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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

	 •	XPS (Fibran-Dow)

•	EPS (Διογκωμένη Πολυστέρινη - Neopor)

•	ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (KnauF inSuLaTion)

•	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (FibraNgeo-iSoVer-KNauF iNSuLaTioN)

•	ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (oDe - iSoVer)

•	ΞΥΛΟΜΑΛΛΟ (KnauF inSuLaTion)

•	ΘΕΡΜΟΜΟΝΟΤΙΚΑ	ΠΑΝΕΛ	ΜΕ	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (rigipS - KNauF)

•	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ (NDa - Vibro)
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPS Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
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* Είδη Ακμών Ι=Επίπεδη L=Πατούρα D=Ραμποτέ

Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών διαφορετικών διαστάσεων.
Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών με οποιαδήποτε πάχη από 10mm έως 200mm.
Για πλάκες πάχους μέχρι 20mm η διαμόρφωση είναι πάντα τύπου I. Η πλευρική διαμόρφωση τύπου D ή Ι γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRANxps για οικοδομική χρήση

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις 
 Μήκους και Πλάτους (mm)

Διαστάσεις 
Πάχους (mm) m2/Δέμα Τιμή €/m2

0000000000

MAESTRO
Τοιχοποιίας WL/60/LI 
για μονώσεις
διπλής τοιχοποιίας, ξύλινων 
δαπέδων, στεγών κ.λπ.

2500 x 600 25 24,00

0000000000 2500 x 600 (1250 x 600) 30 21,00 / (10,50)

0000000000 2500 x 600 (1250 x 600) 40 15,00 / (7,50)

0000000000 2500 x 600 50 12,00

0000000000 2500 x 600 60 10,50

0000000000 2500 x 600 70 9,00

0000000000 2500 x 600 80 7,50

0000000000 2500 x 600 90 6,00

0000000000 2500 x 600 100 6,00

0000000000 2500 x 600 120 4,50

0000000000 2500 x 600 140 4,50

0000000000 MAESTRO M
Procut CP/60/I
για στέγες (με κατά μήκος χάραξη)

2500 x 600 30 21,00

0000000000 2500 x 600 40 15,00

0000000000 2500 x 600 50 12,00

0000000000

ETICS BT
Ξυλοτύπων BT/60/L 
για μονώσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος.

2500 x 600 30 21,00

0000000000 2500 x 600 40 15,00

0000000000 2500 x 600 50 12,00

0000000000 2500 x 600 60 10,50

0000000000 2500 x 600 70 9,00

0000000000 2500 x 600 80 7,50

0000000000 2500 x 600 90 6,00

0000000000 2500 x 600 100 6,00

0000000000 2500 x 600 120 4,50

0000000000 2500 x 600 140 4,50

0000000000

ETICS GF
Γκοφρέ –Θερμοπρόσοψης 
GF/60/*
για μονώσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος και
θερμοπροσόψεις
(ισιο ή ΠΑτουρΑ).

1250 x 600 20 15,00

0000000000 1000 x 600 30 8,40

0000000000 1000 x 600 40 6,00

0000000000 1000 x 600 50 4,80

0000000000 1000 x 600 60 4,20

0000000000 1000 x 600 70 3,60

0000000000 1000 x 600 80 3,00

0000000000 1000 x 600 90 2,40

0000000000 1000 x 600 100 2,40

0000000000 1000 x 600 120 1,80

0000000000 1000 x 600 140 1,80

0000000000

300-L
Δωμάτων RF/60/L 
για μονώσεις δαπέδων, δωμάτων,
στεγών, υπογείων, ψυκτικών
θαλάμων.

2500 x 600 (1250 x 600) 50 12,00 / (6,00)

0000000000 1250 x 600 60 5,25

0000000000 1250 x 600 70 4,50

0000000000 2500 x 600 75 7,50

0000000000 1250 x 600 80 3,75

0000000000 1250 x 600 90 3,00

0000000000 1250 x 600 100 3,00

0000000000 1250 x 600 120 2,25

0000000000 1250 x 600 140 2,25
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* Είδη Ακμών Ι=Επίπεδη L=Πατούρα D=Ραμποτέ

Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών διαφορετικών διαστάσεων.
Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών με οποιαδήποτε πάχη από 10mm έως 200mm.
Για πλάκες πάχους μέχρι 20mm η διαμόρφωση είναι πάντα τύπου I. Η πλευρική διαμόρφωση τύπου D ή Ι γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας.
Τα προϊόντα FIBRAN PI και FIBRAN GP προσφέρονται πάντα με διαμόρφωση τύπου Ι.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRANxps για βιομηχανική χρήση

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRANxps για ανακαίνιση

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις 
 Μήκους και Πλάτους (mm)

Διαστάσεις 
Πάχους (mm) m2/Δέμα Τιμή €/m2

0000000000

500-L
Ψυκτικών θαλάμων FR/60/*
για μονώσεις ψυκτικών
θαλάμων, δαπέδων και δωμάτων 
με μεγάλα φορτία.

2500 x 600 (1250 x 600) 50 12,00 / (6,00)

0000000000 2500 x 600 75 7,50

0000000000 1250 x 600 80 3,75

0000000000 2500 x 600 (1250 x 600) 100 6,00 / (3,00)

0000000000

FABRIC
Πανέλων PL/**/I
για βιομηχανικά Πανέλα.

2500 x 600 (1250 x 600) 18 28,98 (& 43,47)

0000000000 2500 x 600 20 25,20 (& 35,91)

0000000000 1250 x 600 21 25,20 (& 35,91)

0000000000 2500 x 600 (1250 x 600) 50 10,08 (& 15,12)

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις 
 Μήκους και Πλάτους (mm)

Διαστάσεις 
Πάχους (mm) m2/Δέμα Τιμή €/m2

0000000000 GP
Επένδυσης τοίχων GP/120/I
για επενδύσεις τοίχων εσωτερικά 
γυψοσανίδα απλή 9,5 mm και 
μόνωση

2500 x 1200 39,50 3 m2/τεμ,

0000000000 2500 x 1200 49,50 3 m2/τεμ,

0000000000 2500 x 1200 59,50 3 m2/τεμ,

0000000000 PI
Pilotis PI/120/L
για παραμένοντα ξυλότυπο σε 
πλάκες σκυροδέματος γυψοσανίδα 
ανθυγρή 12,5 mm και μόνωση

2500 x 1200 62,50 3 m2/τεμ,

0000000000 2500 x 1200 72,50 3 m2/τεμ,

0000000000 2500 x 1200 82,50 3 m2/τεμ,
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FIBRANxps για αντεστραμμένη μόνωση δώματος

Θερμομονωτική Ταρατσόπλακα FIBRANxps TL

Θερμομονωτική Πλάκα με επικάλυψη πλακιδίου FIBRANxps STAR & υλικά εφαρμογής

Κωδικός Περιγραφή Διαστάσεις (mm) 
 (μονωτικό+επικάλυψη)

Βάρος/παλέτα 
(kg)

Tεμάχια/
παλέτα

m2/Δέμα Τιμή €/m2

0000000000

FIBRANxps TL
έξηλασμένη πολυστερίνη                     
FibraNxps πάχους 50 έως 100mm 
με 20mm λευκής τσιμεντοκονίας

600 x 300 x 70 900 112 20,16

0000000000 600 x 300 x 80

κατόπιν 
ζήτησης

0000000000 600 x 300 x 90

0000000000 600 x 300 x 100

0000000000 600 x 300 x 110

0000000000 600 x 300 x 120

Κωδικός Περιγραφή Διαστάσεις (mm) 
 (μονωτικό+επικάλυψη)

Βάρος/παλέτα 
(kg)

Tεμάχια/
παλέτα m2/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

FIBRANxps STAR 
έξηλασμένη πολυστερίνη             
FibraNxps πάχους 50 έως 100 
mm με επικόλληση πλακιδίου 
εξωτερικής χρήσης πάχους 10 mm

600 x 300 x 60 819 224 40,32

0000000000 600 x 300 x 70 714 92 34,56

0000000000 600 x 300 x 80 615 168 30,24

0000000000 600 x 300 x 90 584 152 27,36

0000000000 600 x 300 x 100 531 136 24,48

0000000000 600 x 300 x 110 507 128 23,04

Κωδικός Περιγραφή Κατανάλωση Συσκευασία Τεμ./κουτί Τιμή €/τεμ.

0000000
ECOBOND STRONG
Υβριδική κόλλα συγκόλλησης 
πολυστερίνης 
Πανίσχυρη υβριδική κόλλα 
με ελαστικότητα για ψυχρές 
συγκολλήσεις εξηλασμένης 
πολυστερίνης FibraNxps STar 
σε ασφαλτόπανο και άλλες 
στεγανοποιητικές επιστρώσεις

κατανάλωση:
150 gr/m2

κατ’ ελάχιστο

Φύσιγγα 280 ml (450 gr) 30

0000000 Σαλάμι 400 cc (640 gr) 28

0000000 Σαλάμι 600 cc (960 gr) 24
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STYROFOAM/DOW - ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις mm Πάχη mm Φύλλα/Δέμα m2/Δέμα m3/Δέμα Τιμή €/m2

0000000000

ROOFMATE SL-A
για δώματα
και δάπεδα

1250 Χ 600

30 14 10,50 0,315

0000000000 40 10 7,50 0,3

0000000000 50 8 6,00 0,3

0000000000 60 7 5,25 0,315

0000000000 70 6 4,50 0,315

0000000000 80 5 3,75 0,3

0000000000 100 4 3,00 0,3

0000000000

WALLMATE CW-A
για διπλούς
τοίχους

2500 Χ 600

30 14 21,00 0,63

0000000000 40 10 15,00 0,6

0000000000 50 8 12,00 0,6

0000000000 60 7 10,50 0,63

0000000000 70 6 9,00 0,63

0000000000 80 5 7,50 0,63

0000000000 90 4 6,00 0,54

0000000000 100 4 6,00 0,6

0000000000

SHAPEMATE GR-A
eaSY CuTγια στοιχεία
από σκυρόδεμα 
(δοκάρια,
κολώνες, pilotis)

2500 Χ 600

30 14 21,00 0,63

0000000000 40 10 15,00 0,6

0000000000 50 8 12,00 0,6

0000000000 60 7 10,50 0,63

0000000000 70 6 9,00 0,63

0000000000 80 5 7,50 0,6

0000000000 90 4 6,00 0,54

0000000000 100 4 6,00 0,6
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XENERGY - ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Κωδικός Ονομασία / 
Εφαρμογές

Διαστάσεις
mm Πάχη mm Φύλλα/Δέμα m2/Δέμα m3/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

ROOFMATE
XENERGY SL
για δώματα
και δάπεδα

1250 Χ 600

30 14 10,5 0,315

00000000 40 10 7,50 0,3

00000000 50 8 6,00 0,3

00000000 60 7 5,25 0,315

00000000 70 6 4,50 0,315

00000000 80 5 3,75 0,3

00000000 100 4 3,00 0,3

00000000

WALLMATE
XENERGY CW-SL
για διπλούς
τοίχους

2500 Χ 600

30 14 21,00 0,63

00000000 40 10 15,00 0,6

00000000 50 8 12,00 0,6

00000000 60 7 10,50 0,63

00000000 70 6 9,00 0,63

00000000 80 5 7,50 0,63

00000000

SHAPEMATE
XENERGY GREC
eaSY CuT
για στοιχεία
από σκυρόδεμα
(δοκάρια,
κολώνες, pilotis)

2500 Χ 600

30 14 21,00 0,63

00000000 40 10 15,00 0,6

00000000 50 8 12,00 0,6

00000000 60 7 10,50 0,63

00000000 70 6 9,00 0,63

00000000 80 5 7,50 0,63
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Κωδικός Ονομασία λD (W/mk) Τιμή €/m2

00000000 EPS- 30 AN -

00000000 EPS-30 -

00000000 EPS-50 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ce 0,040

00000000 EPS-60 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ce 0,039

00000000 EPS-80 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ce 0,036

00000000 EPS-100 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ce 0,035

00000000 EPS-120 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ce 0,034

00000000 EPS-150 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ce 0,033

00000000 EPS-200 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ Ce 0,033

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τιμή €

00000000
ΙSOFILL
Hχομονωτικό γέμισμα ξύλινων πατωμάτων από ειδικούς κόκκους 
αυτοσβεννύμενου διογκωμένου πολυστυρενίου.

(*) Κατόπιν παραγγελίας στην διάσταση 2000Χ1000 (mm) υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης πατούρας με επιλέον χρέωση: +5%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές λD (W/mk) Πάχος (mm) Τεμάχια/Δέμα m2/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

ISOBLOCK (EPS 80) 
eφαρμογή σε θερμομόνωση 
πυλωτής, υποστυλωμάτων, 
δοκών κ.τλ.
Διάσταση: 2500Χ600 (mm) με 
πατούρα & ραβδώσεις

0,036

30 14 21,00

00000000 40 10 15,00

00000000 50 8 12,00

00000000 60 7 10,50

00000000 70 6 9,00

00000000 80 5 7,50

00000000 100 4 6,00
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές λD (W/mk) Πάχος
(mm)

Τεμάχια/
Δέμα m2/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

EPS 80 
Διπλοί τοίχοι
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)

0,031

25 16 24

00000000 30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6

00000000

EPS 100 
Διπλοί τοίχοι
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)

0,031

25 16 24

00000000 30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6

00000000

EPS 120 
Δώματα & Δάπεδα
Διπλοί τοίχοι
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)

0,031

25 16 24

00000000 30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές λD (W/mk) Πάχος
(mm)

Τεμάχια/
Δέμα m2/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

EPS 120 
Δοκάρια κολώνες
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)

0,031

25 16 24

00000000 30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6

00000000

EPS 150 
Δώματα & Δάπεδα
Διπλοί τοίχοι
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)

0,030

25 16 24

00000000 30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6

00000000

EPS 150 
Δοκάρια κολώνες
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)

0,030

25 16 24

00000000 30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές λD (W/mk) Πάχος
(mm)

Τεμάχια/
Δέμα m2/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

EPS 150 ROOF 
κατάλληλο για δώματα
και δάπεδα
Διάσταση: 1250Χ600 (mm)
με πατούρα

0,030

40 10 7,5

00000000 50 8 6

00000000 60 7 5,25

00000000 70 6 4,50

00000000 80 5 3,75

00000000 100 4 3

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές λD (W/mk) Πάχος
(mm)

Τεμάχια/
Δέμα m2/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

R Thermo
GRAPHITE 30 PLUS
EPS 100 
Δοκάρια κολώνες
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)
με πατούρα

0,030

30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6

00000000

R Thermo
GRAPHITE 30 PLUS
EPS 100 
τοιχοποιΐας
Διάσταση: 2500Χ600 (mm)
με πατούρα

0,030

30 14 21

00000000 40 10 15

00000000 50 8 12

00000000 60 7 10,5

00000000 70 6 9

00000000 80 5 7,5

00000000 100 4 6
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* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Xρόνος παράδοσης 4-6 εβδομάδες.

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος Ρολού
(mm)

Μήκος Ρολού
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Ρολά KI-FIT λ=0,040 W/mK
γενικών χρήσεων και για
στέγες, άκαυστο Α1

1 200

10 000 50

2 τεμάχια/
ρολό

24 ρολά/ 
παλέτα

00000000 75 000 60*

00000000 12 500 80*

00000000 11 000 100*

00000000 9 000 120*

00000000 7 000 140*

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Ρολά ΤΙ 312 RA λ=0,040 W/mK
με επικάλυψη φύλλου 
αλουμινίου γενικών
χρήσεων, άκαυστο Α1

1 200

18 000 30*

00000000 15 000 50 24 ρολά/ 
παλέτα

00000000 14 000 60*

00000000 11 000 80*

00000000 8 500 100*

00000000 7 000 120*

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος Ρολού
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

TP 116, λ=0,037 W/mK, A1

600

45*

00000000 50

16 πλάκες / 
δέμα

24 δέματα / 
παλέτα

00000000 60*

00000000 75

10 πλάκες / 
δέμα

24 δέματα / 
παλέτα

00000000 80*

00000000 100*

00000000 120*

00000000 150*
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* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Xρόνος παράδοσης 4-6 εβδομάδες.

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος Ρολού
(mm)

Μήκος Ρολού
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Ρολό Ultracoustic,
λ=0,037 W/mK, A1

600

9 500 30*

00000000 16 000 45

2 τεμάχια/
ρολό

24 ρολά/ 
παλέτα

00000000 12 000 60*

-00000000 10 500 70*

00000000 7 500 100*

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Πλάκες Ultracoustic P,
λ=0,037 W/mK, A1

600

1 350 30*

00000000 1 200 45

16 πλάκες / 
δέμα

20 δέματα / 
παλέτα

00000000 1 350 60*

00000000 1 200 70*

00000000 1 200 80*

00000000 1 350 100*

00000000 Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Πλάκες TPM 135,
λ=0,035 W/mK, A1

600 1 250

50

12 πλάκες / 
δέμα

24 δέματα / 
παλέτα

00000000 100*
-

00000000 120*

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος Ρολού
(mm)

Μήκος Ρολού
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Ρολό Classic,
λ=0,035 W/mK, A1

1 200

11 000 50*

-

00000000 9 000 60*

00000000 7 000 80*

00000000 6 300 100*

00000000 5 300 120*

00000000 4 500 140*

00000000 4 000 150*

00000000 3 200 200*
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* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Xρόνος παράδοσης 4-6 εβδομάδες.

