% κ.β. τσιμέντου
Λάσπη κτισίματος: 0,3% κ.β. τσιμέντου

Καφέ Δοχείο 1Kg

00000000 Καφέ Δοχείο 5Kg

00000000 Καφέ Δοχείο 20Kg

00000000

sikaCiM® WaterProofer
Στεγανοποιητικό πρόσμικτο για την παραγωγή στεγανών κονι-
αμάτων σε πισίνες, θεμελιώσεις, δεξαμενές, υπόγεια, κανάλια, 
τάφρους κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ένα σακουλάκι 0.5l/35kg τσιμέντου

Λευκό Πλαστικό 
δοχείο 500ml

00000000

sika VisCoBond®

Νέας γενιάς συμπυκνωμένο υγρό πρόσμικτο για κονιάματα και σκυ-
ρόδεμα. Ενισχυτικό πρόσφυσης, πλαστικοποιητής, στεγανοποιητικό 
και βελτιωτικό αντοχών για: • Χρήση ως στρώση πρόσφυσης-αριάνι 
• Παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων • Επισκευαστικά κονιάματα • 
Γονιάματα κτισίματος τούβλου και πέτρας • Ενισχυμένα κονιάματα 
γεμισμάτων σε δάπεδα: γαρμπιλομπετά, παραδοσιακές τσιμεντοκονί-
ες, ελαφροβαρή τσιμεντοκονιάματα, ισχυρές τσιμεντοκονίες πισίνας 
• Υψηλής απόδοσης κονιάματα αρμολόγησης.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ως ενισχυτική στρώση πρόσφυσης: 0,10 - 
0,16 lt/m2/mm πάχους στρώσης
Ως πρόσμικτο κονιαμάτων: 0,3 - 0,6 lt /10 lt κονιάματος

Ανοιχτό
γαλάζιο Δοχεία 3,5lt

00000000 Ανοιχτό
γαλάζιο Δοχεία 14lt

00000000

sikaCiM® Color s
Για χρωματισμό τσιμεντοειδούς βάσης σκυροδεμάτων
και κονιαμάτων: • Tσιμεντοειδή κονιάματα τελικής επίστρωσης, 
εξομάλυνσης • Κονιάματα αρμολόγησης • Σε πλάκες/πανέλα σκυ-
ροδέματος • Για διακοσμητικής χρήσης στοιχεία • Για χρωματισμό 
κονιαμάτων βάσεως γύψου και/ ή ασβέστη.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 1- 2 τεμάχια / 50kg τσιμέντου

Ώχρα-τερακότα Δοχείο 0.4Kg

00000000 Κίτρινο Δοχείο 0.4Kg

00000000 Κόκκινο Δοχείο 0.8Kg

00000000 Καφέ Δοχείο 0.7Kg

00000000 Μαύρο Δοχείο 0.7Kg

00000000 Μπλε Δοχείο 0.7Kg

00000000

sikaCiM® frostProofer
Αντιπαγετικό πρόσμικτο για: • Προστασία του σκυροδέματος και 
των κονιαμάτων που πρόκειται να εκτεθούν σε χαμηλές θερμο-
κρασίες έως -6° C / -8° C • Περιπτώσεις εργασιών όπου κατά τη 
διάρκεια της πρωινής εργασίας επικρατεί ψύχρα και αναμένεται 
παγετός ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη νύχτα.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ένα σακουλάκι 0.5l/35kg τσιμέντου

Άχρωμο Πλαστικό 
δοχείο 500ml



202

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SikA® antisol® e
Βελτιωτικό ωρίμανσης σκυροδέματος. Δημιουργεί μια λεπτή 
μεμβράνη για να μειωθεί η πρόωρη απώλεια του νερού ανάμειξης. 
Ιδιαιτέρως κατάλληλο για: • Αυτοκινητόδρομους • Χώρους στάθ-
μευσης • Ράμπες • Δώματα • Τοίχους αντιστήριξης • Προεντετα-
μένες κατασκευές και προβλήτες • Κανάλια άρδευσης/διώρυγες.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Η κατανάλωση εξαρτάται από τον άνεμο, 
την υγρασία και τη θερμοκρασία. Ως γενικός κανόνας: 0,15 – 
0,20kg/m2

Λευκό Δοχείο 25kg

00000000 Λευκό Βαρέλι 200kg

00000000

SikA® antisol® s
Ειδικό υγρό ελέγχου εξάτμισης νερού στο σκυρόδεμα. Ψεκάζεται 
σε φρεσκοστρωμένη επιφάνεια σκυροδέματος. Συστήνεται σε περι-
πτώσεις επιφανειών που θα επικαλυφθούν με άλλες επιστρώσεις. 
Ιδιαιτέρως κατάλληλο για: • Αυτοκινητόδρομους • Χώρους στάθμευ-
σης • Ράμπες και Δώματα • Τοίχους αντιστήριξης • Προεντεταμένες 
κατασκευές και προβλήτες • Κανάλια άρδευσης / διώρυγες.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 180 / 200gr/m2. Με ψεκασμό και έναν 
χειριστή, περίπου 1000m2 επιφάνειας μπορούν να καλυφθούν σε 
8 ώρες

Άχρωμο έως 
ελαφρώς

υποκίτρινο
Δοχείο 20kg

00000000
Άχρωμο έως 

ελαφρώς
υποκίτρινο

Βαρέλι 230kg

00000000 SikA® PlastiMent®-15
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος με επιβράδυνση για: • Περιπτώ-
σεις όπου απαιτείται σκυρόδεμα με μειωμένο λόγο νερού/τσιμέντου, 
αυξημένης ρευστότητας και αυξημένου χρόνου εργασιμότητας
• Μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος • Για σκυροδετήσεις 
σε υψηλές θερμοκρασίες • Εμφανές σκυρόδεμα • Σκυρόδεμα μει-
ωμένης υδατοπερατότητας • Περιπτώσεις σκυροδετήσεων μεγάλου 
όγκου.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,2-0,8% κατά βάρος τσιμέντου
Σε κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήστε 0,2% έως 0,5%
και για μεγαλύτερες απαιτήσεις 0,5% έως 0,8%.

Καφέ Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ Δοχείο 230kg

00000000 Καφέ Δεξαμενή

00000000 Καφέ Χύμα

00000000

SikA® PlastiMent®-20 r
Επιβραδυντής σκυροδέματος για: • Σκυροδέτηση σε υψηλές θερ-
μοκρασίες • Μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις
• Βελτίωση τελικής επιφάνειας • Μονάδες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος και για εργοταξιακό σκυρόδεμα.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,1 – 0,3 % κατά βάρος τσιμέντου

Καφέ Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ Δοχείο 230kg

00000000 Καφέ Δεξαμενή

00000000 Καφέ Χύμα

00000000
SikA® PlastiMent® 30
Επιβραδυντής – Ρευστοποιητής σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή σκυρόδεματος καλής ποιότητας όπου χρειάζεται και 
διατήρηση εργασιμότητας: • Για παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέ-
ματος • Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος • Σε υψηλές 
θερμοκρασίες και δύσκολες συνθήκες σκυροδέτησης.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,2-1,0% κατά βάρος τσιμέντου.
Σε κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήστε 0,2%-0,5%,
για μεγαλύτερες απαιτήσεις 0,5-1%.