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Πλάκες τοιχοποιίας υψηλής
απόδοσης
TP 138, λ=0,032 W/mK, A1

600 1 350

40*

00000000 50

10 πλάκες / 
δέμα

20 δέματα / 
παλέτα

00000000 60*

00000000 85*

00000000 100*

00000000 120*

00000000 140*

00000000 160*

00000000 Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Πλάκες δαπέδων υψηλής
απόδοσης
ΤPΤ 01, λ=0,032 W/mK, A1

600 1 250

20*

00000000 25*

00000000 30*

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Φυσικός ορυκτοβάμβακας 
Κnauf Insulation, Ecose 
Technology

Παρθένος ορυκτοβάμβακας*
πλήρωσης κενών διπλής
τοιχοποιϊας σε σοφίτες
Supafil, λ=0,034 W/mK, A1

16,6 kg / σακί
26 σακιά / παλέτα
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ FIBRANgeo για οικοδομική χρήση

Κωδικός Εφαρμογές Διαστάσεις
mm Πάχος mm m2/Δέμα m2/Παλέτα Τιμή €/m2

00000000
FIBRANgeo Β-030
Ξηρά Δόμηση

1200 X 600
50 7,20 72,00

00000000 70 5,04 50,40
00000000 100 3,60 36,00
00000000

FIBRANgeo Β-040
Ξηρά Δόμηση                
κεραμοσκεπή

1200 X 600

40 8,64 86,40
00000000 50 7,20 72,00
00000000 60 5,76 57,60
00000000 70 5,04 50,40
00000000 80 4,32 43,20
00000000 100 3,60 36,00
00000000 120 2,88 28,80
00000000

FIBRANgeo Β-050
τοιχοποιία
Ξηρά Δόμηση
κεραμοσκεπή
Δάπεδο

1200 X 600

30 11,52 115,20
00000000 40 8,64 86,40
00000000 50 7,20 72,00
00000000 60 5,76 57,60
00000000 70 5,04 50,40
00000000 80 4,32 43,20
00000000 100 3,60 36,00
00000000 120 2,88 28,80
00000000

FIBRANgeo Β-570
τοιχοποιία
κεραμοσκεπή
οροφή
Δάπεδο

1200 X 600

30 9,36 112,32
00000000 40 7,20 86,40
00000000 50 5,76 69,12
00000000 60 5,04 60,48
00000000 70 4,32 51,84
00000000 80 3,60 43,20
00000000 100 2,88 34,56
00000000 120 2,88 28,80
00000000

FIBRANgeo Β-001
τοιχοποιία
κεραμοσκεπή
Δάπεδο

1200 X 600

20 10,80 172,80
00000000 30 7,20 115,20
00000000 40 5,76 80,64
00000000 50 4,32 69,12
00000000 60 3,60 57,60
00000000 70 3,60 50,40
00000000 80 2,88 40,32
00000000 100 2,16 34,56
00000000 120 1,44 28,80
00000000

FIBRANgeo Β-051 
Δώμα
Δάπεδο

1200 X 600

20 8,64 172,80
00000000 30 5,76 115,20
00000000 40 4,32 86,40
00000000 50 3,60 72,00
00000000 60 2,88 57,60
00000000 80 2,16 43,20
00000000

FIBRANgeo Β-571
Δώμα
Δάπεδο

1200 X 600

20 8,64 172,80
00000000 30 5,76 115,20
00000000 40 4,32 86,40
00000000 50 3,60 72,00

00000000 FIBRANgeo R-AX
ρολό με ενισχυμένο
αλουμινόχαρτο

1000 X 9000 30 9,00 189,00

00000000 1000 X 6000 50 6,00 126,00

00000000
FIBRANgeo R-040
ρολό χωρίς επικάλυψη

1000 X 6000 50 6,00 -
00000000 1000 X 5000 60 5,00 -
00000000 1000 X 3000 80 3,00 -

*Συσκευασία παλέτας 5€/ΤΕΜ. (Η παλέτα δεν επιστρέφεται)
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Επικαλύψεις Πετροβάμβακα FIBRANgeo

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ FIBRANgeo ΠΛΕΚΤΗΣ ΙΝΑΣ

Κωδικός Εφαρμογές Διαστάσεις
mm Πάχος mm m2/Δέμα m2/Παλέτα Τιμή €/m2

00000000

FIBRANgeo BP-021
Θερμοπρόσοψης 
έξωτερική Θερμομόνωση
τοιχοποιίας (eTiCS)
οροφή pilotis

1000 X 600

30 6,00 96,00

00000000 40 4,20 75,60

00000000 50 3,60 57,60

00000000 60 3,00 48,00

00000000 70 2,40 43,20

00000000 80 1,80 36,00

00000000 100 1,80 28,80

00000000 120 1,20 24,00

00000000 FIBRANgeo BP 40 
μεταλλικό Δώμα
Δάπεδο

1200 X 600

30 5,76 115,20

00000000 40 4,32 86,40

00000000 50 3,60 72,00

00000000 FIBRANgeo BP 50 
μεταλλικό Δώμα
Δάπεδο

1200 X 600

40 4,32 86,40

00000000 50 3,60 72,00

00000000 60 2,88 57,60

00000000

FIBRANgeo BP 70 
μεταλλικό Δώμα
Δάπεδο

1200 X 600

60 2,88 57,60

00000000 70 2,16 51,84

00000000 80 2,16 43,20

00000000 100 1,44 34,56

00000000 120 1,44 28,80

00000000 140 1,44 25,92

00000000 160 1,44 21,60

00000000
FIBRANgeo BP-50-BIT
με επικάλυψη ασφαλτικού
γαλακτώματος 
μεταλλικό Δώμα
Δάπεδο

1200 X 1000

40 - 32,40

00000000 50 - 26,40

00000000 60 - 21,60

00000000 80 - 16,80

00000000 100 - 14,40

Ειδικές παραγγελίες γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και για ποσότητες κατ’ ελάχιστον 10t ανά είδος και επιβαρύνονται 15% στις τιμές των αντίστοιχων
προϊόντων τιμοκαταλόγου.

Κωδικός Είδος Περιγραφή Τιμή €

00000000 ΑL ένισχυμένο Αλουμίνιο

00000000 XA Χαρτί CraFT

00000000 YM υαλοϋφασμα μαύρο

00000000 YA υαλοϋφασμα άσπρο
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ FIBRANgeo ΜΕ ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ για βιομηχανική χρήση

Κωδικός Κύριες Εφαρμογές Διαστάσεις
mm Πάχος mm m2/Δέμα Τιμή €/m2

00000000

FIBRANgeo R-560-KO 
Δοχεία
Δεξαμενές
σωληνώσεις
Αεραγωγοί
καμινάδες

1000 X 8000 30 8,00

00000000 1000 X 5000 40 5,00

00000000 1000 X 5000 50 5,00

00000000 1000 X 5000 60 5,00

00000000 1000 X 3000 80 3,00

00000000 1000 X 2500 100 2,50

00000000 1000 X 2500 120 2,50

00000000

FIBRANgeo R-080-KO 
Δοχεία
Δεξαμενές
σωληνώσεις
Αεραγωγοί
καμινάδες

1000 X 8000 30 8,00

00000000 1000 X 5000 40 5,00

00000000 1000 X 5000 50 5,00

00000000 1000 X 4000 60 4,00

00000000 1000 X 3000 80 3,00

00000000 1000 X 2500 100 2,50

00000000 1000 X 2500 120 2,50

00000000

FIBRANgeo R-001-KO 
Δοχεία
Δεξαμενές
σωληνώσεις
Αεραγωγοί
καμινάδες

1000 X 6000 30 6,00

00000000 1000 X 5000 40 5,00

00000000 1000 X 5000 50 5,00

00000000 1000 X 4000 60 4,00

00000000 1000 X 3000 80 3,00

00000000 1000 X 2500 100 2,50

00000000 1000 X 2000 120 2,00

00000000
FIBRANgeo XS-LOOSE

280-360
kg/ΠΑΛΕΤΑ*

- -
00000000 Σάκος 20 kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ FIBRANxpe

Κωδικός Πάχος (mm) Πλάτος Ρολού (mm) Μήκος Ρολού (m) Τιμή €/m2

00000000 3 mm 1200 100 0,84

00000000 5 mm 1200 50 1,31

*Συσκευασία παλέτας 5€/ΤΕΜ. (Η παλέτα δεν επιστρέφεται)

Ειδικές παραγγελίες γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και για ποσότητες κατ’ ελάχιστον 10t ανά είδος και επιβαρύνονται 15% στις τιμές των αντίστοιχων
προϊόντων τιμοκαταλόγου.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ODE

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ISOVER

Κωδικός Ονομασία Διαστάσεις m Πάχος mm  Συσκευασία m2 Τιμή €/m2

00000000

ODE Starflex Glasswool 
Blanket
VKM D-20/3
Θερμομονωτικό Πάπλωμα

1,20 x 24,00 30 28,80

00000000

ODE Starflex Glasswool 
Blanket
VKM D-13/5
Θερμομονωτικό Πάπλωμα

1,20 x 15,00 50 18,00

00000000

ODE Starflex Glasswool 
Blanket
AFK VKM D-20/3
Θερμομονωτικό Πάπλωμα με
ένισχυμένο Αλουμίνιο

1,20 x 24,00 30 28,80

00000000

ODE Starflex Glasswool 
Blanket
AFK VKM D-13/5
Θερμομονωτικό Πάπλωμα με
ένισχυμένο Αλουμίνιο

1,20 x 15,00 50 18,00

Κωδικός Ονομασία Μονάδα
Πώλησης

Μήκος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Συσκευασία
Τιμή €/m2

Τεμ. Μ.Π. Kg

00000000

Πάπλωμα
υαλοβάμβακα (*)
Πυκνότητα 16 Kg/m3

Πάχος 50mm

m2 13500 2χ600 2 16,2 12,96

00000000

Πλάκες
υαλοβάμβακα (*)
Πυκνότητα 22 Kg/m3

Πάχος 50mm

m2 1350 600 12 9,72 10,70

Κατόπιν παραγγελίας, προϊόντα υαλοβάμβακα διατίθενται και σε θερμομονωτικές πλάκες διαφόρων πυκνοτήτων και με ποικίλες επικαλύψεις.

Κατόπιν παραγγελίας σε άλλες πυκνότητες ή πάχη, μόνο για πλήρες φορτίο.

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, για το οποίο η τιμή ισχύει εφ’όσον υπάρχει απόθεμα.
 Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο διαφοροποίησης τιμής.
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Βάρος
(Kg/m2)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €/m2

00000000

Ξυλόμαλλο

Πλάκες ξυλόμαλλου. Ένα
φυσικό προϊόν από ίνες ξύλου 
με συνδετικό υλικό τσιμέντο 
HERAKLITH-C

600 2 000

25* 12 48 m2 / παλέτα

00000000 35* 15 34,8 m2 / παλέτα

00000000 50* 20 24 m2 / παλέτα

00000000 75* 29 16,8 m2 / παλέτα

00000000 100* 34 13,2 m2 / παλέτα

00000000

Ξυλόμαλλο

Πλάκες ξυλόμαλλο. Ένα
φυσικό προϊόν από ίνες ξύλου 
με συνδετικό υλικό τσιμέντο 
HERATEKTA-C3

600 2 000

25* 7 50,4 m2 / παλέτα

00000000 35* 7,5 38,4 m2 / παλέτα

00000000 50* 8 26,4 m2 / παλέτα

00000000 75* 8,5 16,8 m2 / παλέτα

00000000 100* 12 13,2 m2 / παλέτα

00000000

Ξυλόμαλλο

Πλάκες ξυλόμαλλου
με πυρήνα πετροβάμβακα
TEKTALAN-HS

600 2 000

50* 11,70 26,4 m2 / παλέτα

00000000 75* 14,50 16,8 m2 / παλέτα

00000000 100* 17 13,2 m2 / παλέτα

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και με ελάχιστες ποσότητες. Xρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

ΞΥΛΟΜΑΛΛΟ HERAKLITH, HERATEKTA, TEKTALAN
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Βάρος
(Κg/m2)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Πετροβάμβακας
Κnauf Insulation

Μονωτικές πλάκες 
δαπέδων
KR POD EXTRA 150,
λ=0,039 W/mK, A1

epS 30mm rbi 12 5mm

600 2 000

42 5 9 56

κατά
παραγγελία

00000000 epS 40mm rbi 12 5mm 52 5 9 73

00000000 epS 50mm rbi 12 5mm 62 5 9 90

00000000 epS 60mm rbi 12 5mm 72 5 10 07

00000000 epS 70mm rbi 12 5mm 82 5 10 24

00000000 epS 80mm rbi 12 5mm 92 5 10 41

00000000 epS 30mm rbi 12 5mm

1 200 2 000

42 5 9 56

00000000 epS 40mm rbi 12 5mm 52 5 9 73

00000000 epS 50mm rbi 12 5mm 62 5 9 90

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Τα παραπάνω είδη μπορούν να παραχθούν και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΕΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KNAUF ΙNTHERM

ΠΑΝΕΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ KNAUF ΙNTHERM

*  Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες.

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Βάρος
kg/m2)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000 Θερμομονωτικό πανέλο
Knauf InTherm

Άνθυγρη γυψοσανίδα η2 Ακ
12,5 mm με γραφιτούχο 
διογκωμένο πολυστυρένιο
epS 80

1 200 2 500

30 10,1 22 τεμ. / παλέτα

00000000 50 10,5 15 τεμ. / παλέτα

00000000* 80 11,0 10 τεμ. / παλέτα

00000000* 100 11,3 8 τεμ. / παλέτα

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Βάρος
kg/m2)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Knauf Betoboard Standard

Πανέλο άνθυγρης γυψοσανίδα 
η2 Ακ 12,5mm με διογκωμένο 
πολυστυρένιο epS 80, πάχους 
25mm

1 200 2 500

30 10,50 25 τεμ. / παλέτα

00000000

Knauf Betoboard
X-Therm

Πανέλο άνθυγρης γυψοσανίδας 
η2 Ακ 12,5mm με διογκωμένο 
πολυστυρένιο epS 80, πάχους 
50mm

50 11,0 15 τεμ. / παλέτα
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Κωδικός Ονομασία/Χαρακτηριστικά Χρώμα Πάχος
mm Βάρος  Συσ/σία Τιμή €/m2

00000000
Akustik-GPB
Hχομονωτικό, αντικραδασμικό, μη τοξικό 
υλικό διαφορετικής πυκνότητας epDM. 
eφαρμόζεται εύκολα σε γυψοσανίδες για 
ηχομόνωση και αποφυγή κραδασμών. Έχει 
Πυκνότητα 200/210gr/cm3, aντίσταση στη 
Φωτιά Class 2, Θερμική Αντίσταση -20°C 
+120°C και (rw) ηχομείωση 26db.

Μαύρο 2 4kg/m2

Ρολό
1,20χ25m=

30m2

00000000 Μαύρο 2,2 5,5kg/m2

Ρολό
1,20χ25m=

30m2

00000000
Ecoroll
ηχομονωτικό - αντικραδασμικό υλικό από 
καουτσούκ, με καλές θερμομονωτικές 
ιδιότητες, με σύνθεση από ανακυκλωμένα 
υλικά 100% ανακυκλώσιμα. η ελαστικότητα 
του το κάνει πολύ ανθεκτικό σε σκισίματα, με 
αυξημένες αντοχές σε κάθε μορφής πίεση που 
ασκείται στο υλικό. Έχει Πυκνότητα 720gr/cm3, 
aντίσταση στη Φωτιά DiN 4102 part 1, Θερμική 
Αντίσταση από -30°C +80°C, Ατμοδιαπερα-
τότητα DiN 5216 0,14 W/mk και  (ΔL) Δείκτης 
ηχομόνωσης 22,5db (3mm).

- 3 -
Ρολό 

1,25x20m=
25m2

00000000 - 5 -
Ρολό 

1,20x12m=
15m2

00000000 - 8 -
Ρολό 

1,25x8m=
10m2

00000000

Ecorubber
έξαιρετικό ηχομονωτικό υλικό από καου-
τσούκ. έφαρμόζεται σε τοίχους, ψευδοροφές 
και δάπεδα. λόγω των αντικραδασμικών 
ιδιοτήτων του, χρησιμοποιήται κάτω από 
μηχανήματα, σε ξύλινα δάπεδα επαγγελμα-
τικών ή μη χώρων. Έχει Πυκνότητα 780gr/
cm3, συντ. θερμικής Αγωγιμότητας 0,113 W/
mc, Θερμική Αντίσταση -60°C +150°C και 
(rw) ηχομείωση σε διπλή τοιχοποιία 45,0db 
(10mm) και 53,5db (20mm).

Μαύρο 10 -
Πλάκες

1,00χ1,20m

00000000 Μαύρο 20 -
Πλάκες

1,00χ1,20m

Κωδικός Ονομασία/Χαρακτηριστικά Χρώμα Πάχος
mm

Πλάτος
cm  Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

Wall-Band
ηχομονωτικό υλικό από καουτσούκ σε 
λωρίδες για ειδικές χρήσεις, π.χ. κάτω από 
τοιχοποιία. Έχει Πυκνότητα 780gr/cm3.

Μαύρο 3 10 Ρολό 20m

00000000 Μαύρο 3 20 Ρολό 20m

00000000 Μαύρο 3 30 Ρολό 20m

00000000 Μαύρο 5 10 Ρολό 12m

00000000 Μαύρο 5 20 Ρολό 12m

00000000 Μαύρο 5 30 Ρολό 12m

00000000

Pavipiu
Αποτελείται από μία στρώση πολυαιθυ-
λενίου πάχους 5mm, πυκνότητας 33kg/
m3 και μία στρώση τσόχας πάχους 4mm 
(τελική επιφάνεια). ιδανικό για χρήση 
σε δάπεδα ακόμα και σε τσομεντοκονίες 
μικρού πάχους (για πάχος μικρότερο από 
5cm το γέμισμα πρέπει να ενισχυθεί). 
υλικό υψηλής δυναμικής ακαμψίας. Έχει 
Θερμική Αγωγιμότητα λ=0,036 w/mk, 
Δυναμική Ακαμψία s't=11 MN/m3, Βελ-
τίωση ηχομόνωσης ΔLnw=30db, ηχηρή 
συχνότητα 37Hz.

Γκρι 
ανθρακί

9 -
Ρολό

1,50χ50m=
75m2
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Κωδικός Ονομασία/Χαρακτηριστικά Χρώμα Πάχος
mm  Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

Pavipiu Plus
Αποτελείται από ένα στρώμα πολυαιθυλενίου πά-
χους 5mm πυκνότητας 33kg/m3 σε συνδυασμό 
με το ειδικό ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο στο 
κάτω μέρος και ειδική τσόχα με ακουστική από-
σβεση σαν τελική επιφάνεια. ιδανικό για χρήση 
σε δάπεδα, χάρη στα εξαιρετικά του ηχομονωτικά 
χαρακτηριστικά, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε 
τύπο κατασκευής ακόμα και σε δάπεδα χωρίς 
γέμισμα εξομάλυνσης. υλικό χαμηλής δυναμικής 
ακαμψίας. Έχει Δυναμική Ακαμψία s't=11 MN/
m3, Βελτίωση ηχομόνωσης ΔLnw=30db, ηχηρή 
συχνότητα 40Hz.

Γκρι 
ανθρακί

12
Ρολό 

1,50x25m=
37,50m2

00000000
Akustik-PE CL2
Άριστο υλικό από πολυαιθυλένιο, για χρήση 
ανάμεσα στην πλάκα και το δάπεδο για την 
απόσβεση των ήχων που προκαλούνται από 
την χρήση του πατώματος. Αποτελεσματικό σε 
κτυπογενείς ήχους. Έχει Αντίσταση στην Φωτιά 
Class 2, συντ. θερμικής Αγωγιμότητας λ=0,0329 
N Cal, Πυκνότητα 33kg/m3, Θερμική Αντίσταση 
-80°C +100°C και (ΔL) Δείκτης ηχομείωσης 
κτυπογενών ήχων 24,0db (3mm), 26,0db (5mm) 
και 26,5db (10mm).

Γκρι 
ανθρακί

3
Ρολό 

1,08x150m=
162m2

00000000 Γκρι 
ανθρακί

5
Ρολό 

1,50x100m=
150m2

00000000 Γκρι 
ανθρακί

10
Ρολό 

1,50x50m=
75m2

00000000

Akustik-metal slik art.1
συνδυασμός 2 στρώσεων πολυουρεθάνης και 
1 στρώση μολύβδου πάχους 0,35mm. ιδανικό 
για ηχομόνωση μηχανοστασίων, χωρισμάτων, 
οροφών. έξαιρετικές επιδόσεις στις μεσαίες και 
χαμηλές συχνότητες. Έχει Αντίσταση στην Φωτιά 
Class 2, Βάρος 4,80kg/m2 και ηχομείωση rw 
29db.

Γκρι 
ανθρακί

20
+

ΡΒ 0,35mm

Ρολό 
1,00x1,00m

00000000

Akustik-metal slik art.5
συνδυασμός 3 στρώσεων. Αποτελείται από μία 
στρώση πολυουρεθάνης πάχους 10mm (πυ-
κνότητα 35kg/m3), μία στρώση πολυαιθυλένιου 
πάχους 3mm (πυκνότητα 33kg/m3) και ενδιά-
μεσα φύλλο μολύβδου πάχους 0,35mm. ιδανικό 
για σωληνώσεις, αγωγούς κτλ. έξαιρετικές επι-
δόσεις στις μεσαίες και χαμηλές συχνότητες. Έχει 
Αντίσταση στην Φωτιά Class 2, Βάρος 4,50kg/m2 
και ηχομείωση rw 29db.

Γκρι 
ανθρακί

13
+

ΡΒ 0,35mm

Ρολό 
1,00x3,00m

00000000

Akustik-metal slik art.6
συνδυασμός 2 στρώσεων πολυαιθυλενίου και 1 
στρώση μολύβδου πάχους 0,35mm. ιδανικό για 
ηχομονώσεις σωληνώσεων αλλά και χώρων 
με μεγάλα ποσά θορύβου όπως μηχανοστάσια, 
γκαράζ, WC, κλπ. με εξαιρετικές επιδόσεις στις 
χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Έχει Αντίσταση 
στην Φωτιά Class 2, Βάρος 4,20kg/m2, Θερμική 
Αντίσταση -80°C + 100°C και ηχομείωση rw 
27,5db.

Γκρι 
ανθρακί

6
Ρολό

1,00χ3,00m
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Κωδικός Ονομασία/Χαρακτηριστικά Χρώμα Πάχος
mm

Πλάτος
mm  Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

Akustik GIPS art.1
γυψοσανίδα με επικολλημένο ηχο-
μονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας 
(λάστιχο epDM). ιδανικό για διαχωρι-
σμούς χώρων και όπου απαιτούνται 
υψηλές τιμές ηχομείωσης. η τοποθέ-
τηση γίνεται όπως στις συνηθισμένες 
γυψοσανίδες. σε συνδυασμό με 
χαμηλής πυκνότητας πετροβάμβακα 
επιτυγχάνοντας ηχομειώσεις μέχρι 
και 57db. Έχει Πυραντοχή epDM 
euroclass b, Πυραντοχή γυψοσανίδας 
Class 1 και Βάρος 15kg/m2.

Γκρι 
ανθρακί

12 -
Ρολό 

1,50x25m=
37,50m2

00000000

Akustik Border
ηχομονωτικό υλικό σχήματος "L" με 
αυτοκόλλητη πλευρά για σοβατεπί. 
λειτουργεί και ως αρμός συστολής 
διαστολής. Έχει Πυκνότητα 30kg/
m2, μήκος 2m και Διάσταση: Βάση 
50mm x Ύψος 100mm.

- 6 - Κουτί 400m

00000000 - 6 - Κουτί 400m

00000000 - 6 - Κουτί 400m

00000000 Akustik Band
Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία 
πολυαιθυλενίου. Έχει Αντίσταση 
στην Φωτιά Class 1 και Θερμική 
Αντίσταση -80°C + 100°C.

Γκρι 
ανθρακί

3 50 Ρολό 20m

00000000 Γκρι 
ανθρακί

3 100 Ρολό 20m

Κωδικός Ονομασία/Χαρακτηριστικά Χρώμα Πάχος
mm  Συσ/σία Τιμή €/m2

00000000

 

Akustik-Foam
ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, πολυου-
ρεθάνης πολυεστερικής βάσης, με ευρύ φάσμα 
εφαρμογών για απόλυτος έλεγχος του ήχου. έφαρ-
μόζεται με θεαματικά αποτελέσματα σε αεραγωγούς, 
μηχανήματα που παράγουν δυνατούς θορύβους, και 
χώρους που απαιτείται με γάλη ηχοαπορρόφηση. 
Έχει Πυκνότητα 35kg/m3, συντ. Θερμικής Αγωγιμό-
τητας 0,029kcal/mh°C, Αντίσταση στη φωτιά Class 
2, uL 94 HF1 standard, Θερμική Αντίσταση -50°C + 
110°C και Διαστάσεις 1m x 1m.

Γκρι
σκούρο

20
(10+10)

40m2

00000000 Γκρι
σκούρο

30
(10+20)

26m2

00000000 Γκρι
σκούρο

40
(20+20)

18m2

00000000 Γκρι
σκούρο

50
(20+30)

14m2
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Κωδικός Ονομασία/Χαρακτηριστικά Χρώμα Πάχος
mm  Συσ/σία Τιμή €/m2

00000000

Akustik-Gum Foam
ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, πολυουρεθάνης πο-
λυεστερικής βάσης, σε συνδυασμό με υψηλής πυκνότητας 
epDM, με άριστες ηχομονωτικές και ηχοαπορροφητικές 
ιδιότητες. έφαρμόζεται σε λείες και καμπύλες επιφάνει-
ες για την ηχομόνωση σταθερών και κινητών τοίχων, 
οροφών, καμπίνων, μηχανημάτων και γενικά σε χώρους 
που απαιτείται άριστη ηχοαπορρόφηση. Έχει Πυκνότητα 
35kg/m3, συντ. Θερμικής Αγωγιμότητας 0,029kcal/mh°C, 
Αντίσταση στη φωτιά Class 2, Θερμική Αντίσταση -50°C + 
110°C, ηχομείωση rw=30db και Διαστάσεις 1m x 1m.

Γκρι
σκούρο

30mm
(10+20)

50m2

00000000
Akustik-Stop
ηχοαπορροφητικό υλικό από πολυουρεθάνη πολυεστερι-
κής βάσης με το χαρακτηριστικό πυραμιδοειδές  προφίλ. 
Χρησιμοποιείται κυρίως σε χώρους όπου ο ήχος έχει 
μεγάλο φάσμα συχνοτήτων. κατάλληλο για στούντιο ηχο-
γραφήσεων, αίθουσες συναυλιών και γενικά σε χώρους 
που μπορούν να δώσουν πολύ υψηλές αλλά και πολύ 
χαμηλές συχνότητες. Έχει Πυκνότητα 35kg/m3, συντ. 
Θερμικής Αγωγιμότητας 0,029kcal/mh°C, Αντίσταση στη 
φωτιά Class 2, uL 94 HF1 standard, Θερμική Αντίσταση 
-50°C + 110°C και Διαστάσεις 1m x 1m.

Γκρι
σκούρο

35/50
(15+20)

40m2

00000000 Γκρι
σκούρο

50/60
(20+30)

26m2

00000000 Γκρι
σκούρο

70/50
(20+50)

18m2

00000000

Isotek-Foam
ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, αφρώδους μελα-
μίνης της baSF με ευρύ φάσμα εφαρμογών για απόλυ-
τος έλεγχος του ήχου. Άκαυστο με εξαιρετικές επιδόσεις 
στις μεσαίες προς χαμηλές συχνότητες (500 - 1000 Hz). 
Έχει σχετική μάζα 11+-2kg/m3, συντ. Θερμικής Αγωγι-
μότητας 0,034kcal/mh°C, Αντίσταση στη φωτιά Class 1, 
CSe rF/2/75/a, Θερμική Αντίσταση -60°C + 150°C και 
Διαστάσεις 1,20m x 0,60m.

Γκρι
του

πάγου

20
(10+10)

46 τμχ.

00000000
Γκρι
του

πάγου

30
(10+20)

34 τμχ.

00000000

Isotek-Stop
ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, αφρώδους μελαμίνης 
της baSF με ευρύ φάσμα εφαρμογών σε περιπτώσεις που 
το ζητούμενο είναι ο απόλυτος έλεγχος του ήχου. Άκαυστο 
με εξαιρετικές επιδόσεις στις μεσαίες προς χαμηλές συ-
χνότητες (500 - 1000 Hz). Έχει σχετική μάζα 11+-2kg/m3, 
συντ. Θερμικής Αγωγιμότητας DiN53420 0,034kcal/mh°C, 
Αντίσταση στη φωτιά Class 1, CSe rF/2/75/a, Θερμική 
Αντίσταση -60°C + 150°C και Διαστάσεις 1,20m x 0,60m.

Γκρι
του

πάγου

35/50
(15+20)

26 τμχ.

00000000
Γκρι
του

πάγου

50/60
(20+30)

18 τμχ.

00000000
Isotek-Slik
ηχοαπορροφητικό υλικό από επίπεδα φύλλα αφρώδους 
μελαμίνης της baSF. Έχει σχετική μάζα 8-11kg/m3, συντ. 
Θερμικής Αγωγιμότητας >0,035kcal/mh°C, Αντίσταση 
στη φωτιά Class 1, CSe rF/2/75/a, Θερμική Αντίσταση 
-60°C + 150°C και Διαστάσεις 1,25m x 0,625m.

Γκρι
του

πάγου
10 64 τμχ.

00000000
Γκρι
του

πάγου
20 22 τμχ.

00000000
Γκρι
του

πάγου
40 26 τμχ.

00000000 Isotek-Modulo
Hχοαπορροφητικό υλικό από επίπεδα φύλλα αφρώδους 
μελαμίνης της baSF. Έχει σχετική μάζα 8-11kg/m3, συντ. 
Θερμικής Αγωγιμότητας >0,035kcal/mh°C, Αντίσταση 
στη φωτιά Class 1, CSe rF/2/75/a και Θερμική Αντίσταση 
-60°C + 150°C. Διαστάσεις: πλάκες 0,60 x 0,60 χ 0,05m.

Γκρι
του

πάγου
50x10 64 τμχ.

00000000
Γκρι
του

πάγου
50x20 22 τμχ.
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Κωδικός Ονομασία/Περιγραφή Διαστάσεις
(μήκος χ Πλάτος)

Πάχος  Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

ISOLfon - Barrier 3.5 R
ηχομονωτική βισκοελαστική 
μεμβράνη μεγάλης πυκνότητας.
ρολό 3,5kg/m2.

5m x 100cm 1,8mm Τμχ. 1r, 5m2

00000000

ISOLfon - Barrier 5 R
ηχομονωτική βισκοελαστική 
μεμβράνη μεγάλης πυκνότητας.
ρολό 5kg/m2.

5m x 100cm 2,5mm Τμχ. 1r, 5m2

00000000

ISOLfon - Barrier 10 Ρ
ηχομονωτική βισκοελαστική 
μεμβράνη μεγάλης πυκνότητας.
Φύλλο 10kg/m2.

120cm x 100cm 5mm Ττμχ. 4P, 4,5m2

00000000

ISOLfon - PB-R
σύνθετο ηχομονωτικό ρολό, με 
ενδιάμεσο φύλλο μολύβδου 
4 kg/m & με αμφίπλευρη 
επένδυση από αφρώδες 
πολυαιθυλένιο (XLpe). ρολό 
συνολικού πάχους 6,4mm.

300cm x 100cm 6,4mm Tμχ. 1r, 3m2

00000000

ISOLfon SE-P/15P
Αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα κυματοειδούς 
διαμόρφωσης (αυγοθήκες).
Φύλλο Πάχους 15mm (10+5).

100cm x 100cm 15mm Tμχ. 20P, 20m2

00000000

ISOLfon SE-P/25P
Αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα κυματοειδούς 
διαμόρφωσης (αυγοθήκες).
Φύλλο Πάχους 25mm (10+5).

100cm x 100cm 25mm Tμχ. 20P, 20m2

00000000

ISOLfon SE-P/30P
Αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα κυματοειδούς 
διαμόρφωσης (αυγοθήκες).
Φύλλο Πάχους 30mm (10+5).

100cm x 100cm 30mm Tμχ. 20P, 20m2

00000000

ISOLfon SE-P/50P
Αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα κυματοειδούς 
διαμόρφωσης (αυγοθήκες).
Φύλλο Πάχους 50mm (10+5).

100cm x 100cm 50mm Tμχ. 10P, 5m2

00000000

ISOLfon PY/30-50 P
Αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα κυματοειδούς 
διαμόρφωσης (πυραμίδες).
συνολικό Ύψος: 30mm
Βάση: 50x50mm.