Καφέ σκούρο Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ σκούρο Δοχείο 230kg

00000000 Καφέ σκούρο Δεξαμενή

00000000 Καφέ σκούρο Χύμα
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SikA® PlastoCrete® n
Στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής σκυροδέματος. Χρησι-
μοποιείται γενικά σε κατασκευές σκυροδέματος και ειδικότερα 
σε κατασκευές που περιέχουν ή προσβάλλονται από νερό όπως:      
• Δεξαμενές και φράγματα • Αποχετευτικά έργα • Κανάλια
• Κτιριακές κατασκευές και όπου απαιτείται στεγανό σκυρόδεμα.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,5% κατά βάρος τσιμέντου

Καφέ Δοχείο 5kg

00000000 Καφέ Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ Δοχείο 220kg

00000000 Καφέ Δεξαμενή

00000000 Καφέ Χύμα

00000000 SikA® antifreeze
Πρόσμικτο για χρήση: • Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών κατά 
την ανάμειξη, σκυροδέτηση και ωρίμανση • Σε περιπτώσεις που 
αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες μετά τη σκυροδέτηση.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 1,0 – 1,5% κατά βάρος τσιμέντου

Καφέ Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ Δοχείο 250kg

00000000 sikaMent®-150 s
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος μεγάλου φάσματος για χρήση σε: 
• Μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready Mix) • Σε μο-
νάδες εργοταξιακού σκυροδέματος • Σε πάσης φύσης σκυροδετήσεις 
και ειδικά όταν απαιτείται ευελιξία στο αποτέλεσμα αλλάζοντας μόνο 
τη δοσολογία • Σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου σκυροδετήσεων.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,2 - 0,6 % κατά βάρος τσιμέντου 
σαν ρευστοποιητής. 0,6 - 1,2 % κατά βάρος τσιμέντου σαν 
υπερρευστοποιητής.

Καφέ- Μαύρο Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ- Μαύρο Δοχείο 240kg

00000000 Καφέ- Μαύρο Δεξαμενή

00000000 Καφέ- Μαύρο Χύμα

00000000 sikaMent®-220
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος για υψηλές αντοχές. Χρήση σε 
πάσης φύσης σκυροδετήσεις και ειδικά όπου απαιτείται σκυρόδεμα 
με υψηλές αντοχές και μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο. Συνιστάται 
για χρήση: • Σε μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (Ready Mix)    
• Για παραγωγή ποιοτικού εργοταξιακού σκυροδέματος • Σε τεχνι-
κά έργα υψηλών προδιαγραφών.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,5- 2,0 % κατά βάρος τσιμέντου

Καφέ Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ Δοχείο 240kg

00000000 Καφέ Δεξαμενή

00000000 Καφέ Χύμα

00000000 sikaMent®-240
Υπερρευστοποιητής για: • Σκυρόδεμα υψηλών αντοχών και μεγάλης 
ανθεκτικότητας • Παρασκευαστήρια σκυροδέματος • Έργα ειδικών 
απαιτήσεων, όπως δάπεδα σκυροδέματος • Πάσης φύσεως σκυροδε-
τήσεις και ειδικά όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας 
σκυρόδεμα με πολύ ψηλές αντοχές, γρήγορη ανάπτυξη αυτών, μικρή 
υδατοπερατότητα, αντοχή σε φυσικές και χημικές προσβολές κ.τ.λ.
Κατανάλωση/Δοσολογία:
0,5 - 1,4% κατά βάρος τσιμέντου για λόγο Ν/Τ 0,50-0,45
1,5 - 2,0 % κατά βάρος τσιμέντου για λόγο Ν/Τ <0,45

Καφέ Δοχείο 20kg

00000000 Καφέ Δοχείο 250kg

00000000 Καφέ Δεξαμενή

00000000 Καφέ Χύμα

00000000

sikaraPid®-2
Επιταχυντής ανάπτυξης αντοχών σκυροδέματος για: • Μονάδες 
παραγωγής σκυροδέματος • Μονάδες προκατασκευασμένου σκυ-
ροδέματος • Ταχύτατη έναρξη σκλήρυνσης • Περιπτώσεις χαμηλών 
θερμοκρασιών • Ταχεία αποκαλούπωση • Επισκευές οδοποιίας.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 1 - 2% κατά βάρος τσιμέντου

Κίτρινο-πράσινο
φθορίζον Δοχείο 20kg

00000000 Κίτρινο-πράσινο
φθορίζον Δοχείο 250kg

00000000 Κίτρινο-πράσινο
φθορίζον Δεξαμενή

00000000 Κίτρινο-πράσινο
φθορίζον Χύμα
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SikAcRETE®-AR
Πρόσθετο με μικροπυριτικά συστατικά για σκυρόδεμα και κονίαμα
μεγάλης ανθεκτικότητας για: • Παραγωγή σκυροδέματος με αυξη-
μένη πυκνότητα, ανθεκτικότητα, μηχανικές αντοχές (τιμές >60MPa)
• Σκυρόδεμα υψηλών αντοχών σε στοιχεία προκατασκευών για 
γέφυρες • Παραγωγή μη υδρατοπερατού σκυροδέματος σε
υδραυλικές κατασκευές όπως δεξαμενές, σωληνώσεις κ.α.
• Βιομηχανικά δάπεδα με καταπονήσεις φορτίων • Παραγωγή 
ενέσιμων κονιαμάτων σε προεντεταμένες κατασκευές, αγκυρώ-
σεις, ενισχύσεις • Παραθαλάσσιες κατασκευές, κατασκευές σε 
βιομηχανικές περιοχές • Παραγωγή σκυροδέματος με αντίσταση 
σε ισχυρές χημικές και μηχανικές επιδράσεις.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 5 - 10% κατά βάρος τσιμέντου

Γκρι Σακί 20kg

00000000
SikA® ferrogard® 901
Πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης οπλισμών. Ιδιαίτερα κατάλληλο 
για οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκειται σε κινδύνους διάβρω-
σης. Ειδικότερα προστατεύει από τον κίνδυνο διάβρωσης έναντι 
χλωριόντων. Εφαρμογές σε: • Δρόμους από σκυρόδεμα • Γέφυρες 
• Σήραγγες • Τοίχους αντιστήριξης • Βιομηχανικές μονάδες • Χώ-
ρους στάθμευσης αυτοκινήτων • Κατασκευές κοντά σε θάλασσα.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 12 kg / m3 σκυροδέματος

Πράσινο Δοχείο 20kg

00000000 Πράσινο Δεξαμενή 
1000kg

00000000

SikA®-fiBers
Ίνες Πολυπροπυλενίου για Σκυρόδεμα και Κονιάματα. Διατίθενται σε 
υδροδιαλυτά σακουλάκια, έτοιμα για πρόσμειξη σε σκυρόδεμα και σε 
κονιάματα. Χρησιμοποιούνται για: • Πλάκες και μεγάλες επιφάνειες 
σκυροδέματος • Κονιάματα και σκυρόδεμα υποκείμενα σε κρούσεις
• Εκτοξευόμενα κονιάματα μικρού πάχους • Επιχρίσματα, σοβάδες
• Προκατασκευασμένα στοιχεία.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Τουλάχιστον 600 gr Sika®-Fibers ανά 
κυβικό μέτρο σκυροδέματος ή κονιάματος