100cm x 50cm 30mm Tμχ. 10P, 5m2
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Κωδικός Ονομασία/Περιγραφή Διαστάσεις
(μήκος χ Πλάτος)

Πάχος  Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

ISOLfon PY/40-50 P
Αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα κυματοειδούς 
διαμόρφωσης (πυραμίδες).
συνολικό Ύψος: 40mm
Βάση: 50x50mm.

100cm x 50cm 40mm Tμχ. 10P, 5m2

00000000

ISOLfon PY/40-100 P
Αφρώδη ηχοαπορροφητικά 
φύλλα κυματοειδούς 
διαμόρφωσης (πυραμίδες).
συνολικό Ύψος: 40mm
Βάση: 100x100mm.

100cm x 50cm 40mm Tμχ. 10P, 5m2

00000000
ISOLfon - PU/05 P
Αφρώδης, ηχοαπορροφητικό, 
επίπεδο φύλλο πολυουρεθάνης. 

100cm x 100cm 5mm Tμχ. 50Ρ, 50m2

00000000
ISOLfon - PU/10 P
Αφρώδης, ηχοαπορροφητικό, 
επίπεδο φύλλο πολυουρεθάνης. 

100cm x 100cm 10mm Tμχ. 30Ρ, 30m2

00000000
ISOLfon - PU/20 P
Αφρώδης, ηχοαπορροφητικό, 
επίπεδο φύλλο πολυουρεθάνης. 

100cm x 100cm 20mm Tμχ. 15Ρ, 15m2

00000000
ISOLfon - PU/30 P
Αφρώδης, ηχοαπορροφητικό, 
επίπεδο φύλλο πολυουρεθάνης. 

100cm x 100cm 50mm Tμχ. 10Ρ, 10m2

00000000

ISOLfon ReBond 110/10
οικολογικό, ηχοαπορροφητικό 
& Αντικραδασμικό φύλλο, 
από ανακυκλωμένη αφρώδη 
πολυουρεθάνη (πολύχρωμο).
Πυκνότητα 115 kg/m3 ± 15%.

100cm x 100cm 10mm Tμχ. 20P, 20m2

00000000

ISOLfon ReBond 110/20
οικολογικό, ηχοαπορροφητικό 
& Αντικραδασμικό φύλλο, 
από ανακυκλωμένη αφρώδη 
πολυουρεθάνη (πολύχρωμο).
Πυκνότητα 115 kg/m3 ± 15%.

100cm x 100cm 20mm Tμχ. 10P, 10m2

00000000

ISOLfon FF - 5
Αφρώδες πολυαιθυλενικό ρολό
διασταυρωμένων μοριακών 
αλυσίδων.

5000cm x 100cm 5mm Tμχ. 1r, 50m2

00000000

ISOLfon FF - 10
Αφρώδες πολυαιθυλενικό ρολό
διασταυρωμένων μοριακών 
αλυσίδων.

2500cm x 100cm 10mm Tμχ. 1r, 25m2
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Κωδικός Ονομασία/Περιγραφή Διαστάσεις
(μήκος χ Πλάτος)

Πάχος  Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

ISOLfon - ReRub 750S/03 R
ηχομονωτικό & αντικραδασμικό 
από ανακυκλωμένο ελαστικό, 
με πολυουρεθανικό συνδετικό 
υλικό, πυκνότητας 700-800kg m3.
ρολό πάχους 3mm.

1500cm x 100cm 3mm Τμχ. 1r, 15m2

00000000

ISOLfon - ReRub 750S/05 R
ηχομονωτικό & αντικραδασμικό 
από ανακυκλωμένο ελαστικό, 
με πολυουρεθανικό συνδετικό 
υλικό, πυκνότητας 700-800kg m3.
ρολό πάχους 5mm.

1000cm x 100cm 5mm Τμχ. 1r, 10m2

00000000

ISOLfon - ReRub 750S/08 R
ηχομονωτικό & αντικραδασμικό 
από ανακυκλωμένο ελαστικό, 
με πολυουρεθανικό συνδετικό 
υλικό, πυκνότητας 700-800kg m3.
ρολό πάχους 8mm.

600cm x 100cm 8mm Ττμχ. 1r, 6m2

Κωδικός Ονομασία/Περιγραφή Διαστάσεις Πάχος  Συσκευασία Τιμή €

00000000
Vibro - FS
έλαστικό αντικραδασμικό 
ξύλινων δαπέδων.

Εσωτερικό 
πλάτος 50mm

- -

00000000

Vibro - FM
μεταλλο-ελαστικό 
αντικραδασμικό ξύλινων 
νδαπέδων.

Εσωτερικό 
πλάτος 52mm

- -

00000000

Vibro - Profi
Αντικραδασμικό 
Ανακυκλωμένου έλαστικού 
(κυματοειδούς Διαμόρφωσης).

Λωρίδες 
χαραγμένες 

πλάτους 10cm

max πάχος 
17mm

-

00000000

Vibro - Profi
Αντικραδασμικό 
Ανακυκλωμένου έλαστικού 
(κυματοειδούς Διαμόρφωσης).

Τεμάχια 
διαστάσεων 
10x12cm-

max πάχος 
17mm

-

Παρακαλώ ρωτήστε μας για την ελάχιστη παραγγελία.
Τα παραπάνω προϊόντα δομική ηχοπροστασίας αποτελούν τα βασικά προϊόντα της κατηγορίας αυτής. Εφόσον ενδιαφέρεστε για μεγαλύτερη και περισσότερο 
ειδικευμένη επιλογή προϊόντων όπως π.χ. εξειδικευμένα προϊόντα για τη ναυτιλία και τους εγκαταστάτες αεραγωγών, παρακαλούμε ελάτε σε απευθείας 
επαφή μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες κάλυψης των εξειδικευμένων αναγκών σας.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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Κωδικός Ονομασία/Περιγραφή Διαστάσεις Τιμή €/m2

00000000
Vibro - WS.50
Αντικραδασμική Έδραση γυψοχωρισμάτων.

Εσωτερικό 
πλάτος 50mm

00000000
Vibro - WS.75
Αντικραδασμική Έδραση γυψοχωρισμάτων.

Εσωτερικό 
πλάτος 75mm

00000000
Vibro - WS.100
Αντικραδασμική Έδραση γυψοχωρισμάτων.

Εσωτερικό 
πλάτος 100mm

00000000
Vibro - band
Αντικραδασμική ελαστική ταινία (για σοβατεπί ξύλινων 
δαπέδων).

-

00000000
Vibro - SH
Αντικραδασμι κή ανάρτηση ελατηρίου.
μέγιστη φόρτιση 20 Kp 

-

00000000
Vibro - CH mini
Πολυμορφική Αντικραδασμική ανάρτηση ελαστικού.
μέγιστη φόρτιση 20 Kp 

-

00000000
Vibro - CH-R (25 mm)
Πολυμορφική Αντικραδασμική ανάρτηση με regufoam. 
μέγιστη φόρτιση 20 Kp 

-

00000000
Vibro - PI mini
Αντικραδασμική ανάρτηση «Π» με ελαστικό mini.
μέγιστη φόρτιση 18 Kp.

-

00000000

Vibro - EP
έλαστικά Αντικραδασμικά έφέδρανα.
σε γκρι ή μπλε ή κόκκινο για επιλογή χρωματισμού ανάλογα 
με τη φόρτιση.

12,5 x 12,5 x 2,5cm

00000000

Vibro - EP
έλαστικά Αντικραδασμικά έφέδρανα.
σε γκρι ή μπλε ή κόκκινο για επιλογή χρωματισμού ανάλογα 
με τη φόρτιση.

6 x 6 x 2,5cm



	 •	XPS	(eTiCS paCK - KeLYFoS - THraKoN "CLiMa pLuS")

	 •	EPS	(THraKoN "CLiMa pLuS" - KNauF THerMoproSopSiS -
MapeTHerM - Weber)

	 •	ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ	-	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ	-
ΦΥΣΙΚΟ	ΦΕΛΛΟ	(Weber)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



02ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPS Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

* Τα είδη που σημειώνονται με αστερίσκο διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και συνεννόησης για την ελάχιστη ποσότητα της παραγγελίας
  Χρόνος παράδοσης των προϊόντων με αστερίσκο 30-45 ημέρες

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm) Φύλλα / Δέμα m2 / Δέμα Τιμή €/m2

00000000

STYROFOAM ETICS BEA

Πλάκα XpS
για έξωτερική Θερμομόνωση

600 1 200

30 12 8,64
00000000 40 9 6,48
00000000 50 8 5,76
00000000 60 6 4,32
00000000 70 6 4,32
00000000 80 5 3,60
00000000 100 4 2,88
00000000 STYROFOAM ETICS SL

Πλάκα XpS
για έξωτερική Θερμομόνωση

600 1 200
50 8 5,76

00000000 70 6 4,32
00000000 80 5 3,60
00000000

FRONTROCK MAX E

Πλάκα Πετροβάμβακα
για έξωτερική Θερμομόνωση

600 1 000

50 6 3,60
00000000* 60* 4 2,40
00000000 70 3 1,80
00000000* 80* 3 1,80
00000000* 90* 3 1,80
00000000* 100* 2 1,20

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Τιμή € / Kg Τιμή € / Συσκευασία

00000000 ISOMAT, ETICS FIX ΛΕΥΚΗ
κόλλα έξωτερικής Θερμομόνωσης

Σακκί 25 Kg

00000000 ISOMAT, ETICS PLASTER, FINE 1,5mm, ΛΕΥΚΟ
Ακρυλικός σοβάς έξωτερικής Θερμομόνωσης

Δοχείο 25 Kg

00000000 ISOMAT, ETICS PLASTER, DECOR 2mm, ΛΕΥΚΟ
Ακρυλικός σοβάς έξωτερικής Θερμομόνωσης

Δοχείο 25 Kg

00000000 ISOMAT, ETICS PRIMER, ΛΕΥΚΟ
υψηλής Διεισδυτικότητας Ακρυλικό Αστάρι νερού

Δοχείο 10 Kg

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Τιμή € / τμχ.

00000000 INSTA-STIK FC GUN ADHESIVE
Πολυουρεθανική κόλλα έξωτερικής Θερμομόνωσης της DoW

Φύσιγγα 750 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.

00000000 GS PRO GAPS&CRACKS B3 STRAW (ΣΩΛΗΝΑΚΙ) FOAM 750 ml Φύσιγγα 750 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.

00000000 GS PRO GAPS&CRACKS B3 GUN (ΠΙΣΤΟΛΙ) FOAM 750 ml Φύσιγγα 750 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.

00000000 GS PRO GUN CLEANER 500 ml Φύσιγγα 500 ml σε κιβώτιο των 12 τμχ.

00000000 ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Τεμάχιο

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ POLYKEM 160 GR/M2 5X5 ΛΕΥΚΟ (ΕΤΙCS) Ρολλό 50 m2

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Τιμή € / Συσκευασία

00000000 KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ PN 8/110 NEUTRAL 100άδα

00000000 KELYFOS ΒΥ ΣΜΑ TERMOZ PN 8/130 NEUTRAL 100άδα

00000000 KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ PN 8/150 NEUTRAL 100άδα

00000000 KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ PN 8/170 NEUTRAL 100άδα

00000000 KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/110 NEUTRAL 100άδα

00000000 KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/130 NEUTRAL 100άδα

00000000 KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/150 NEUTRAL 100άδα

00000000 KELYFOS ΒΥΣΜΑ TERMOZ CN 8/170 NEUTRAL 100άδα

ETICS PACK
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* Το STYROFOAM IB-SL  πάχους 30 mm είναι διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
Δέμα Τιμή € / m2 Τιμή € / 

Συσκευασία

00000000

XENERGY IB-SL

Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης νέας γενιάς

600 1 250

30 10,50 m2

00000000 40 7,50 m2

00000000 50 6,00 m2

00000000 70 4,50 m2

00000000 80 3,75 m2

00000000
XENERGY LB
Βοηθητικά τεμάχια από εξηλασμένη 
πολυστερίνη νέας γενιάς για τις εσωτερι-
κές επιφάνειες των δομικών ανοιγμάτων 
(λαμπάδες) καιδημιουργία σκοτιών.

600 1 050

10 15,12 m2

00000000 20 7,56 m2

00000000

STYROFOAM IB-SL

Θερμομονωτικές πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης.

600 1 250

30* 10,50 m2

00000000 50 6,00 m2

00000000 60 5,25 m2

00000000 70 4,50 m2

00000000 80 3,75 m2

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τύπος Μήκος
(mm)

Συσκευασία
Δέμα

Τιμή € / 
τεμάχιο

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

Προφίλ από εξηλασμένη 
πολυστερίνη νέας γενιάς
για τη διαμόρφωση της 
θερμομόνωσης στις γωνίες
των κτιρίων.

bSK 30 gX (150 x 75 x 30 mm) 

60

32 τεμ.

00000000 bSK 40 gX (160 x 85 x 40 mm) 24 τεμ.

00000000 bSK 50 gX (170 x 85 x 50 mm) 20 τεμ.

00000000 bSK 70 gX (170 x 85 x 70 mm) 18 τεμ.  

00000000 bSK 80 gX (170 x 85 x 80 mm) 16 τεμ.

00000000

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Προφίλ από εξηλασμένη 
πολυστερίνη νέας γενιάς
για τη διαμόρφωση της
θερμομόνωσης στις ακμές
των δομικών ανοιγμάτων.

bSp 30 gX (140 x 85 x 30 mm)

60

30 τεμ.

00000000 bSp 40 gX (150 x 85 x 40 mm) 26 τεμ.

00000000 bSp 50 gX (160 x 85 x 50 mm) 26 τεμ.

00000000 bSp 70 gX (160 x 85 x 70 mm) 18 τεμ.

00000000 bSp 80 gX (160 x 85 x 80 mm) 28 τεμ.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPS Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

* Ο τύπος BSΚ 30 G είναι διαθέσιμος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
** Ο τύπος BSP 30 G είναι διαθέσιμος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
(mm)

Συσκευασία
Δέμα Τιμή €/m2 Τιμή € / 

Συσκευασία

00000000 STYROFOAM-LB

Βοηθητικά τεμάχια από εξηλασμένη 
πολυστερίνη για τις εσωτερικές 
επιφάνειες των δομικών ανοιγμάτων 
(λαμπάδες) και δημιουργία σκοτιών.

600 1 050

10 15,12 m2

00000000 20 7,56 m2

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τύπος και
Κατανάλωση Συσκευασία Tεμ. /

E.ΠΑΛ.
Τιμή € / 

Μ.Μ.
Τιμή € / 

Συσκευασία

00000000

KELYFOS BOND

ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοει-
δούς βάσης και υλικό σπατουλαρίσματος 
θερμομονωτικών πλακών. Έχει μεγάλο 
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Χρησιμοποιεί-
ται, σε συνδυασμό με τους σοβάδες
KeLYFoS FiNiSH-C FiNe/DeCor, KeLYFoS 
FiNiSH-a FiNe/DeCor και KeLYFoS 
FiNiSH-S FiNe/DeCor στο σύστημα 
KeLYFoS, για την εξωτερική θερμομόνωση 
κατοικιών. κατάλληλη για την επικόλληση 
των θερμομονωτικών πλακών του συστή-
ματος KeLYFoS στις εξωτερικές όψεις των 
κτιρίων. έπιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγ-
μα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των 
θερμομονωτικών πλακών του συστήματος 
KeLYFoS και αποτελεί έτσι το ιδανικό υπό-
στρωμα για το σοβά που θα ακολουθήσει.

Απόχρωση: λευκή.

ως κόλλα:
2,0-4,0 kg/m2

ως οπλισμένο
κονίαμα:
περίπου

1,5 kg/m2/mm

25 Kg 54

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τύπος Μήκος
(mm)

Συσκευασία
Δέμα

Τιμή € / 
τεμάχιο

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

Προφίλ από εξηλασμένη 
πολυστερίνη για τη 
διαμόρφωση της 
θερμομόνωσης στις γωνίες 
των κτιρίων.

bSK 30 g (150 x 75 x 30 mm)*

60

32 τεμ.

00000000 bSK 50 g (170 x 85 x 50 mm) 20 τεμ.

00000000 bSK 60 g (170 x 85 x 60 mm) 20 τεμ.

00000000 bSK 70 g (170 x 85 x 70 mm) 18 τεμ.  

00000000 bSK 80 g (170 x 85 x 80 mm) 16 τεμ.

00000000

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Προφίλ από εξηλασμένη 
πολυστερίνη για τη 
διαμόρφωση της 
θερμομόνωσης στις ακμές 
των δομικών ανοιγμάτων.

bSp 30 g (140 x 85 x 30 mm)**

60

30 τεμ.

00000000 bSp 50 g (160 x 85 x 50 mm) 26 τεμ.

00000000 bSp 60 g (160 x 85 x 60 mm) 22 τεμ.

00000000 bSp 70 g (160 x 85 x 70 mm) 18 τεμ.

00000000 bSp 80 g (160 x 85 x 80 mm) 28 τεμ.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPSΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

* Η συσκευασία των 5 kg διατίθεται μόνο στο KELYFOS FINISH-Α Fine 1,5 mm.

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Αποχρώσεις Τύπος και
Κατανάλωση Συσκ/σία Tεμ. /

E.ΠΑΛ.
Τιμή € / 

Μ.Μ.
Τιμή € / 

Συσκευασία

00000000

KELYFOS GRANIT

aκρυλικό, παστώδες επίχρισμα 
εμφάνισης γρανίτη. Χρησιμοποιεί-
ται για την κατασκευή έγχρωμων, 
υδαταπωθητικών επιχρισμάτων 
μικρού πάχους με αδρή διακοσμη-
τική μορφή. έφαρμόζεται επάνω 
σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως 
σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανί-
δες, γυψοσανίδες κλπ. σε συνδυ-
ασμό με την ινοπλισμένη κόλλα 
KeLYFoS THerMo χρησιμοποιεί-
ται στο σύστημα KeLYFoS για την 
εξωτερική θερμομόνωση
κατοικιών.

Αποχρώσεις: 24 επιλεγμένες
(χρωματολόγιο MarMoCrYL 
graniT) 

g 710

Περίπου
1,8 kg/m2/mm

Προτεινόμενο 
πάχος 

εφαρμογής:
Περίπου 2 mm

25 Kg 24

00000000 g 760

00000000 g 820

00000000 g 870

00000000 g 930

00000000 g 950

00000000 g 660

00000000 g 160

00000000 g 980

00000000 g 490

00000000 g 510

00000000 g 600

00000000 g 130

00000000 g 150

00000000 g 220

00000000 g 550

00000000 g 380

00000000 g 440

00000000 g 500

00000000 g 330

00000000 g 530

00000000 g 270

00000000 g 300

00000000 g 110

00000000

KELYFOS FINISH-A
FINE 1 mm, 1,5 mm, 2 mm

Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, 
ακρυλικός σοβάς. Χαρακτηρίζεται 
από άριστη πρόσφυση και υψηλή 
ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη 
υδαταπωθητικότητα κατά DiN 
52617. Χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή υδαταπωθητικών επι-
χρισμάτων μικρού πάχους με λεία 
μορφή. έφαρμόζεται επάνω σε όλα 
τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, 
σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες,
γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους.
σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη 
κόλλα KeLYFoS boND χρησιμο-
ποιείται στο σύστημα KeLYFoS 
για την εξωτερική θερμομόνωση 
κατοικιών.
Αποχρώσεις: λευκό και 305 
επιλεγμένες αποχρώσεις
(χρωματολόγιο nCS). Άλλες 
αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

Λευκό

KeLYFoS 
FiNiSH-a Fine 

1 mm:
Περίπου

1,8 kg/m2

KeLYFoS 
FiNiSH-a Fine 

1,5 mm:
Περίπου

2,7 kg/m2

KeLYFoS 
FiNiSH-a Fine 

2 mm:
Περίπου

3,2 kg/m2

25 Kg

24

00000000 Άλλες 
αποχρώσεις

25 Kg

00000000 Λευκό 5 Kg*

00000000 Άλλες 
αποχρώσεις

5 Kg*

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPS Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Αποχρώσεις Τύπος και
Κατανάλωση Συσκ/σία Tεμ. /

E.ΠΑΛ.
Τιμή € / 

Μ.Μ.
Τιμή € / 

Συσκευασία

00000000

KELYFOS FINISH-A
DECOR 2 mm, 3 mm

Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, 
ακρυλικός σοβάς. Χαρακτηρί-
ζεται από άριστη πρόσφυση και 
υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει 
πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 
DiN 52617.Χρησιμοποιείται για 
την κατασκευή υδαταπωθητικών 
επιχρισμάτων μικρού πάχους 
με αδρή-διακοσμητική μορφή. 
έφαρμόζεται επάνω σε όλα τα 
οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, 
σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, 
γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους. σε συν-
δυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα
KeLYFoS boND χρησιμοποιείται 
στο σύστημα KeLYFoS για την εξω-
τερική θερμομόνωση κατοικιών.
Αποχρώσεις: λευκό και 305 επιλεγ-
μένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο 
NCS). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 
150 kg).

Αποχρώσεις: λευκό και 305 
επιλεγμένες αποχρώσεις
(χρωματολόγιο nCS). Άλλες 
αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

Λευκό

KeLYFoS 
FiNiSH-a Decor 

2 mm:
Περίπου

2,3 kg/m2

KeLYFoS 
FiNiSH-a Decor 

3 mm:
Περίπου

3,5 kg/m2

25 Kg 24

00000000 Άλλες 
αποχρώσεις

25 Kg 24

00000000

KELYFOS FINISH-S
FINE 1 mm, 1,5 mm, 2 mm

Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σι-
λικονούχος σοβάς. Χαρακτηρίζεται 
από άριστη πρόσφυση και υψηλή
ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη
υδαταπωθητικότητα κατά DiN 
52617. Χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή υδαταπωθητικών
επιχρισμάτων μικρού πάχους με 
λεία μορφή.
έφαρμόζεται επάνω σε όλα τα 
οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, 
σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες,
γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους. σε συν-
δυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα
KeLYFoS boND χρησιμοποιείται 
στο σύστημα KeLYFoS για την εξω-
τερική θερμομόνωση κατοικιών.

Αποχρώσεις: λευκό και 227 επιλεγ-
μένες αποχρώσεις (χρωματολόγιο 
nCS). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 
150 kg).

Λευκό

KeLYFoS 
FiNiSH-S Fine 

1 mm:
Περίπου

1,8 kg/m2

KeLYFoS 
FiNiSH-S Fine 

1,5 mm:
Περίπου

2,7 kg/m2

KeLYFoS 
FiNiSH-S Fine 

2 mm:
Περίπου

3,2 kg/m2

25 Kg 24

00000000 Άλλες 
αποχρώσεις

25 Kg 24

00000000 Λευκό 5 Kg* 60

00000000 Άλλες 
αποχρώσεις

5 Kg* 60

* Η συσκευασία των 5 kg διατίθεται μόνο στο KELYFOS FINISH-S Fine 1,5 mm.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPSΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Αποχρώσεις Τύπος και
Κατανάλωση Συσκ/σία Tεμ. /

E.ΠΑΛ.
Τιμή € / 

Μ.Μ.
Τιμή € / 

Συσκευασία

00000000

KELYFOS FINISH-S
DECOR 2 mm, 3 mm

Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σι-
λικονούχος σοβάς. Χαρακτηρίζεται 
από άριστη πρόσφυση και υψηλή
ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη
υδαταπωθητικότητα κατά DiN 
52617. Χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή υδαταπωθητικών
επιχρισμάτων μικρού πάχους 
με αδρή-διακοσμητική μορφή. 
έφαρμόζεται επάνω σε όλα τα 
οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, 
σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες,
γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους. σε συν-
δυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα
KeLYFoS boND χρησιμοποιείται 
στο σύστημα KeLYFoS για την εξω-
τερική θερμομόνωση κατοικιών.

Αποχρώσεις: λευκό και 227 
επιλεγμένες αποχρώσεις
(χρωματολόγιο nCS). Άλλες 
αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

Λευκό

KeLYFoS 
FiNiSH-S Decor 

2 mm:
Περίπου

2,3 kg/m2

KeLYFoS 
FiNiSH-S Decor 

3 mm:
Περίπου

3,5 kg/m2

25 Kg 24

00000000 Άλλες 
αποχρώσεις

25 Kg 24

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Κατανάλωση Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

KELYFOS FINISH-C FINE

Έτοιμος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός 
σοβάς. η χρήση του απαιτεί μόνο
την προσθήκη νερού. κατάλληλος για 
την διαμόρφωση λείων επιφανειών, σε 
υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελα-
στικότητας και πρόσφυσης. σε συνδυασμό 
με την ινοπλισμένη κόλλα KeLYFoS
boND χρησιμοποιείται στο σύστημα 
KeLYFoS για την εξωτερική θερμομόνωση 
κατοικιών.

Aποχρώσεις: λευκό και 7 σταθερές 
αποχρώσεις. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 6.000 kg).

Περίπου
4,0 kg/m2/3mm

Λευκό 25 Kg 54

00000000
Αποχρώσεις 
χρωμ/γίου 

25 Kg
54

00000000
Άλλες

αποχρώσεις 
25 Kg

54

00000000

KELYFOS FINISH-C DECOR

Έτοιμος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σο-
βάς. η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθή-
κη νερού. κατάλληλος για την διαμόρφωση 
αδρών επιφανειών, σε υποστρώματα με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και
πρόσφυσης. σε συνδυασμό με την ινοπλι-
σμένη κόλλα KeLYFoS boND χρησιμοποιεί-
ται στο σύστημα KeLYFoS για την εξωτερική 
θερμομόνωση κατοικιών

Aποχρώσεις: λευκό και 7 σταθερές 
αποχρώσεις. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 6.000 kg).

Περίπου
4,5 kg/m2/3mm

Λευκό 25 Kg

00000000
Αποχρώσεις 
χρωμ/γίου 

25 Kg

00000000
Άλλες

αποχρώσεις 
25 Kg

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΟΒΑΔΕΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPS Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΑΣΤΑΡΙΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Κατανάλωση Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000
KELYFOS PRIMER

υψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικό αστάρι 
νερού. Αποτελεί το ιδανικό αστάρι για τους 
ακρυλικούς παστώδεις σοβάδες KeLYFoS 
FiNiSH-a FiNe/DeCor.

Απόχρωση: λευκό.

H συσκευασία των 10kg είναι σε πλαστικό 
δοχείο για να μπορεί να χρωματιστεί στις 
μηχανές χρωματισμού Color System στις 
περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να 
επικαλυφθεί με ακρυλικό σοβά βάσεως D
και Tr.

100-200 g/m2

20 Kg 39

00000000 10 Kg 36

00000000 5 Kg 72

00000000

KELYFOS SILICONE PRIMER

σιλικονούχα ακρυλική διασπορά, η οποία 
εφαρμοζόμενη σε πορώδεις επιφάνειες,
τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις κατάλ-
ληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές 
των σιλικονούχων σοβάδων KeLYFoS 
FiNiSH-S FiNe/DeCor.

Απόχρωση: λευκό.

H συσκευασία των 10kg είναι σε πλαστικό 
δοχείο για να μπορεί να χρωματιστεί στις 
μηχανές χρωματισμού Color System στις 
περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να 
επικαλυφθεί με σιλικονούχο σοβά βάσεως 
D και Tr.

100-200 g/m2

20 Kg 39

00000000 10 Kg 36

00000000 5 Kg 72

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ KELYFOS

υαλόπλεγμα 160 gr/m για την καθολική 
ενίσχυση της κόλλας KeLYFoS boND κατά την 
επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών.

Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm

Ρολό
50 m2

(1 m X 50 m)
m2

00000000

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ

σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο pVC με 
υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εξωτερι-
κών γωνιών καθώς και των ακμών δομικών 
ανοιγμάτων.

Διάσταση: 100 x 100 mm

Μήκος: 2,50 m

Δέμα
25 τεμ.

m
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPSΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΕΥΚΑΜΠΤΟ*
έύκαμπτο ισοσκελές γωνιόκρανο pVC με 
υαλόπλεγμα για την ενίσχυση
των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών.

Διάσταση: 125 x 125 mm
Μήκος: 25 m

Ρολό
σε κουτί

25 m
m

00000000

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο pVC
με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο
νεροσταλάκτη.

Διάσταση: 130 x 130 mm
Μήκος: 2,50 m

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
έιδικά διαμορφωμένο τεμάχιο υαλοπλέγμα-
τος για την τοπική ενίσχυση των γωνιών των 
δομικών ανοιγμάτων.

Άνοιγμα καρέ: 4,0 x 4,0 mm

Κουτί
25 τεμ.

τεμ.

00000000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της 
πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών 
στη βάση της κατασκευής
Πλάτος: 30 mm Χ Μήκος: 2,50 m

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της 
πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών 
στη βάση της κατασκευής
Πλάτος: 40 mm Χ Μήκος: 2,50 m

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της 
πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών 
στη βάση της κατασκευής
Πλάτος: 50 mm Χ Μήκος: 2,50 m

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της 
πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών 
στη βάση της κατασκευής
Πλάτος: 60 mm Χ Μήκος: 2,50 m

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της 
πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών 
στη βάση της κατασκευής
Πλάτος: 70 mm Χ Μήκος: 2,50 m

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
με νεροσταλάκτη για την τοποθέτηση της 
πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών 
στη βάση της κατασκευής
Πλάτος: 80 mm Χ Μήκος: 2,50 m

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000 ΒΥΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF12007
καρφωτό για σκυρόδεμα (μ8x60)

00000000 ΒΥΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF12107
βιδωτό για τούβλα (μ5x60)

* Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPS Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300003
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής 
του. Πάχος: 3 mm

Σακούλα
100 τεμ.

Σακούλα

Κουτί

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300005
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής 
του. Πάχος: 5 mm

Σακούλα
100 τεμ.

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300008
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής 
του. Πάχος: 8 mm

Σακούλα
100 τεμ.

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300010
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής 
του. Πάχος: 10 mm

Σακούλα
100 τεμ.

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300015
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής 
του. Πάχος: 15 mm

Σακούλα
100 τεμ.

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF300030
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής 
του. Πάχος: 30 mm

Σακούλα
100 τεμ.

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KLF3000ΔΠ
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής 
του. Διάφορα Πάχοι

Κουτί
200 τεμ.

00000000

KELYFOS ΒΥΣΜΑ
EURO 8/60 x 95 πλαστική καρφίδα.
για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών 
πλακών.

Κουτί
200 τεμ.

Κουτί00000000

KELYFOS ΒΥΣΜΑ
EURO 8/60 x 115 πλαστική καρφίδα.
για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών 
πλακών.

Κουτί
200 τεμ.

00000000

KELYFOS ΒΥΣΜΑ
EURO 8/60 x 135 πλαστική καρφίδα.
για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών 
πλακών.

Κουτί
200 τεμ.

00000000

KELYFOS ΒΥΣΜΑ
EURO 8/60 x 95 μεταλική καρφίδα.
για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών 
πλακών.

Κουτί
200 τεμ.

Κουτί00000000

KELYFOS ΒΥΣΜΑ
EURO 8/60 x 115 πλαστική καρφίδα.
για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών 
πλακών.

Κουτί
200 τεμ.

00000000

KELYFOS ΒΥΣΜΑ
EURO 8/60 x 135 πλαστική καρφίδα.
για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών 
πλακών.

Κουτί
200 τεμ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPSΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ

Πλαστική φρέζα για τη διαμόρφωση πατούρας 
στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτι-
σμό των βυσμάτων στήριξης.

Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τεμάχιο Τεμάχιο

00000000

METAΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ

μεταλλική φρέζα κοπής 70 mm για τη 
διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές 
πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων 
στήριξης.

Τεμάχιο Τεμάχιο

00000000

ΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΙΑΣ*

υαλόπλεγμα με ειδική διαμόρφωση για
εύκολη δημιουργία σκοτιών, μήκους 2m.

Τραπεζοειδούς μορφής (30/20/17 mm)

Δέμα
10 τεμ.

Τεμ.

00000000

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΤΙΩΝ*

υαλόπλεγμα με ειδική διαμόρφωση για
δημιουργία σκοτιών σε γωνίες κτιρίων.

Τραπεζοειδούς μορφής (30/20/17 mm)

Δέμα
10 τεμ.

m

00000000

ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΤΙΑΣ PVC, ME ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ*

Προφίλ σκληρού pVC με υαλόπλεγμα, για 
δημιουργία διακοσμητικών σκοτιών, μήκους 
2,5 m με υποδοχές για αγκύρωση της κόλλας 
(30X16 & 50X16).

Δέμα
12 τεμ.

m

00000000

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ*

Προφίλ μήκους 2,5m από pVC με αντιαλκαλικό 
πλέγμα και με ενδιάμεσο εύκαμπτο pVC για 
χρήση σε αρμούς διαστολής. Παραλαμβάνει
συστολοδιαστολές από 10-30 mm.

25 τεμ. m

00000000

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΚΜΕΣ

γωνιόκρανο pVC μήκους 2,5m με αντιαλκαλικό 
υαλόπλέγμα 8 x 12 cm για καμπύλες ακμές.

50 τεμ. m

00000000

ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Βύσμα ανάρτησης μικρών φορτίων έως 5 kg /
βύσμα. Βάθος αγκύρωσης μέσα στο θερμομο-
νωτικό υλικό 5 cm.

Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Σακούλα
10 τεμ.

Τεμ.