Λευκές ίνες 
6mm

Σακουλάκι 
600gr

00000000 Λευκές ίνες 
12mm

Σακουλάκι 
600gr

00000000 Λευκές ίνες 
18mm

Σακουλάκι 
600gr

00000000 Λευκές ίνες 
6mm

Κιβώτιο
25kg

00000000 Λευκές ίνες 
12mm

Κιβώτιο
25kg

00000000 Λευκές ίνες 
18mm

Κιβώτιο
25kg

00000000
SikA® seParol® n
Αποκαλουπωτικό γενικής χρήσης για: • Γρήγορη εφαρμογή με 
ψεκασμό σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες • Προκατασκευή 
και ειδικά για συστήματα τεχνητής ωρίμανσης με ατμό • Χρήση σε 
απορροφητικά και μη καλούπια.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Σε ξύλινα καλούπια: 1 λίτρο για επιφάνεια 
περίπου 22 m2. Σε μεταλλικά και πλαστικά καλούπια: 1 λίτρο για 
επιφάνεια περίπου 60 m2

Κίτρινο Δοχείο 20lt

00000000 Κίτρινο Βαρέλι 200lt

00000000

sigunit® 49af
Μη αλκαλικός επιταχυντής εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε ξηρή 
μορφή: • Εκτοξευόμενο με υψηλές αρχικές αντοχές • Υποστήριξη 
μετώπου σήραγγας • Σταθεροποίηση βράχων και πρανών • Ταχύτα-
τη πήξη, διευκολύνει εφαρμογές πάνω από το κεφάλι • Εφαρμογές 
με έντονη υγρασία στο υπόστρωμα.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Η κατάλληλη δοσολογία πρέπει να 
καθοριστεί μετά από δοκιμαστικούς ελέγχους. Κυμαίνεται συνήθως 
μεταξύ 4% και 7% κατά βάρος συνδετικού υλικού.

Μπεζ Σακί 25kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΠΡΟΣΜΙΚΤά ΣΚΥΡΟΔΕΜάΤΟΣ

00000000 WareP 1000–l 
Νεότερης γενιάς /Τεχνολογίας Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος. Προστιθέμενο 
στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και 
παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή 
τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι διεισδύσεων νερού, αυξάνοντας έτσι την υδατο-
στεγάνωση. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Το προϊόν λειτουργεί ουδέτερα, καθώς δεν 
επιφέρει καμιά διαφοροποίηση ή επίδραση στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του 
σκυροδέματος ή του κονιάματος αναφοράς. Ιδανικό για θεμελιώσεις έργων και για 
την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους.
Κατανάλωση: Από 0,5 έως 2,0kg/100kg τσιμέντου (0,5% ως 2% κ.β. τσιμέντου)

Δοχείο
20kg

00000000 Βαρέλι
120kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg

00000000 WareP 1000-P 
Στεγανωτικό μάζας σε μορφή σκόνης, ως πρόσμικτο για σκυροδέματα και κονιάματα 
μειωμένης υδατοπερατότητας. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου άμμου και αδρα-
νών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 1,5-3,0kg/100kg τσιμέντου

Σάκος 20kg

00000000 Δοχείο 1kg

00000000
sloWset 
Υγρός ρευστοποιητής σκυροδέματος (ΕΝ 934-2,Τ8). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται 
επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος με παράλληλη βελτίωση των 
ιδιοτήτων του. Προσθήκη σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready 
Mix Units).
Κατανάλωση: 0,2-0,4kg /100kg τσιμέντου

Δοχείο 4kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι
200kg

00000000

teCnos 95
Υγρός υπερρευστοποιητής, πλαστικοποιητής σκυροδέματος με επιβραδυντική ιδιό-
τητα, με δυνατότητα μείωσης νερού, για την παρασκευή σκυροδεμάτων αυξημένων 
μηχανικών αντοχών. Βελτιωμένες ιδιότητες άντλησης για σκυροδετήσεις αισθητι-
κής. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα αυξάνει τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος.
Κατανάλωση: 0,3-0,5kg/100kg τσιμέντου (ρευστοποιητής)
0,8-2,5kg /100kg τσιμέντου (υπερρευστοποιητής)

Δοχείo 5kg

00000000 Δοχείo 25kg

00000000 Βαρέλι 250kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg

00000000

teCnos 95/40 a
Υγρός υπερρευστοποιητής με επιταχυντική ιδιότητα, για γρήγορη ανάπτυξη αντοχών, 
για την παρασκευή σκυροδεμάτων πολύ υψηλών αντοχών, μειωμένης υδατοπερα-
τότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας στο χρόνο. Yψηλή μείωση νερού > 8 έως 30%.
Κατανάλωση: 1,0-3,0kg/100kg τσιμέντου

Δοχείo 5kg

00000000 Δοχείo 25kg

00000000 Βαρέλι 250kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg
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ΠΡΟΣΜΙΚΤά ΣΚΥΡΟΔΕΜάΤΟΣ

00000000

fastset (σκόνη) 
Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστιθέμενος, επιταχύνει την 
διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Ανάμιξη με το ξηρό 
μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 1,0-5,0kg/100kg τσιμέντου ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης

Σάκοι 25kg

00000000

fastset (υγρό) 
Υγρός επιταχυντής πήξης σκυροδέματος. Προστιθέμενος, επιταχύνει την διαδικασία 
έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα.
Κατανάλωση: 1,0-5,0kg/100kg τσιμέντου ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης

Δοχείo 5kg

00000000 Δοχείo 25kg

00000000 Βαρέλι 250kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg

00000000 MuCis ad 28 teCnos 
Υγρό πρόσμικτο που συνδυάζει παράλληλα υπερρευστοποιητή σκυροδέματος 
και αναστολέα διάβρωσης για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών μαζί. 
Προστιθέμενο κατά την ανάμιξη επιφέρει μειωμένη υδατοπερατότητα, προστασία 
από διάβρωση των σιδηρών οπλισμών, ενώ αυξάνει παράλληλα την ανθεκτικότητα 
της κατασκευής στο χρόνο. Κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκειται σε 
κίνδυνο διάβρωσης, ειδικά έναντι έκθεσης σε χλωρίδια και θειικά άλατα. Υψηλή 
μείωση νερού >25%, διατηρώντας σε βέλτιστα επίπεδα την εργασιμότητα του 
μίγματος.
Κατανάλωση: 1,5-3,0kg/100kg τσιμέντου

Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι 220kg

00000000 Δεξαμενή 
1200lt

00000000

teCnos azur Pf 1000
Υγρός υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 4ης γενιάς, ιδιαίτερα κατάλληλος για 
μονάδες παραγωγής στοιχείων προκατασκευών, όπου επιζητείται ισχυρή μείωση 
του νερού του μίγματος, μεγάλη ρευστότητα, βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα 
και υψηλή απόδοση.
Κατανάλωση: 0,5-1,0% κ.β. τσιμέντου