* Δεν τηρούνται σε απόθεμα.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	• ΧPS Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000

KELYFOS A-PROFILES

τα Kelyfos a-profiles είναι διακοσμητικά αρχι-
τεκτονικά προφίλ που εφαρμόζονται σε παλαιά 
ή νέα κτίρια και συνεργάζονται άψογα με το
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos.
τα προφίλ καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική 
ανάγκη. Απο νεοκλασσικό σχεδιασμό σε νέα 
κτίρια, μέχρι την απομίμηση προσόψεων σε 
διατηρητέα κτίρια. τώρα υπάρχει ελευθερία 
σχεδιασμού που συνεργάζεται άψογα με
τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομό-
νωσης. υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από 
δεκάδες έτοιμα προφίλ (κυμάτια), κλείδες η 
και κατά παραγγελία διατομές στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις κάθε εργου.
τα Kelyfos a-profiles, κατασκευάζονται από 
μονομπλόκ, εξηλασμένης πολυστερίνης DoW, 
με επικάλυψη επιχρίσματος ακρυλικής βάσης,
ανθεκτικό σε ρηγματώσεις και εισροή υδάτων, 
τα οποία επιδέχονται τελική βαφή.

00000000 ΘΕΡΜΟΚOΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡIΝΗΣ
KELYFOS Τεμάχιο

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Tεμ. /
E.ΠΑΛ.

Τιμή € / 
Μ.Μ.

Τιμή € / 
Συσκευασία

00000000
FLEX PU-40

Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού 
χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για σφράγιση 
και συγκόλληση των σημείων συναρμογής
(τελειώματα) του συστήματος KeLYFoS με την 
υπάρχουσα κατασκευή.

Αποχρώσεις: λευκή, γκρι, καφέ.

Λουκάνικο
600 ml

20 Τεμ./Κιβ.
Τεμάχιο

00000000
Φύσιγγα
310 ml

12 Τεμ./Κιβ.
Τεμάχιο

00000000

GREAT STUFF PRO
Αφρός πολυουρεθάνης με ακροφύσιο

για σφράγιση πιθανών κενών που δημιουρ-
γούνται μεταξύ των πλακών εξηλασμένης 
πολυστερίνης.

750 ml
12 Τεμ./Κιβ.

Τεμάχιο

00000000

GREAT STUFF PRO
Αφρός πολυουρεθάνης για πιστόλι

για σφράγιση πιθανών κενών που δημιουρ-
γούνται μεταξύ των πλακών εξηλασμένης 
πολυστερίνης.

750 ml
12 Τεμ./Κιβ.

Τεμάχιο
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	•	XPS	/	EPSΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

Υλικό συγκόλλησης

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000 THC 403
Κόλλα βάσεως τσιμέντου 
Kονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, 
κατάλληλο για την συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. συμμορφώνεται με το πρότυπο eTag 004.
Kονίαμα: 3,5-4,0 kg/m2

γκρι
25 kg

60

00000000 λευκή
25 kg

60

00000000
THC 405
Κόλλα - σοβάς βάσεως τσιμέντου
έξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά 
πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών 
πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από 
τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers και 
βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα έν 13499 και 
eTag 004.
Kονίαμα: 3,5-4,0 kg/m2

γκρι
25 kg

60

00000000 λευκή
25 kg

60

00000000
THC 409
Κόλλα - σοβάς βάσεως τσιμέντου 
έξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά 
πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών 
πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από 
τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασβεστολιθικά fillers και 
βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα έν 13499 και 
eTag 004.
Kονίαμα: 3,5-4,0 kg/m2

γκρι
25 kg

60

00000000 λευκή
25 kg

60

00000000

THC 410
Ινοπλισμένη κόλλα - σοβάς βάσεως τσιμέντου
έξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο 
με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για συγκόλληση και σοβάτισμα 
θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 
Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, 
ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενύου και βελτιωτικά πρόσθετα. 
Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα έν 13499 και eTag 004. Προτείνεται 
για τη συγκόληση πετροβάμβακα.
Kονίαμα: 3,5-4,0 kg/m2

γκρι
25 kg

60

00000000 λευκή
25 kg

60

Βασική στρώση επιχρίσματος

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000
THC 405
Κόλλα - σοβάς βάσεως τσιμέντου
έξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά 
πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών 
πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από 
τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers και 
βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα
έν 13499 και eTag 004.
Kονίαμα: 3,5-4,0 kg/m2

γκρι
25 kg

60

00000000 λευκή
25 kg

60
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

Βασική στρώση επιχρίσματος

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

THC 409 
Κόλλα - σοβάς βάσεως τσιμέντου
έξειδικευμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά 
πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών 
πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Αποτελείται από 
τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, ασβεστολιθικά fillers και 
βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα έν 13499 και 
eTag 004.
Kονίαμα: 3,5-4,0 kg/m2

γκρι
25 kg

60

00000000 λευκή
25 kg

60

00000000

THC 410
Ινοπλισμένη κόλλα- σοβάς βάσεως τσιμέντου
έξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο 
με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση και το σοβάτισμα 
θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 
Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5mm, 
ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενύου και βελτιωτικά πρόσθετα. 
Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα έν 13499 και eTag 004. Προτείνεται 
για τη συγκόληση πετροβάμβακα.
Kονίαμα: 3,5-4,0 kg/m2

γκρι
25 kg

60

00000000 λευκή
25 kg

60

Στρώση εμποτισμού

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

GLX 494 Prim
Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι

Αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος 
πριν την εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων. Χρωματίζεται 
ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.
Αραίωση: 50% με νερό
Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,18 Kg/m2 ανά στρώση

25 kg 20

00000000

GLX 496 Acryl
Λευκό ακρυλικό αστάρι
Αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος 
πριν την εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων. κατάλληλο 
για εφαρμογή λευκών επιχρισμάτων.
Αραίωση: 15% έως 20% νερό
Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20-0,25 Kg/m2 ανά στρώση

25 kg 20

Οπλισμός

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Ρολά/Παλ. m2/Παλ. Τιμή€

00000000

Πλέγμα ClimaPLUS (160 gr/m2)
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση της βασικής στρώσης 
για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimapLuS.
συμμορφώνεται με το πρότυπο eTag 004.
Μάτι: 4 χ 4,5mm
Διαστάσεις: ρολό 1m x 50m
Κατανάλωση: 1,1m/m2

Συσκευασία: 33 ρολά/παλέτα – 1650 m2/παλέτα

ρολό
1m x 50 

m
33 1650
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

Τελικό επίχρισμα (Ακρυλικά επιχρίσματα)
Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

DEC 428 Polyplast
Ακρυλικό επίχρισμα
Έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής βάσης για χρήση ως σοβάς τελικής 
στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimapLuS και σε 
τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Καταν/ση (DEC 428 Polyplast RILLEN): 1,5 mm: 2,4 Kg/m2

2,0 mm: 2,7 Kg/m2

Καταν/ση (DEC 428 Polyplast SCRATCH): 1,0 mm: 2,3 Kg/m2

1,5 mm: 2,7 Kg/m2

2,0 mm: 3,2 Kg/m2

25 kg 20

00000000

DEC 431 Fine
Λείο ακρυλικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης 
Έγχρωμο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης, 
για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομό-
νωσης ClimapLuS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση: 1,0 mm: 2 Kg/m2

25 kg 20

00000000

DEC 433 Mozaic
Ψηφιδωτό επίχρισμα με χρωματιστούς κόκκους 
Διακοσμητικό ψηφιδωτό επίχρισμα από χρωματιστούς κόκκους μαρμάρου, 
κατάλληλος για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης ClimapLuS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων.
Κατανάλωση: 1,5 mm: 5 Kg/m2

*Διατίθεται σε 28 αποχρώσεις

25 kg 20

Τελικό επίχρισμα (Επιχρίσματα υδρύαλου)

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

DEC 429 Silicate
Επίχρισμα υδρύαλου
Έγχρωμο επίχρισμα βάσης υδρύαλου για χρήση ως σοβάς τελικής 
στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimapLuS και σε 
τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. συνιστάται για την 
ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών 
μνημείων.
Καταν/ση DEC 429 Silicate-RILLEN: 1,5 mm: 2,5 Kg/m2

2,0 mm: 3,0 Kg/m2

Καταν/ση DEC 437 Si & SCRATCH:    1,0 mm: 2,3 Kg/m2

1,5 mm: 2,7 Kg/m2

2,0 mm: 3,2 Kg/m2

25 kg 20

00000000

DEC 437 Si & Si
Επίχρισμα υδρύαλου με ενίσχυση σιλικόνης 
Έγχρωμο επίχρισμα βάσης υδρύαλου, ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης, 
για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης ClimapLuS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων και 
την προστασία πολιτιστικών μνημείων.
Καταν/ση DEC 437 Si & Si RILLEN: 1,5 mm: 2,5 Kg/m2

2,0 mm: 3,0 Kg/m2

Καταν/ση DEC 437 Si & SCRATCH:  1,0 mm: 2,3 Kg/m2

1,5 mm: 2,7 Kg/m2

2,0 mm: 3,2 Kg/m2

25 kg 20
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

Τελικό επίχρισμα (Επιχρίσματα βάσεως τσιμέντου)

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

DEC 424 SCRATCH
Λευκό ανόργανο επίχρισμα 
λευκό επίχρισμα βάσεως τσιμέντου, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες, 
για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης ClimapLuS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση: 2,0 mm: 3,0 Kg/m2

Κόκκος: 2,0 mm

25 kg 20

00000000

DEC 425 RILLEN
Λευκό ανόργανο επίχρισμα 
λευκό επίχρισμα βάσεως τσιμέντου, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες, 
για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης ClimapLuS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση: 2,0 mm: 3,0 Kg/m2

3,5 mm: 5,7 Kg/m2

Κόκκος: 2,0/3,5 mm

25 kg 20

Τελικό επίχρισμα (Σιλικονούχο επίχρισμα)

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

DEC 438 Silicone
Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα
Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης 
στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimapLuS και σε τοιχοποιίες 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. συνιστάται για την ανακαίνιση 
προσόψεων παλαιών κτιρίων, επισκευή τοίχων κατεστραμμένων από την 
υγρασία και την προστασία πολιτιστικών μνημείων.
Καταν/ση DEC 438 Silicone - RILLEN: 1,5 mm: 2,5 Kg/m2

2,0 mm: 3,0 Kg/m2

Καταν/ση DEC 438 Silicone - SCRATCH: 1,0 mm: 2,3 Kg/m2

1,5 mm: 2,7 Kg/m2

2,0 mm: 3,2 Kg/m2

25 kg 20

*Σχετικά με το χρωματισμό των οργανικών επιχρισμάτων, κι επειδή ενδέχεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη βεντάλια και το χρωματισμένο υλικό, η εταιρία 
μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματισμός και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία του τελικού χρώματος. Σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγε-
λίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάση του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ClimaPLUS

Βύσματα και παρελκόμενα

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις Τεμ./κιβ. Τιμή€

00000000

ClimaPLUS
Βύσμα στερέωσης για τούβλο
Πλαστικό, καρφωτό.
Διαθέτει την έυρωπαϊκή Έγκριση 
έτΑ.

60mm x 10mm x 80mm 1200

00000000 60mm x 10mm x 100mm 1200

00000000 60mm x 10mm x 120mm 1000

00000000 60mm x 10mm x 140mm 1000

00000000 60mm x 10mm x 160mm 1000

00000000

ClimaPLUS
Βύσμα στερέωσης για σκυρόδεμα
Βύσμα στερέωσης ClimapLuS για 
μπετό. Πλαστικό, καρφωτό.
Διαθέτει την έυρωπαϊκή Έγκριση 
έτΑ.

45mm x 8mm x 100mm 1000

00000000 Πλαστική φρέζα 60mm 10

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις Τεμ./κιβ. m/δέμα Τιμή€/m

00000000
Προφίλ Νεροσταλάκτης
ClimaPLUS
με αντιαλκαλικό πλέγμα

2,5 m x 11 cm x 6 cm 25 2500

00000000 Νεροσταλάκτης
ClimaPLUS

2,5m x 12cm x 12cm 40 1000

00000000
Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) 
ClimaPLUS
με αντιαλκαλικό πλέγμα

2,5m x 17cm x 5cm 25 62,5

00000000

Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου
ClimaPLUS

2,5m / 33mm 10 25

00000000 2,5m / 53mm 10 25

00000000 2,5m / 73mm 10 25

00000000 2,5m / 83mm 10 25

* Η συσκευασία διαθέτει
και τα πλαστικά καρφιά
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πάχος
(mm)

Μήκος
(mm)

Βάρος
(Kg/m)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

THERMOPROSOPSIS
Οδηγός εκκίνησης
αλουμινίου

για τοποθέτηση
μονωτικών πλακών

30

2 500

0,150

Τεμάχιο

00000000 40 0,200

00000000 50 0,250

00000000 60 0,300

00000000 70 0,350

00000000 80 0,400

00000000 90 0,450

00000000 100 0,500

00000000

Σετ παρελκομένων
THERMOPROSOPSIS “T”

τοποθέτησης του οδηγού
εκκίνησης, αποτελούμενο από:

20 τεμάχια αποστατών 3mm,
20 τεμάχια αποστατών 5mm,
20 τεμάχια αποστατών 8mm,
20 τεμάχια αποστατών 15mm,
20 τεμάχια συνδετήρων.

0,200 100 τεμ./Κουτί

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βάρος (Kg) Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

THERMOPROSOPSIS multi

γκρι τσιμεντοειδές υλικό για επικόλληση και επίχρισμα
μονωτικών πλακών.

Κατανάλωση:
4-6 kg/m2 ως υλικό επικόλλησης
7 kg/m2 ως βασικό επίχρισμα πάχους 5 mm

25
50 σακιά /

παλέτα

00000000

THERMOPROSOPSIS white

λευκό τσιμεντοειδές υλικό για επίχρισμα μονωτικών 
πλακών.

Κατανάλωση:
3 kg/m2 ως βασικό επίχρισμα πάχους 2,0 mm

25
50 σακιά /

παλέτα

00000000

PASTOL Flex

oργανικό ετοιμόχρηστο υλικό για τελικό επίχρισμα 
μονωτικών πλακών.

Κατανάλωση:
2,8 kg/m2 ως βασικό επίχρισμα πάχους 2,0 mm

20
24 δοχεία /

παλέτα

00000000

SM 700 Pro

έλαστομερές σφραγιστικό για τοιχία υπογείων

Κατανάλωση:
2 kg/m2

25
42 σακιά /

παλέτα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ THERMOPROSOPSIS

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ THERMOPROSOPSIS
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AΣΤΑΡΙΑ THERMOPROSOPSIS

ΕΓΧΡΩΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βάρος Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Quarzgrund

λευκό** αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή λευκού
διακοσμητικού οργανικού επιχρίσματος addi, Conni, butz.

Κατανάλωση:
200 kg/m2

15 Kg
24 δοχεία /

παλέτα

00000000*

Grundol

aστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος autol.

Κατανάλωση:
0,15 - 0,25 lt/m2

10 lt
24 δοχεία /

παλέτα

00000000*

Finol

aστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος Faserfarbe.

Κατανάλωση:
0,10 - 0,15 lt/m2

10 lt
24 δοχεία /

παλέτα

00000000*

Aton Sperrgrund

aστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή επιχρίσματος butz.