Δοχείo 5kg

00000000 Δοχείo 25kg

00000000 Βαρέλι 220kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg

00000000

sintoMix s.M.
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή υγρού προσμίκτου. Προστιθέμενο 
στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων αυξάνει την υδατοστεγανότητα, 
μειώνοντας το πορώδες, βελτιώνοντας παράλληλα την πλαστιμότητα του σκυροδέ-
ματος. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Κατάλληλο για έργα θεμελιώσεων και για πλάκες 
επί εδάφους.
Κατανάλωση: 0,8kg/100kg τσιμέντου

Δοχείo 4kg

00000000 Δοχείo 25kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg
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ΕΙΔΙΚά ΠΡΟΣΜΙΚΤά ΚάΙ ΠΡΟΣθΕΤά ΣΚΥΡΟΔΕΜάΤΟΣ

00000000

anti-freeze
Aντιπαγετικό - Επιταχυντής ανάπτυξης αρχικών αντοχών. Επιταχύνει τη διαδικασία 
πήξης του τσιμέντου, αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτωσης και επιτρέπει τη σκυροδέ-
τηση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν περιέχει χλωριούχες ενώσεις.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/100kg τσιμέντου

Δοχείο
4kg

00000000 Δοχείο
20kg

00000000 Βαρέλι
200kg

00000000

MuCis ad 19/l 
Υγρός διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών 
έναντι διάβρωσης. Πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία οπλισμών 
κατασκευών που εκτίθενται σε έντονη δυσμένεια αστικού ή θαλασσινού περιβάλλο-
ντος (CO2, χλωρίδια και θειικά άλατα).
Κατανάλωση: 0,8-3,8kg/m3 σκυροδέματος

Δοχείo 5kg

00000000 Δοχείo 20kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000 Δεξαμενή 
1000lt

00000000

tCP 100
Πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων, σχεδιασμένο ειδικά για τη βελτίωση 
της άντλησης και της ποιότητας του μίγματος και για την αποφυγή φαινομένων 
διαχωρισμού, απόμιξης που αναπτύσσονται μεταξύ του νερού και της διαφορετικής 
διαβάθμισης της κοκκομετρίας των αδρανών. Προστατεύει τις αντλίες σκυροδέτησης 
και τους αγωγούς μεταφοράς από πρόσθετη επιβάρυνση και φθορές. Για μίγματα 
ιδιαίτερα, με διαφοροποιήσεις λεπτόκοκκων αδρανών χαμηλής περιεκτικότητας 
τσιμέντου ή για μεγάλες αναμενόμενες πιέσεις άντλησης.
Κατανάλωση: 0,2-0,4kg/100kg τσιμέντου

Σάκος 15kg

00000000 MiCroPoz
Πρόσμικτο πυριτικής παιπάλης (τεχνητή θηραϊκή γη και ιπτάμενη τέφρα) σε μορφή 
σκόνης. Για νέες κατασκευές σκυροδέματος και για παρασκευή ειδικών κονιαμά-
των. Για αύξηση συνεκτικότητας, μηχανικών και χημικών αντοχών, πρόσφυσης, για 
πρόσθετη προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης, αύξηση θιξοτροπίας κλπ. Σχεδια-
σμένο ειδικά για παραθαλάσσιες ή παράκτιες σκυροδετήσεις κατασκευών, λιμενικά 
έργα, εφαρμογές σε κοίτες ποταμών κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, 
άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 2,0-12,0kg/100kg τσιμέντου

Σάκος 20kg

00000000 Συσκευασίες
200kg

00000000 Συσκευασίες
1.200kg

00000000

άΙrfloW P (σκόνη)
Αερακτικό σε μορφή σκόνης. κατάλληλο για κισσηροδέματα, περλιτοσκυροδέματα, 
ελαφροσκυροδέματα ή κυψελωτά κονιοδέματα. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέ-
ντου, περλίτη ή κίσσηρης και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. 
Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης 
δοσολογίας.
Κατανάλωση: 0,015-0,2kg/100kg τσιμέντου

Σάκος 20kg
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00000000
airfloW l (υγρό) 
Υγρό αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος. Μεγαλώνει την ανθεκτικότητα του σκυ-
ροδέματος στον παγετό. Αντικαθιστά επίσης τα μικρομόρια που χάνονται σύμφωνα 
με DIN 1045, εισάγοντας μικρο-φυσσαλίδες στο μίγμα. Συστήνεται η διεξαγωγή 
δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας.
Κατανάλωση: 0,015-0,2kg/100kg τσιμέντου

Σάκοι 25kg

00000000

00000000

00000000 xarlon M-260
Υγρό αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος (EN 934-2, T5). Μεγαλώνει την ανθεκτι-
κότητα του σκυροδέματος στον παγετό, εισάγοντας μικρο-φυσσαλίδες στο μίγμα. 
Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης 
δοσολογίας.
Κατανάλωση: 0,015-0,1kg/100kg τσιμέντου

Δοχείo 20kg

00000000 Βαρέλι 220kg

00000000

CeMex M-1000 
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για έλεγχο συρρίκνωσης σκυροδέματος και 
κονιαμάτων. Χρησιμοποιείται για να μετριάσουμε - περιορίσουμε το φαινόμενο 
ανάπτυξης πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης και για να ελαχιστοποιήσουμε 
όποια ανάπτυξη τριχοειδών ρηγματώσεων κατά τη συστολή ξήρανσης. Προσθήκη 
πρόσθετου στο παρασκευαστήριο και μόνο, στο ξηρό μίγμα πριν την προσθήκη 
του νερού. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της 
απαιτούμενης δοσολογίας.
Κατανάλωση: 6,0-13,0kg/100kg τσιμέντου

Δοχείο 20kg

00000000

self–teC CoMPound*
Ειδικό πρόσθετο σε μορφή σκόνης για την παρασκευή αυτο-συμπυκνούμενου 
σκυροδέματος (SCC). Για μίγματα χωρίς απαίτηση δόνησης, με εξαίρετες ιδιότητες και 
συμπεριφορά, για χυτεύσεις ακριβείας, ακόμα και σε σημεία κατασκευών με ιδιαίτερη 
πύκνωση οπλισμών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται υψηλή ρευστότητα (παρά την 
μεγάλη σχετικά μείωση νερού που απαιτείται – λόγος Ν/Τ= 0,4–0,45), για τελικό 
αποτέλεσμα υψηλών απαιτήσεων με παρατεταμένη διάρκεια και αντοχή στον χρόνο.
Κατανάλωση: 8-12% κατά βάρος του συνδετικού υλικού (τσιμέντο κατηγορίας CEM 
II A/LL)
* Το προϊόν διατίθεται και στην έκδοση Self-tec Grey σε σάκους των 25 kg

Σάκος 10kg

ΣΥΜΠΛηΡΩΜάΤΙΚά ΠΡΟϊΟνΤά ΣΚΥΡΟΔΕΤηΣηΣ

00000000
Βη4 disarMante universale
Έτοιμο συνθετικό, αποκαλουπωτικό υγρό, με ειδικά πρόσθετα. Δημιουργεί φυσικο-
χημική αντίδραση με ορισμένα συστατικά της τσιμεντόπαστας του νωπού σκυροδέ-
ματος, συντελώντας στην εύκολη αφαίρεση του καλουπιού, προσδίδοντας καθαρή 
επιφάνεια, υψηλής απόδοσης. Για ξυλότυπο, μεταλλότυπο ή πλαστικότυπο.
Κατανάλωση: Πλαστικότυπος / Μεταλλότυπος: 50–80m2/lt
Ξυλότυπος (νέα ξυλεία): 25–50m2/lt
Ξυλότυπος (κορεσμένη ξυλεία): 20–35m2/lt
Ξυλότυπος (αδρή ξυλεία): 15–25m2/lt

Δοχείo 25lt

00000000 Βαρέλι 220lt
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ΣΥΜΠΛηΡΩΜάΤΙΚά ΠΡΟϊΟνΤά ΣΚΥΡΟΔΕΤηΣηΣ

00000000 Βη10 disarMante emulsio
Ρευστό συνθετικό υγρό, χωρίς διαλύτες, ιδανικό ως αποκαλουπω-
τικό ξυλοτύπων για αισθητικά αποτελέσματα επιφανειών σκυρο-
δέματος. Οικονομικό, μη τοξικό, με δυνατότητα αραίωσης με νερό, 
σε αναλογία BH10 Diasarmante Emulsio προς νερό, 1 μέρος προς 
10-20 μέρη, αντίστοιχα.
Κατανάλωση: Ξυλότυπος (λεία ξυλεία): 50–100m2/lt
Ξυλότυπος (αδρή ξυλεία): 50–60m2/lt

- Δοχείο
10lt

00000000 - Δοχείο
25lt

00000000 - Βαρέλι
210lt

00000000

gluesint 
Έτοιμο συνθετικό, αποκαλουπωτικό υγρό ξυλοτύπων, χωρίς διαλύ-
τες, για αποτελέσματα υψηλής απόδοσης.
Κατανάλωση: ~0,200kg/m2

- Δοχείo 3kg

00000000 - Δοχείo 15kg

00000000 - Βαρέλι 200kg

00000000

cURcRETE
Ψεκαζόμενη μεμβράνη ελέγχου ωρίμανσης σκυροδέματος (ΑSΤΜ 
C156-80α). Επιβραδύνει την ταχύτητα εξάτμισης του νερού του 
νωπού σκυροδέματος.
Κατανάλωση: ~0,150-0,200kg/m2 / στρώση εφαρμογής

- Σάκος 15kg

00000000

Curing Compound ur–20
Υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών και ειδικών προσθέ-
των, για το έλεγχο της εξάτμισης του νερού, κατάλληλο για εμποτισμό 
νέων ή υφιστάμενων δαπέδων – Αντιεξατμιστική μεμβράνη ελέγχου 
επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος 
(ASTM C309: Τύπος 1, Κατηγορία Α, συγκράτηση και διατήρηση 
νερού). Εφαρμογή με ψεκασμό που προσφέρει εμποτισμό, πρόσθετη 
σκλήρυνση και αύξηση μηχανικών ιδιοτήτων σε δάπεδα με ή χωρίς 
επίπαση επιφανειακού σκληρυντή, σταθεροποίηση βιομηχανικών 
δαπέδων έναντι σκόνης, αρκεί να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά πριν 
την εφαρμογή του προϊόντος. Το φιλμ που διαμορφώνει μετατρέπεται 
σε διάφανο μετά την ωρίμανση και είναι αδιάβροχο, αρχίζει δε να 
αποδομείται βαθμιαία μετά την πάροδο των πρώτων 30 ημερών. Ωστό-
σο, για καλύτερη εξασφάλιση, απαιτείται τρίψιμο πριν την εφαρμογή 
εποξειδικών συστημάτων προστασίας και/ή σφράγισης δαπέδων.
Κατανάλωση: 2,0-12,0kg/100kg τσιμέντου

Υπόλευκο Δοχείo 20kg

00000000 Υπόλευκο Βαρέλια

00000000

Curing Compound ur-100
Διάφανο διάλυμα ακρυλικής ρητίνης, για εμποτισμό νέων ή υφιστά-
μενων δαπέδων - Αντιεξατμιστική μεμβράνη ελέγχου επιφανειακής 
ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος (ASTM C 309: 
Τύπος 1, Κατηγορία B, ΑSTM C-156 συγκράτηση και διατήρηση 
νερού). Προϊόν που προσφέρει εμποτισμό, πρόσθετη σκλήρυνση σε 
δάπεδα με ή χωρίς επίπαση επιφανειακού σκληρυντή, σταθεροποί-
ηση βιομηχανικών δαπέδων έναντι σκόνης. Δεν απαιτείται τρίψιμο 
ή πρόσθετη στρώση ασταρώματος πριν την εφαρμογή εποξειδικών 
συστημάτων προστασίας δαπέδων, αρκεί να μην υπάρχουν λιμνάζο-
ντα νερά πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
Κατανάλωση: ~0,25-0,35lt/m2 ανά στρώση

Διάφανο Δοχείo 25lt

00000000 Διάφανο Βαρέλι 200lt
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ΣΥΜΠΛηΡΩΜάΤΙΚά ΠΡΟϊΟνΤά ΣΚΥΡΟΔΕΤηΣηΣ

00000000
eCono-Mono 19 mm
Ίνες πολυπροπυλενίου, μήκους 19 mm. Προστίθενται στο μίγμα σκυροδέματος 
(χαρμάνι), για έλεγχο και αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων (κυρίως για 
χονδρόκοκκα αδρανή), για αύξηση συνεκτικότητας, αύξηση ανθεκτικότητας σε κα-
ταπονήσεις και αντοχής σε κρούσεις. Κατάλληλες για διαμορφώσεις βιομηχανικών 
δαπέδων και για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος.
Κατανάλωση: 0,6kg/m3 έως 0,9kg/m3

Σακουλάκι 
0,6kg

00000000 Σακουλάκι 
0,9kg

00000000
tuf–strand sf 51 mm
Ειδικές ίνες συνδυασμένης κατάστασης μίξης πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, 
αυτόματης-πλέξης, μήκους 51 mm περίπου (σύμφωνα με ASTM C-1116, ASTM C-1399, 
ASTM C-1550, C-1609 & C-1018). Αντικαθιστούν πλήρως τις μεταλλικές ίνες και το 
δομικό πλέγμα (#Daring). Για έλεγχο και αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων λόγω 
φαινομένου πλαστικής συρρίκνωσης σκυροδέματος, αύξηση συνεκτικότητας μίγματος, 
ως ενισχυτική διάταξη για βελτίωση αντοχής σε κρούσεις, απότριψη και λοιπές καταπο-
νήσεις, για αύξηση της αντοχής σε γήρανση και της διάρκειας κατ’ επάκταση της κατα-
σκευής. Για πλάκες επί εδάφους, βιομηχανικά δάπεδα (βαριά φορτία) και την παραγωγή 
προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Μη μαγνητικό, χωρίς διαβρώσεις. 
Υψηλής ανθεκτικότητας σε αλκάλια και οξέα. Διάθεση κατόπιν παραγγελίας.
Κατανάλωση: 1,8 έως 12,0kg/m3 σκυροδέματος.
≥ 3,0kg/m3 σκυροδέματος (σε αντικατάσταση δομικού πλέγματος)