Κατανάλωση:
0,25 kg/m2

20 Kg
24 δοχεία /

παλέτα

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πάχος
Επιχ/τος

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000 Αddi S

λευκό** ετοιμόχρηστο, ακρυλικό επίχρισμα για τεχνοτροπία 
“γραφιάτο”

Κατανάλωση:
1,0 mm: 1,4 kg/m2

1,5 mm: 2,0 kg/m2

2,0 mm: 2,7 kg/m2

3,0 mm: 3,6 kg/m2

1,00 mm

Δοχείο 25 Kg

24 δοχεία /
παλέτα

00000000 1,50 mm

00000000* 2,00 mm

00000000* 3,00 mm

00000000 Conni S

λευκό** ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο επίχρισμα για 
τεχνοτροπία “γραφιάτο”

Κατανάλωση:
1,0 mm: 1,4 kg/m2

1,5 mm: 2,0 kg/m2

2,0 mm: 2,7 kg/m2

3,0 mm: 3,6 kg/m2

1,00 mm

Δοχείο 25 Kg

24 δοχεία /
παλέτα

00000000 1,50 mm

00000000* 2,00 mm

00000000* 3,00 mm

00000000*
Αddi R

σιλικονούχο τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη

Κατανάλωση:
2,0 mm: 2,6 kg/m2

3,0 mm: 3,2 kg/m2

2,00 mm Δοχείο 25 Kg

24 δοχεία /
παλέτα00000000* 3,00 mm

* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.
** Άλλα χρώματα επιβαρύνονται ανάλογα. Δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων δειγμάτων σε 5 kg / δοχείο με τελική χρέωση ανά δοχείο και χρόνο
    παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες.
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ΕΓΧΡΩΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ PVC

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Βάρος Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000*

Βutz

σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη

Κατανάλωση:
4,8 kg/m2

grizall 20 Kg

24 δοχεία /
παλέτα

00000000* anthrazit

25 Kg

00000000* granit

00000000* Jura

00000000* Korall

00000000* Porphyr

00000000* Saphir

00000000* Sepia

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Μήκος (mm) Βάρος (Kg) Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

THERMOPROSOPSIS
Γωνιόκρανο

με αντιαλκαλικό πλέγμα
100x100mm

2 500 0,12 100 τεμ. / κουτί

00000000
AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS
Προφίλ νεροσταλάκτη

με αντιαλκαλικό πλέγμα
2 500 0,20 10 τεμ. / κουτί

00000000
AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS
Προφίλ αρμού διαστολής

με αντιαλκαλικό πλέγμα
2 500 0,30 25 τεμ. / κουτί

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βάρος (Kg) Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000 THERMOPROSOPSIS
Κουτί δειγμάτων

4,0 Τεμάχιο

00000000 Κnauf Color Concept
Βεντάλια χρωμάτων

0,5 Τεμάχιο

* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.
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ΠΡΟΦΙΛ PVC

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Μήκος (mm) Βάρος (Kg) Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000
Προφίλ απόληξης επιχρίσματος

Mε αντιαλκαλικό πλέγμα
2 500 - 25 τεμ. / κουτί

00000000
Προφίλ απόληξης κουφωμάτων

Mε αντιαλκαλικό πλέγμα
6x4x2 mm

2 400 - 30 τεμ. / κουτί

00000000*

THERMOPROSOPSIS
Πλέγμα σκοτίαςτραπεζοειδούς 
διατομής

30/20/17/2000 mm

2 000 0,76 10 τεμ. / κουτί

00000000*

THERMOPROSOPSIS
Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς 
διατομής

37/20/17/2000 mm

2 000 0,76 10 τεμ. / κουτί

00000000*

THERMOPROSOPSIS
Πλέγμα σκοτίαςτραπεζοειδούς 
διατομής

30/20/17/2000 mm

2 000 0,76 10 τεμ. / κουτί

00000000
Πλέγμα βελοειδές

για δομικά ανοίγματα
330/385 mm

385 1,2 50 τεμ. / κουτί

00000000
Εύκαμπτο πλαστικό PVC
γωνιόκρανο

32x32x0,5
3 000 0,100 25 τεμ. / δέμα

00000000

Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό
πλέγμα

για αψίδες και καμπύλες
εφαρμογές 100x100mm

2 500 - 50 τεμ. / κουτί

00000000
Προφίλ απόληξης U

12,5x1mm
3 000 - 40 τεμ. / κουτί

00000000
Προφίλ απόληξης L

14x23 mm
3 000 - 50 τεμ. / κουτί

* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.
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ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ - Ειδικά τεμάχια ανάρτησης φορτίων THERMOPROSOPSIS

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Μήκος (mm) Βάρος (Kg) Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000
Δίσκος ανάρτησης
μικρών φορτίων 

Ø 90/10 mm
- 0,94 20 τεμ. / κουτί

00000000
Βύσμα ανάρτησης μικρών
φορτίων σε σοβατισμένες
προσόψεις

50 0,050 10 τεμ. / κουτί

00000000*
Κύλινδρος ανάρτησης
μεσαίων φορτίων

Ø 125/80 mm
80 0,31 1 τεμ. / πακέτο

00000000* Στήριγμα ηλεκτρολογικών
κουτιών - 0,97 10 τεμ. / κουτί

00000000*
Εργαλείο φρεζαρίσματος

για το στήριγμα
ηλεκτρολογικών κουτιών

- 0,15 1 τεμ. / πακέτο

00000000*
Εργαλείο φρεζαρίσματος

της epS για Ø 125 mm
- 1,10 1 τεμ. / πακέτο

00000000*
Ανταλλακτικός δίσκος
εργαλείου φρέζας

Ø 125 mm
- 0,05 1 τεμ. / πακέτο

00000000
Καπάκι ηλεκτρολογικού
κουτιού τύπου Signal

Ø 62 0,40 50 τεμ. / κουτί

Ø 70 0,23 25 τεμ. / κουτί

00000000 Ηλεκτρολογικό κουτί
Με καπάκι 65x45

- 0,03 35 τεμ. / κουτί

* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.
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EΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΒΥΣΜΑΤΑ THERMOPROSOPSIS

* Οι κωδικοί αυτοί διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3-4 εβδομάδες.

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Μήκος (mm) Βάρος (Kg) Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Βύσμα στερέωσης
Knauf καρφωτό nail-in

90 2,50

250 τεμ. / κουτί

00000000 120 3,20

00000000 140 4,00

00000000 160 4,20

00000000 180 4,50

00000000
Βύσμα στερέωσης
Knauf βιδωτό screw-in

115 5,70

200 τεμ. / κουτί00000000 135 6,50

00000000 155 7,20

00000000
Βύσμα στερέωσης
βιδωτό smart screw-in

115 4,00

100 τεμ. / κουτί00000000 135 4,70

00000000 155 5,00

00000000 Ροδέλα βύσματος board
& καπάκι - 1,25 200 τεμ. / κουτί

00000000 Βίδα ροδέλας
βύσματος board 6/80 mm 80 0,98

100 τεμ. / κουτί

00000000 Βίδα ροδέλας
βύσματος board 6/100 mm 100 1,21

00000000

Βύσμα στερέωσης ΝΤΚ
U THERMOPROSOPSIS

Πλαστικό, καρφωτό

90 3,00

200 τεμ. / κουτί
00000000 110 3,35

00000000 130 3,65

00000000 150 4,10

00000000 170 2,30 100 τεμ. / κουτί

00000000 Βύσμα στερέωσης STR U
THERMOPROSOPSIS

μεταλλικό βιδωτό κατάλληλο για 
εφαρμογές σε υπόβαθρα πορώδους
σκυροδέματος

115 3,40

100 τεμ. / κουτί00000000 135 3,70

00000000 155 4,30

00000000
Βύσμα στερέωσης STR H
THERMOPROSOPSIS

Βιδωτό με γαλβανιζέ βίδα κατάλληλο 
για εφαρμογές σε υπόβαθρα
τσιμεντοσανίδας

80 1,75

100 τεμ. / κουτί

00000000 100 2,00

00000000 Πλαστική φρέζα κάλυψης
βισμάτων Ø 70

- 0,12 1 τεμ. / κουτί

00000000*
Βύσμα στερέωσης NK U
THERMOPROSOPSIS

καρφωτό κατάλληλο για τη στήριξη του 
οδηγού εκκίνησης τοποθέτησης
μονωτικών πλακών

65 1,60

100 τεμ. / κουτί

00000000* 85 1,72
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές λD (W/mk) Διάσταση 
(mm) Πάχος (mm) m2/δέμα Τιμή €

00000000

EPS ETICS 80
Διογκωμένη πολυστερίνη

Πιστοποημένες θερμομονωτικές 
πλάκες από διογκωμένη 
πολυστερίνη κατάλληλες για 
εξωτερική θερμομόνωση

0,036 1000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 90 5

00000000 100 5

00000000

EPS ETICS 100
Διογκωμένη πολυστερίνη

Πιστοποημένες θερμομονωτικές 
πλάκες από διογκωμένη 
πολυστερίνη κατάλληλες για 
εξωτερική θερμομόνωση

0,035 1000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 90 5

00000000 100 5

00000000

EPS ETICS 120
Διογκωμένη πολυστερίνη

Πιστοποημένες θερμομονωτικές 
πλάκες από διογκωμένη 
πολυστερίνη κατάλληλες για 
εξωτερική θερμομόνωση

0,034 1000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 90 5

00000000 100 5

00000000

EPS ETICS 150
Διογκωμένη πολυστερίνη

Πιστοποημένες θερμομονωτικές 
πλάκες από διογκωμένη 
πολυστερίνη κατάλληλες για 
εξωτερική θερμομόνωση

0,033 1000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 90 5

00000000 100 5

EPS ETICS (Πλάκες για εξωτερική θερμoμόνωση)
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές λD (W/mk) Διάσταση 
(mm)

Πάχος
(mm) m2/δέμα Τιμή €

00000000

ΝΕΟPOR ΕΤΙCS EPS 80 

κατάλληλο για εξωτερική 
θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)

0,031 1.000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 100 5

00000000

ΝΕΟPOR ΕΤΙCS EPS 100 

κατάλληλο για εξωτερική 
θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)

0,031 1.000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 100 5

00000000

ΝΕΟPOR ΕΤΙCS EPS 120 

κατάλληλο για εξωτερική 
θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)

0,031 1.000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 100 5

00000000

ΝΕΟPOR ΕΤΙCS EPS 150 

κατάλληλο για εξωτερική 
θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)

0,030 1.000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 100 5

00000000

ΝΕΟPOR ΕΤΙCS EPS 200 
κατάλληλο για εξωτερική 
θερμομόνωση (Αυτοσβενύμενο)

0,030 1.000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 100 5

00000000

ΕΤΙCS EPS 60
R THERMO GRAPHITE

0,031 1.000Χ500

50 10

00000000 60 8

00000000 70 7

00000000 80 6

00000000 100 5

EPS ETICS (Πλάκες για εξωτερική θερμoμόνωση)
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκευασία Ποσότητα/
Παλέτα Τιμή €

00000000

AP50 system

Kόλλα τσιμεντοειδούς βάσης με πιστοποίηση για χρήση στα 
κατά έοτΑ ποστοποιημένα συστήματα therm, clima και 
comfort.
Απόδωση/σακί: 3,6÷5m2 

Κατανάλωση: 5÷7kg/m2 για συγκόλληση και εγκιβωτισμό

Γκρι Σακί 25kg 60 σακιά

00000000

Dispersionkleber

Kόλλα οργανικής βάσης με πιστοποίηση σε πάστα για 
συγκόλληση μονωτικών πλακών, για; χρήση στο κατά έοτΑ 
πιστοποιημένο σύστημα flex.
Απόδωση/σακί: 6,25m2 

Κατανάλωση: 4kg/m2 για συγκόλληση

Γκρι Δοχείο 25kg 24 δοχεία

00000000

Armierungsspachtel

Kόλλα οργανικής βάσης με πιστοποίηση σε πάστα για 
ενίσχυση και εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος, για χρήση στο 
κατά έοτΑ πιστοποιημένο σύστημα flex.
Απόδωση/σακί: 6,25m2 

Κατανάλωση: 4kg/m2 για συγκόλληση και εγκιβωτισμό

Γκρι Δοχείο 25kg 24 δοχεία

00000000

AP50 freestyle

Kόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό 
επίχρισμα με πιστοποίηση για χρήση στα κατά Wecop 
ποστοποιημένα συστήματα therm, clima και comfort.
Απόδωση/σακί: 3,6÷5m2 

Κατανάλωση: 5÷7kg/m2 για συγκόλληση και εγκιβωτισμό

Γκρι Σακί 25kg 60 σακιά

00000000

AP50 bianco

Kόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό 
επίχρισμα με πιστοποίηση για χρήση στα κατά Wecop 
ποστοποιημένα συστήματα therm, clima και comfort.
Απόδωση/σακί: 3,6÷5m2 

Κατανάλωση: 5÷7kg/m2 για συγκόλληση και εγκιβωτισμό

Γκρι Σακί 25kg 60 σακιά

00000000

AP50 facile

Kόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό 
επίχρισμα, για χρήση με μηχανή. με πιστοποίηση για χρήση 
στα κατά Wecop ποστοποιημένα συστήματα therm, clima και 
comfort.
Απόδωση/σακί: 3,6÷5m2 

Κατανάλωση: 5÷7kg/m2 για συγκόλληση και εγκιβωτισμό

Γκρι Σακί 25kg 60 σακιά

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βύσμα Συσκευασία Διαστάσεις Τιμή €

00000000

ΤΑ6

Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, 
με νάιλον καρφί. με πιστοποίηση έτΑ.

ΤΑ6/110 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 110mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ6/130 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 130mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ6/150 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 150mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ6/170 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 170mm

Δίσκος: 60mm

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ (Για χρήση σε πιστοποιημένα συστήματα ΕΟΤΑ)

ΧΤΥΠΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βύσμα Συσκευασία Διαστάσεις Τιμή €

00000000

ΤΑ7

Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πολυπροπυλένιο, 
με καρφί από ατσάλι. με πιστοποίηση έτΑ.

ΤΑ7/110 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 110mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ7/130 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 130mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ7/150 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 150mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ7/170 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 170mm

Δίσκος: 60mm

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βύσμα Συσκευασία Διαστάσεις Τιμή €

00000000

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

Βύσμα αγκύρωσης "χτυπητό" από πλαστικό σώμα και πλαστικό καρφί,
δίχως πιστοποίηση έτΑ.

10/90 Κουτί 200 τμχ.
Σώμα: 10 x 90mm

Δίσκος: 60mm

00000000 10/120 Κουτί 200 τμχ.
Σώμα: 10 x 120mm

Δίσκος: 60mm

00000000 10/140 Κουτί 200 τμχ.
Σώμα: 10 x 140mm

Δίσκος: 60mm

00000000 10/160 Κουτί 200 τμχ.
Σώμα: 10 x 160mm

Δίσκος: 60mm

00000000 10/180 Κουτί 200 τμχ.
Σώμα: 10 x 180mm

Δίσκος: 60mm

00000000 10/200 Κουτί 200 τμχ.
Σώμα: 10 x 200mm

Δίσκος: 60mm

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βύσμα Συσκευασία Διαστάσεις Τιμή €

00000000

ΤΑ8

Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυπροπυλένιο, 
με καρφί από ατσάλι. με πιστοποίηση έτΑ.

ΤΑ8/115 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 115mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ8/135 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 135mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ8/155 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 155mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ8/175 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 175mm

Δίσκος: 60mm

00000000

ΤΑ9

Βύσμα αγκύρωσης "βιδωτό" από πολυπροπυλένιο, 
με καρφί από ατσάλι. με πιστοποίηση έτΑ.

ΤΑ9/80 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 80mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ9/100 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 100mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ9/120 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 120mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ9/140 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 140mm

Δίσκος: 60mm

00000000 ΤΑ9/160 Κουτί 100 τμχ.
Σώμα: 8 x 160mm

Δίσκος: 60mm

ΧΤΥΠΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΤΥΠΗΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΒΙΔΩΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Διαστάσεις Τιμή €

00000000 RE160
ένισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m2, με πιστοποίηση έτΑ.

Ρολό 55m2 50 χ 1,10m

00000000
RE195
ένισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 145 gr/m2, κατάλληλο για το 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ρολό 55m2 50 χ 1,10m

00000000
RE380
ένισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 380 gr/m2, με υψηλή μηχανική 
αντοχή.

Ρολό 50m2 50 χ 1m

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκευασία Διαστάσεις Τιμή €

00000000
PR1
γωνιόκρανο προστασίας από pVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 8χ12cm για 
την κατασκευή απλών κάθετων γωνιών. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.

Δέμα των
100 τμχ.

8 χ 12 χ 250cm

00000000
PR3/50
οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 
2,5m και πάχος 50mm.

Δέμα των
20 τμχ.

5 χ 250cm

00000000
PR3/60
οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 
2,5m και πάχος 60mm.

Δέμα των
20 τμχ.

6 χ 250cm

00000000
PR3/70
οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 
2,5m και πάχος 70mm.

Δέμα των
20 τμχ.

7 χ 250cm

00000000
PR3/80
οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 
2,5m και πάχος 80mm.

Δέμα των
20 τμχ.

8 χ 250cm

00000000
PR3/100
οδηγός εκκίνησης αλουμινίου με υδροσταλλάκτη. Διατίθεται σε μήκος 
2,5m και πάχος 100mm.

Δέμα των
20 τμχ.

10 χ 250cm

00000000

PR4
Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας στο 
ίδιο επίπεδο. Αποτελείται από pVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ 
κεντρικά. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.

Δέμα των
25 τμχ.

10-30 χ 250cm

00000000

PR5
Προφίλ δημιουργίας αρμού διαστολής για διακοπή της επιφάνειας στο 
ίδιο επίπεδο. Αποτελείται από pVC, αντιαλκαλικό πλέγμα και καουτσούκ 
κεντρικά. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.

Δέμα των
25 τμχ.

10-30 χ 250cm

00000000

PR6 (εξωτερικό)
έξωτερικό προφίλ υδροσταλλάκτη, άκαμπτο από pVC με αντιαλκαλικό 
πλέγμα 10χ10cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε 
να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων της πρόσοψης εντός της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.

Δέμα των
25 τμχ.

10 χ 10 χ 250cm

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ
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00000000

PR6 (εσωτερικό)
έσωτερικό προφίλ υδροσταλλάκτη, άκαμπτο από pVC με αντιαλκαλικό 
πλέγμα 10χ10cm για εφαρμογή στο υπέρθυρο του ανοίγματος ώστε 
να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων της πρόσοψης εντός της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.

Δέμα των
25 τμχ.