Σακουλάκι 
3.0lbs

(1.36kg)

00000000
Σακουλάκι 

4.0lbs
(1.81kg)

00000000
Σακουλάκι 

5.0lbs
(2.27kg)

ΠΡΟΣΜΙΚΤά ΕΚΤΟξΕΥΟΜΕνΟΥ (ξηΡη - ΥΓΡη ΜΕθΟΔΟΣ)

00000000

fastset Ρ (σκόνη)
Επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite) σε μορφή σκόνης, ελεύθερος 
επιβλαβών χλωριούχων αλάτων. Σχεδιασμένο ειδικά για την ξηρή μέθοδο εφαρμογής, 
για επιτάχυνση πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομέ-
νου αναπήδησης (rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. 
Κατάλληλο για εφαρμογές σε κτιριακές κατασκευές, όπως επενδύσεις – ενισχύσεις φέ-
ρουσας κατασκευής σκυροδέματος και/ή λιθοδομών, αντιστηρίξεις πρανών και βράχων 
κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του 
νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 2,0-6,0% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης

Σάκος 25kg

00000000 fastset (υγρό)
Υγρός επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), ελεύθερος επιβλα-
βών χλωριούχων αλάτων. Σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο εφαρμογής, για 
επιτάχυνση πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου 
αναπήδησης (rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. 
Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και βράχων, επενδύσεις 
σηράγγων, θολωτών τμημάτων και ενισχύσεις κτιριακών κατασκευών.
Κατανάλωση: 2,0-6,0% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης

Δοχείo 4kg

00000000 Δοχείo 20kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg

00000000
adgunit a23
Υγρός επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (ΕΝ 934-2, T6). Διάλυμα, 
εξαιρετικά δραστικό, ελεύθερο χλωριδίων, σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο 
εφαρμογής (Gunite), για επιτάχυνση πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυ-
σης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων 
και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και 
βράχων, επενδύσεις σηράγγων, θολωτών τμημάτων κλπ.
Κατανάλωση: 2,5-6,5% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης

Βαρέλι 250kg

00000000 Δεξαμενές
1500kg
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ΠΡΟΣΜΙΚΤά & ΠΡΟΣθΕΤά ΚΟνΙάΜάΤΩν

00000000

sintoPlast
Γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης SBR, πρόσμικτο για πολλαπλές βελτιώσεις γαρμπι-
λοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων. Προσδίδει ευκαμψία 
και πρόσθετη στεγανότητα, βελτιώνει την αντοχή σε τριβές και επιφανειακές κατα-
πονήσεις, ενισχύει την πρόσφυση χάρη της συγκολλητικής του ικανότητας. Χρησιμο-
ποιείται για συγκόλληση, επισκευές ή εξομαλύνσεις δαπέδων σκυροδέματος, σε 
λασπώματα σε πλινθοδομές, σε κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων 
κλπ. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.
Κατανάλωση: Αναλογία Sintoplast : Νερό = 1:1 έως 1:5 ή αλλιώς 5-10% κ.β. 
τσιμέντου

Δοχείο 2kg

00000000 Δοχείο 4kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000 Δεξαμενή
1000kg

00000000

sinWeld
Ελαστικοποιητής κονιαμάτων - Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Ως πρό-
σμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε κονιάματα, επιχρίσματα κλπ. Αντικαθιστά το νερό ανά-
μιξης ή μέρος αυτού σε επιχρίσματα στεγανοποίησης όπως το Tamoseal και Tecnoseal 
V1, δίνοντάς τους βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετη ευκαμψία. Γενικά 
χρησιμοποιείται σε κονιάματα όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολο-
διαστολών, καθώς και σε αρμολογήματα λιθοδομών διότι δεν περιορίζει τη διαπνοή του 
στοιχείου. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.
Κατανάλωση: Αναλογία 1:3 με το νερό (Sinweld : Νερό), σε τσιμεντοειδείς κόλλες 
πλακιδίων και στεγανωτικά κονιάματα

Δοχείo 2kg

00000000 Δοχείo 4kg

00000000 Δοχείo 20kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000 Δεξαμενή 
1000kg

00000000
teCnoWeld
Συμπολυμερές γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, πρόσμικτο για πολλαπλές βελτιώσεις 
γαρμπιλοδεμάτων, τροποποίηση τσιμεντ-οκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων. 
Προσδίδει ευκαμψία και πρόσθετη στεγανότητα, βελτιώνει την αντοχή σε τριβές και 
επιφανειακές καταπονήσεις, ενισχύει την πρόσφυση χάρη της συγκολλητικής του 
ικανότητας. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση, επισκευές ή εξομαλύνσεις δαπέδων 
σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, 
υποστυλωμάτων. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.
Κατανάλωση: Αναλογία Tecnoweld : Νερό = 1:1 έως 1:5
~5-10% κ.β. τσιμέντου

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000

goldenCrYl
Ελαστικοποιητής κονιαμάτων – Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, ακρυλικής 
βάσης. Ως πρόσμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε κονιάματα, επιχρίσματα κλπ. Αντικαθι-
στά μέρος του νερού ανάμιξης σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως το Goldenseal και 
Goldenseal-RS αλλά και σε κονιάματα επισκευής. Δίνει βελτιωμένες μηχανικές και 
χημικές ιδιότητες, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε UV, καθώς και πρόσθετη ευκαμψία. 
Χρησιμοποιείται σε κονιάματα που προβλέπεται να εκτεθούν σε ανοικτές επιφάνειες 
(εξωτερικές δεξαμενές, αρδευτικά κανάλια κ.α.), όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις 
λόγω συστολο-διαστολών. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης. Πιστοποιημένο για την επαφή 
του με πόσιμο νερό.
Κατανάλωση: ~1,3–1,5kg ανά σάκο Goldenseal/Goldenseal-RS, αντίστοιχα. 
Αναλογία 1:3 με το νερό (Goldencryl : Νερό), σε τσιμεντοειδή επισκευών και 
στεγανοποίησης επιφανειών

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 5kg
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ΠΡΟΣΜΙΚΤά & ΠΡΟΣθΕΤά ΚΟνΙάΜάΤΩν

00000000

fastset (σκόνη)
Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε μορφή σκόνης. Προστι-
θέμενος, επιταχύνει την διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή 
κονιάματα. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την 
προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 1,0-5,0kg/100kg τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης

Σάκος 25kg

00000000 sinetol s (υγρό) / P (σκόνη)
Βελτιωτικό πρόσμικτο - Πλαστικοποιητής που αντικαθιστά τον ασβέστη. Σε υγρή 
μορφή για κτισίματα, κονιάματα. Δυνατότητα δραστικής μείωσης ή πλήρους 
αντικατάστασης του υδρόφιλου ασβέστη σε λασπώματα, επιχρίσματα και σοβάδες. 
To Sinetol P, δηλαδή η σκόνη αναμιγνύεται με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και 
αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: Sinetol S (υγρό): 0,1-0,15kg/50kg τσιμέντου για σοβάδες-
επιχρίσματα. 0,1kg/50kg τσιμέντου για κτίσιμο, πλακοστρώσεις. Sinetol P 
(σκόνη): 2,0-3,0kg/25kg τσιμέντου

Sinetol S (υγρό)
Δοχείο 4kg

00000000 Sinetol S (υγρό)
Δοχείο 20kg

00000000 Sinetol S (υγρό)
Βαρέλι 200kg

00000000 Sinetol Ρ (σκόνη)
Σάκος 35kg

00000000
anti gi-10
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, αντιπαγετικό, επιταχυντής ανάπτυξης αρχικών 
αντοχών για κονιάματα, επιχρίσματα κλπ. Επιταχύνει τη διαδικασία πήξης του 
τσιμέντου, αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτωσης και επιτρέπει την εφαρμογή ακόμα 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν περιέχει χλωριούχες ενώσεις. Συστήνεται η δι-
εξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας.
Κατανάλωση: 1-3% κ.β. τσιμέντου

Σακουλάκι 1kg

00000000 Σακουλάκι 20kg

00000000 MigHtY-Mono 6mm & 13mm
Ίνες πολυπροπυλενίου, μήκους 6 mm & 13 mm. Προστίθενται στο μίγμα (χαρμά-
νι) κατά την παρασκευή κονιαμάτων ως ενισχυτική διάταξη, για έλεγχο και απο-
φυγή επιφανειακών ρηγματώσεων και για αύξηση συνεκτικότητας. Κατάλληλες 
για την ενίσχυση κονιαμάτων, τσιμεντοκονιών, σοβάδων - επιχρισμάτων.
Κατανάλωση: 0,6kg/m3 έως 0,9kg/m3

Σακουλάκι 0.6kg

00000000 Σακουλάκι 0.9kg

00000000

CeMex M-1000
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για έλεγχο συρρίκνωσης σκυροδέματος και 
κονιαμάτων. Μετριάζει και περιορίζει το φαινόμενο ανάπτυξης πλαστικής (υδραυ-
λικής) συρρίκνωσης και για να ελαχιστοποιήσουμε όποια ανάπτυξη τριχοειδών 
ρηγματώσεων κατά τη συστολή ξήρανσης. Προσθήκη πρόσθετου στο παρασκευα-
στήριο και μόνο, στο ξηρό μίγμα πριν την προσθήκη του νερού. Συστήνεται η διε-
ξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας.
Κατανάλωση: 0,6kg/m3 έως 0,9kg/m3

Δοχείο 20kg

00000000

ΜΙΒ / MiCro– inJeCtion Base
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, που προστίθεται σε τσιμέντο τύπου Portland 
και σχηματίζει μετά την ανάμιξή του με μικρή σχετικά ποσότητα νερού, μίγμα 
ιδανικό για τσιμεντενέματα, χωρίς συρρικνώσεις και φαινόμενα διαχωρισμού. 
Ιδανικό για την παραγωγή ενέσιμων μιγμάτων τσιμέντου με σταθερότητα όγκου, 
αντισταθμίζοντας το φαινόμενο πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης (δυνατό-
τητα αντιστάθμισης όποιας συρρίκνωσης με διαστολή). Πολύ υψηλή ρευστότητα, 
με την μικρότερη δυνατή αναλογία νερού / τσιμέντο (λόγος Ν/Τ), στοιχειομετρικά 
στα όρια της τιμής. Προσδίδει στο μίγμα χρόνο εργασιμότητας μεγαλύτερο από 
(1) μία ώρα. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό 
της απαιτούμενης δοσολογίας. Αποτελεί ιδανική λύση για πλήρωση κενών, 
ακόμα και σε καλώδια προέντασης.
Κατανάλωση: Από 4,0 έως 6,0kg/100kg τσιμέντου (4% ως 6% κ.β. τσιμέντου)

Σάκος 15kg
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./kιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000 glx 290
άκρυλικό αστάρι
Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού. Εμποτίζει και σταθεροποιεί 
τις τσιμεντοκονίες. Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκιασμα, και 
εμποδίζει την απορρόφηση του νερού από αυτές.
Κατανάλωση: 50g/m2 ανά στρώση. Εξαρτάται από το είδος της επιφάνει-
ας και την εφαρμογή

1Kg 10 -

00000000 4Kg - 120

00000000

glx 296
Βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων (latex)
Βελτιωτικό, ακρυλικό πρόσμικτο ενός συστατικού, χωρίς οργανικούς 
διαλύτες. Συνίσταται για την βελτίωση των ιδιοτήτων των κονιαμάτων 
όπως: Αντοχή, συρρίκνωση, συγκόλληση πάνω σε διάφορες επιφάνειες, 
ευκαμψία, αντίσταση στον παγετό, στεγανότητα, ανθεκτικότητα στην τριβή, 
ανθεκτικότητα στα οξέα, εργασιμότητα. Κατάλληλο για κάθε είδους κονιά-
ματα βάσεως τσιμέντου ή γύψου.
Κατανάλωση: 40-80g GLX 296 ανά κιλό προϊόντος. Εξαρτάται από τη
βελτίωση που επιδιώκουμε.

1kg 10 -

00000000 5kg - 100

00000000 20kg - 25

00000000 glx 298
Στεγανωτικός σοβάς
Aκρυλικό αστάρι πρόσφυσης έτοιμο προς χρήση, το οποίο χρησιμοποι-
είται για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά ή του γυψοσοβά πάνω 
σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες. Αντικαθιστά το παραδοσιακό 
πεταχτό. Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο.
Κατανάλωση: 300-350g/m2, ανάλογα με το πάχος της στρώσης

5kg - 100

00000000 20kg - 25
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000

dYnaMon sx
Υπερρευστοποιητής με βάση τροποποιημένα ακρυλικά πολυμερή, για 
σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο νερού/ τσιμέντου, υψηλές μηχανικές αντοχές 
και διατήρηση της κάθισης.
Δοσολογία: 0,5-2l ανά 100kg τσιμέντου για συμβατικό σκυρόδεμα ή 
των λεπτόκοκκων μερών (κόσκινο 0,1mm) για αυτοσυμπυκνούμενο 
σκυρόδεμα.

Δοχείο
25kg

00000000 MaPeair ae1 (πρώην Mapeplast PT1)
Αερακτικό για σκυροδέματα και τσιμεντοκονιάματα.
Δοσολογία: • σκυρόδεμα: από 30ml μέχρι 150ml ανά 100kg τσιμέντου.
• τσιμεντοειδές κονίαμα: από 100ml μέχρι 300ml ανά 100kg συνδετικού.

Δοχείο
10kg

00000000 Δοχείο
25kg

00000000

MaPefiBre ns12/ns18
Μονόκλωνες ίνες από πολυπροπυλένιο για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιά-
ματα, σε μήκη 12 και 18mm.
Δοσολογία: 0,4-0,8 kg/m3 σκυροδέματος ή κονιάματος.

Κιβώτια 30x0,6kg
το καθένα

00000000
PlaniCrete
Λάτεξ συνθετικού καουτσούκ για τσιμεντοκονιάματα, για τη βελτίωση της 
πρόσφυσης και των μηχανικών αντοχών. Είναι σε υγρή μορφή και έχει 
περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα 40%. Έχει χρόνο αποθήκευσης 24 μήνες.
Κατανάλωση: • για συγκολλητική επάλειψη: 100-150g/m2 • για την 
προετοιμασία τσιμεντοκονιών και σοβάδων: 50-80kg/m3

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 10kg

00000000 Δοχείο 25kg

00000000 Συσκευασία 12x1kg

00000000
forM-release agent dMa 1000
Γαλάκτωμα αποκόλλησης ξύλινων καλουπιών. Αραιώστε ένα μέρος με 5-20 
μέρη νερό, ανάλογα με τον τύπο του καλουπιού. Η εφαρμογή γίνεται με 
βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 10-30g/m2 καθαρού προϊόντος

Δοχείο 4kg

00000000 Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 9kg

00000000 Δοχείο 23kg

00000000

MaPeCure e
Αντιεξατμιστική μεμβράνη σε υδατικό διάλυμα, για την προστασία των 
νωπών επιφανειών σκυροδέματος, που εκτίθενται στον ήλιο και στον αέρα, 
από την ταχεία εξάτμιση του νερού. Η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό.
Κατανάλωση: • αδιάλυτο: 70-100g/m2 •  διαλυμένο 1:1 με νερό: 140-200g/m2

Δοχείο 25kg

00000000

MaPeforM eCo oil
Αποκολλητικό καλουπιών, με χημική δράση, με βάση φυτικό έλαιο για τη 
διευκόλυνση αφαίρεσης των καλουπιών. Η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό 
με κατάλληλο σύστημα ψεκασμού.
Κατανάλωση: από 15 έως 25g/m2 σε μεταλλικά ήπλαστικά καλούπια

Δοχείο 23kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000

Penetron adMix®

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τσιμεντοει-
δούς βάσης, χημικής δράσης, με ανάπτυξη κρυστάλλων 
στο εσωτερικό του. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στο εργοστάσιο σκυροδέματος με την μορφή σκόνης, 
με απευθείας πρόσθεση στα προ- ζυγισμένα ξηρά (στον 
ταινιόδρομο), πριν την προσθήκη του νερού ή με την 
προσθήκη στην βαρέλα, στο εργοτάξιο, αμέσως μετά την 
ανάμιξη (με ηλεκτρικό αναδευτήρα) με νερό στα ειδικά 
δοχεία ανάμιξης με δοσομετρητή. Αναλογία ανάμιξης με 
νερό: αναμιγνύουμε καλά ½ σακί των 18Kg σε 11,5Lt 
νερό. Η μικρή συσκευασία δοχ. 3,75Kg είναι βολική για 
παραγωγή στεγανών κονιαμάτων ή μικρής ποσότητας 
σκυροδέματος σε μικρή μπετονιέρα. Χρόνος ανάμιξης σε 
βαρέλα ή μικρή μπετονιέρα τουλάχιστον 5min.
Κατανάλωση: Προτεινόμενη αναλογία του PENETRON 
ADMIX® για μόνιμα στεγανό σκυρόδεμα είναι 0,8-1% 
κ.β. του τσιμέντου. Για συνηθισμένο σκυρόδεμα ~300Kg 
τσιμέντου χρησιμοποιούμε 3Kg σκόνης προϊόντος ανά 
m3 σκυροδέματος. Π.χ. για βαρέλα 9m3 θα χρησιμο-
ποιήσουμε: 3Kgx9=27Kg δηλαδή 1½ σακί PENETRON 
ADMIX®. Για ευκολία, τα σακιά κόβονται στην μέση, 
οπότε ανακατεύουμε 3 μισά σακιά σε 3 αντίστοιχα 
δοχεία ανάμιξης με 11,5Lt νερό έκαστο. Στην περίπτωση 
παραγωγής στεγανών κονιαμάτων (περιεκτι-
κότητα τσιμέντ. >250Kg/m3), προτείνεται η ανάμιξη 0,5-
1,0Kg PENETRON ADMIX® ανά 50Kg τσιμέντου.

Γκρι
Δοχείο
3,75Kg

132 Δοχεία/ 
Παλέτα
(485Kg)

00000000 Γκρι Σακί 18Kg
48 Σακιά/ 

Παλέτα
(864Kg)

00000000

Penetron adMix® soluBle Bags
Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τσιμεντοει-
Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τσιμεντοει-
δούς βάσης, χημικής δράσης, με ανάπτυξη κρυστάλλων 
στο εσωτερικό του. Ίδιας τεχνολογίας με τις παραπάνω 
υπάρχουσες συσκευασίες PENETRON ADMIX®, με την 
δυνατότητα όμως, λόγω της υδατοδιαλυτής συσκευασίας 
του, να προστεθεί απευθείας στην βαρέλα σκυροδέματος 
(χωρίς προηγούμενη ανάδευση με νερό). Επίσης, περιέχει 
ειδικό ανιχνεύσιμο χρωστικό (πράσινο) δείκτη για εργα-
στηριακό έλεγχο ορθής δοσολογίας.
Κατανάλωση: Βάσει της ενδεικτικής αναλογίας 0,8-1% 
κ.β. του τσιμέντου, στην βαρέλα σκυροδέματος προ-
σθέτουμε ένα – ένα τα υδατοδιαλυτά σακουλάκια, τόσα 
όσα και τα συνολικά m3 σκυροδέματος της βαρέλας. 
Προσοχή: ανάμιξη στην βαρέλα σε υψηλές στροφές για
τουλάχιστον 5-10min. μετά την προσθήκη και της τελευ-
ταίας συσκευασίας soluble bag.

Γκρι
Υδατοδιαλυτό 

σακί 3Kg

33 Δοχεία/
594kg

(6 Σακιά/
Δοχείο=18Kg)

00000000 Penetron® latex
Βελτιωτικό υγρό πρόσμικτο SBR υψηλής συγκέντρω-
σης στερεών 48,5%, για κονιάματα, επιχρίσματα και για 
συγκολλητικές στρώσεις. Αυξάνει την πρόσφυση και 
προσδίδει ευκαμψία, μειώνοντας την απορροφητικότητα 
τσιμεντομιγμάτων. Αναμιγνύεται στο νερό ανάμιξης.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά 5-10% κ.β. του τσιμέντου (2,5 
- 5Kg ανά σακί 50Kg τσιμέντου) ή σε αναλογία από 1:1 
έως 1:4 με το νερό ανάμιξης, ανάλογα με την χρήση. π.χ. 
για «πεταχτό» 1:2, λάσπωμα 1:3-1:4, κονιάματα επισκευ-
ής 1:2-1:3 με νερό.

Λευκό Δοχείο 5Kg
56 Δοχεία/ 

Παλέτα
(280Kg)

00000000 Λευκό Δοχείο 20Kg
30 Δοχεία/ 

Παλέτα
(600Kg)

00000000 Λευκό
Δεξαμενή
1000Kg

1000kg
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