10 χ 10 χ 250cm

00000000

PR7
Προφίλ υδροσταλλάκτη, εύκαμπτο από pVC με αντιαλκαλικό πλέγμα 
12,5χ12,5cm για εφαρμογή στο υπέρυθρο του ανοίγματος ώστε να 
αποτραπεί η διείσδυση υδάτων της πρόσοψης εντός της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε μήκος 2,5m.

Δέμα των
10 τμχ.

12,5 χ 12,5 χ 250cm

00000000
PR8
Προφίλ από pVC με αντιαλκαλικό πλέγμα για σύνδεση σε κουφώματα 
παραθύρου ή πόρτας με προστατευτική ταινία.

Δέμα των
30 τμχ.

5 χ 250cm

00000000
PR9
σύνδεσμος οδηγού εκκίνησης από pVC.

Δέμα των
100 τμχ.

3cm

00000000

PR10
γωνιόκρανο προστασίας από pVC και αντιαλκαλικό πλέγμα 12,5χ12,5cm 
για την κατασκευή γωνιών με άνοιγμα μεταξύ 35 και 145 μοιρών. 
Διατίθεται σε ρολό 50m.

Ρολό 50m 12,5 χ 12,5cm χ 50m

00000000
PR11
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 3 διαστάσεων για την ενίσχυση των γωνιών 
των ανοιγμάτων.

Δέμα των
25 τμχ.

Μήκος 10cm
Καρρέ 4 χ 4mm

00000000
PR12
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 2 διαστάσεων για την ενίσχυση των γωνιών 
των ανοιγμάτων.

Δέμα των
50 τμχ.

3 x 38,5cm
Καρρέ 4 χ 4mm

00000000
PR13/50
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής 
θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.

Δέμα των
10 τμχ.

5 χ 250cm

00000000
PR13/60
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής 
θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.

Δέμα των
10 τμχ.

6 χ 250cm

00000000
PR13/70
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής 
θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.

Δέμα των
10 τμχ.

7 χ 250cm

00000000
PR13/80
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής 
θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.

Δέμα των
10 τμχ.

8 χ 250cm

00000000
PR13/100
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του άνω μέρους της εξωτερικής 
θερμομόνωσης με κλίση και υδροσταλλάκτη.

Δέμα των
10 τμχ.

10 χ 250cm
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00000000
PR14/35
Βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης

Δέμα των
200 τμχ.

Μήκος 35mm
Διάμετρος 6mm

00000000
PR14/60
Βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης

Δέμα των
100 τμχ.

Μήκος 60mm
Διάμετρος 8mm

00000000
PR15/60
Βύσματα στερέωσης οδηγού εκκίνησης

Δέμα των
100 τμχ.

Μήκος 60mm
Διάμετρος 6mm

00000000
PR17
Αποστάτης από pVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και 
του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας.

Κουτί των
100 τμχ.

Μέγεθος 50 χ 50mm
Πάχος 3mm

00000000
PR18
Αποστάτης από pVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και 
του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας.

Κουτί των
100 τμχ.

Μέγεθος 40 χ 40mm
Πάχος 5mm

00000000
PR19
Αποστάτης από pVC που εισάγεται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και 
του υπόβαθρου για ευθυγράμμιση της επιφάνειας.

Κουτί των
100 τμχ.

Μέγεθος 40 χ 40mm
Πάχος 10mm

00000000
PR22/4
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 2 διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2m, με 
μορφή αυλάκωσης: 30 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).

Κουτί των
10 τμχ.

30 χ 20 χ 17mm
Μήκος 200mm

00000000
PR22/5
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 2 διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2m, με 
μορφή αυλάκωσης: 37 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).

Κουτί των
10 τμχ.

37 χ 20 χ 17mm
Μήκος 200mm

00000000
PR22/6
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης σκοτίας σε μήκος 2m, με 
μορφή αυλάκωσης: 30 x 0 x 17mm (τριγωνική).

Κουτί των
10 τμχ.

30 χ 0 χ 17mm
Μήκος 200mm

00000000
PR23/1
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εξωτερικής σκοτίας σε μήκος 
2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).

Κουτί των
10 τμχ.

37 χ 20 χ 17mm

00000000
PR23/2
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εξωτερικής σκοτίας σε μήκος 
2m, με μορφή αυλάκωσης: 37 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).

Κουτί των
10 τμχ.

30 χ 20 χ 17mm

00000000
PR23/4
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής σκοτίας σε μήκος 
2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).

Κουτί των
10 τμχ.

37 χ 20 χ 17mm
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00000000
PR23/5
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής σκοτίας σε μήκος 
2m, με μορφή αυλάκωσης: 37 x 20 x 17mm (τραπεζοειδής).

Κουτί των
10 τμχ.

37 χ 20 χ 17mm

00000000
PR23/1
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα διαμόρφωσης εσωτερικής σκοτίας σε μήκος 
2m, με μορφή αυλάκωσης: 30 x 0 x 17mm (τριγωνική).

Κουτί των
10 τμχ.

30 χ 0 χ 17mm

00000000
PR24
έύκαμπτο γωνιόκρανο προστασίας από pVC και αντιαλκαλικό πλέγμα   
8 χ12cm για την κατασκευή τόξων. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.

Κουτί των
50 τμχ.

8 χ 12 χ 250mm

00000000
PR25/50
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.

Κουτί των
10 τμχ.

5 χ 250cm

00000000
PR25/60
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.

Κουτί των
10 τμχ.

6 χ 250cm

00000000
PR25/70
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.

Κουτί των
10 τμχ.

7 χ 250cm

00000000
PR25/80
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματος της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.

Κουτί των
10 τμχ.

8 χ 250cm

00000000
PR25/100
Προφίλ αλουμινίου για σφράγιση του πλαϊνού τμήματ ος της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Διατίθεται σε ρολό 2,5m.

Κουτί των
10 τμχ.

10 χ 250cm

00000000 L 25/50
μονωτικό από υαλοβάμαβακα για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,72m2

1 δέμα 5,76m2 60 χ 120 χ 5cm

00000000 L 25/60
μονωτικό από υαλοβάμαβακα για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,72m2

1 δέμα 4,32m2 60 χ 120 χ 6cm

00000000 L 25/80
μονωτικό από υαλοβάμαβακα για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,72m2

1 δέμα 3,60m2 60 χ 120 χ 8cm

00000000 L 25/100
μονωτικό από υαλοβάμαβακα για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,72m2

1 δέμα 2,88m2 60 χ 120 χ 10cm

00000000 RL 30/50
μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,33m2

1 δέμα 4m2 33,3 χ 100 χ 5cm

00000000 RL 30/60
μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,33m2

1 δέμα 2,66m2 33,3 χ 100 χ 6cm

00000000 RL 30/80
μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,33m2

1 δέμα 2m2 33,3 χ 100 χ 8cm

00000000 RL 30/100
μονωτικό από πετροβάμβακα (lamella) για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,33m2

1 δέμα 2m2 33,3 χ 100 χ 10cm

00000000 S 125/50
μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,5m2

1 δέμα 3m2 50 χ 100 χ 5cm

00000000 S 125/60
μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,5m2

1 δέμα 2,5m2 50 χ 100 χ 6cm

00000000 S 125/80
μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,5m2

1 δέμα 2m2 50 χ 100 χ 8cm

00000000 S 125/100
μονωτικό από φυσικό φελλό για θερμομόνωση/ηχομόνωση

1 πλάκα 0,5m2

1 δέμα 1,5m2 50 χ 100 χ 10cm
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00000000
Weber Prime RC14
Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με σιλοξα-
νικά επιχρίσματα weber.cote action.
Απόδωση δοχείου 20lt: 240÷360m2 

Απόδωση δοχείου 5lt: 60÷90m2 

Κατανάλωση/m2: απαιτείται 1:1 μίξη με νερό (0,0555÷0,083lt)

Διάφανο Δοχείο 20lt 30 δοχεία

00000000 Διάφανο Δοχείο 5lt 90 δοχεία

00000000 Weber Cote Action F 
Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 
0,8mm.
Απόδωση δοχείου 25kg: 13,8÷14,7m2 

Κατανάλωση/m2: 1,7÷1,83kg

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Weber Cote Action R 
Έγχρωμο σιλοξανικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 
1,2mm.
Απόδωση δοχείου 25kg: 12,5÷13,1m2 

Κατανάλωση/m2: 1,9÷2,0kg

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000
Weber Cote Action L 
Xρώμα σιλοξανικής βάσης.
Απόδωση δοχείου 14lt: 52m2 

Κατανάλωση/m2: 0,25÷0,27lt

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000
Weber Cote Action L plus 
Xρώμα σιλοξανικής βάσης με πολύ λεπτή κοκκομετρία.
Απόδωση δοχείου 14lt: 49m2 

Κατανάλωση/m2 (για 2 στρώσεις): 0,27÷0,30lt

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 14lt 33 δοχεία

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

00000000
Weber Cote RA13 
Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με ακρυλι-
κά επιχρίσματα weber.cote riviera.
Απόδωση δοχείου 15lt: 375m2 

Απόδωση δοχείου 5lt: 125m2 

Κατανάλωση/m2 (απαιτείται 1:5 μίξη με νερό): 0,04lt

Διάφανο Δοχείο 15lt 30 δοχεία

00000000 Διάφανο Δοχείο 15lt 80 δοχεία

00000000 Weber Cote Riviera R
Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 
1,2mm.
Απόδωση δοχείου 25kg: 12,5m2 

Κατανάλωση/m2: 2kg

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Weber Cote Riviera G
Έγχρωμο ακρυλικό τελικό φινίρισμα με κοκκομετρία 
1,8mm.
Απόδωση δοχείου 25kg: 8,3m2 

Κατανάλωση/m2: 3kg

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 25kg 33 δοχεία

ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
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00000000
Weber Cote Riviera L
Χρώμα οργανικής βάσης.
Απόδωση δοχείου 14lt: 43,8m2 

Κατανάλωση/m2 (για 2 στρώσεις): 0,32lt

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 14lt 33 δοχεία

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

00000000
Weber Prime RS12-A 
Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με επιχρί-
σματα της σειράς weber.tec flex.
Απόδωση δοχείου 20lt: 100÷200m2 

Απόδωση δοχείου 5lt: 25÷50m2 

Κατανάλωση/m2: απαιτείται 1:1 μίξη με νερό (0,0555÷0,083lt)

Διάφανο Δοχείο 20lt 30 δοχεία

00000000 Διάφανο Δοχείο 5lt 90 δοχεία

00000000 Weber Tec Flex R 
Έγχρωμο τελικό φινίρισμα με ελαστομερείς ρητίνες, με 
κοκκομετρία 1,2mm.
Απόδωση δοχείου 25kg: 12,5m2 

Κατανάλωση/m2: 2kg

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 25kg 33 δοχεία

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

00000000

Weber Prime Mineral 
Αστάρι προετοιμασίας υποβάθρου για επένδυση με επιχρί-
σματα weber.cote mineral.
Απόδωση δοχείου 20lt: 100m2 

Κατανάλωση/m2 (δεν αραιώνεται): 0,20lt

Διάφανο Δοχείο 20lt 30 δοχεία

00000000 Weber Cote Mineral R 
Έγχρωμο διακοσμητικό οργανικό επίχρισμα με ειδικά 
πρόσμικτα που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε παραθα-
λάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,2mm.
Απόδωση δοχείου 25kg: 12,5m2 

Κατανάλωση/m2 (για 2 στρώσεις): 0,27÷0,30lt

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Weber Cote Mineral G 
Έγχρωμο διακοσμητικό οργανικό επίχρισμα με ειδικά 
πρόσμικτα που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε παραθα-
λάσσιες περιοχές, με κοκκομετρία 1,8mm.
Απόδωση δοχείου 25kg: 7,1÷8,3m2 

Κατανάλωση/m2: 3÷3,5kg

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 25kg 33 δοχεία

Σειρά 900 Δοχείο 25kg 33 δοχεία

00000000 Weber Cote Mineral L 
Χρώμα με ειδικά πρόσμικτα που το καθιστούν ιδανικό για 
χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Απόδωση δοχείου 14lt: 51,8m2 

Κατανάλωση/m2 (για 2 στρώσεις): 0,27lt

Σειρά 200-
300-500

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 400-
600-700

Δοχείο 14lt 33 δοχεία

00000000 Σειρά 900 Δοχείο 14lt 33 δοχεία

ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



	 •	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)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ



03ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
IGOL® A
Ανιονικό γαλάκτωμα ασφαλτικής προστασίας κατάλληλο: • για χρήση 
σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως μονώσεις τμημάτων στοιχείων 
σκυροδέματος που προβλέπεται να επιχωματωθούν, όπως θεμελιώ-
σεις, 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

Μαύρο Δοχείο 5kg

00000000 Μαύρο Δοχείο 17kg

00000000 Μαύρο Βαρέλι 200kg

00000000

INTRAPLAST® EP
Διογκωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης για εργασίες 
ενεμάτων όπως: • Αγκυρώσεις • καλώδια προέντασης • σταθεροποίη-
ση ασταθών υποστρωμάτων • σταθεροποιήσεις βράχων
Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,8-1.0% κ.β. τσιμέντου

Καφέ
Σακουλάκι 

0.5 kg

00000000
SIKA®-1+
στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων για:
• κτιριακές κατασκευές, θεμέλια και όπου χρειάζεται στεγανό σκυρό-
δεμα • 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

Ροζ Δοχείο 5kg

00000000 Ροζ Δοχείο 20kg

00000000 Ροζ
Δοχείο
210kg

00000000 Ροζ
Δοχείο

1.000 kg

00000000

SIKA®-4 
στεγανοποιητικό πρόσμικτο κονιαμάτων ταχείας πήξης για: • στεγανοποί-
ηση 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 επακολουθή-
σουν με κονίαμα στεγανοποίησης προετοιμασμένο με Sika®-1+.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 300 - 900 gr/m2 ανά 10 mm πάχους στρώσης

Καφέ Δοχείο 5kg

00000000

SIKA® INjECTION-105-RC
έλαστικός πολυουρεθανικός ενέσιμος αφρός για: • Προσωρινή στε-
γανοποίηση ρηγματώσεων υψηλής διείσδυσης νερού, ρωγμές με και 
χωρίς κινητικότητα, κοιλότητες σε κατασκευές σκυροδέματος, πλινθο-
δομές, λιθοδομές καθώς και τεχνικών έργων θεμελίωσης • κατασκευές 
στις οποίες αναμένονται μικρές μετακινήσεις • έπίτευξη μόνιμης 
σφράγισης και στεγανοποίησης ρωγμών, εφαρμόστε σε δεύτερη φάση 
Sika® injection-201-Ce

Επιταχυντής Sika® injection-105-RC
Sika® injection-aC 10 accelerator (δοχείο 1Kg)

Συστατικό Α 
Άχρωμο

Συστατικό Β 
Καφέ

Σετ 21 kg
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® INjECTION-201-CE
ένέσιμη 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

Συστατικό Β 
Καφέ

Σετ 20,6kg

00000000

SIKA® INjECTION-306
έλαστική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση διεισδύσεων νερού.
• Xρησιμοποιείται και μετά την αποπεράτωση της κατασκευής ως εξωτε-
ρικό 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)

00000000

SIKALASTIC®-152
Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα 
προστασίας και στεγανοποίησης για: • Προστασία επιφανειών 
σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του έν 1504-9: 
1: προστασία έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας 
(επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση) • στεγα-
νοποίηση 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 • έσωτερική στεγανοποίη-
ση 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)

00000000

SIKA® MINIPACK - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
έπαλειφόμενο 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
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® MINIPACK - ΥΠΕΡΤΑΧΥΠΗΚΤΟ (WATERPLUG)
υπερταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα για: • aντιμετώπιση αρνητικών 
πιέσεων νερού – διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοχών 
χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών • aντιμετώπιση διεισ-
δύσεων νερού αποστράγγισης πριν το τελικό στάδιο κύριας στρώσης 
στεγανοποίησης
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,07 kg / lt μείγματος

Γκρι
Σακουλάκια 2kg

με επένδυση 
αλουμινίου

00000000 Γκρι
Σακουλάκια 5kg

με επένδυση 
αλουμινίου

00000000 SIKA® MONOSEAL 101
τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης κατάλληλο για:  • την αντι-
μετώπιση φαινομένων διεισδύσεων χαμηλής έως μέσης αρνητικής 
πίεσης καθώς και για την αντιμετώπιση θετικών πιέσεων νερού • για 
ανθεκτική στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και άλλα οικοδομι-
κά υποστρώματα • κελάρια και χώρους υπογείων • Φρεάτια ανελκυ-
στήρων • τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους • τάφρους 
και ορύγματα • Δεξαμενές και στέρνες.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~1,9 kg /m2/mm πάχος στρώσης

Λευκό Σακί 20kg

00000000 Γκρι Σακί 25kg

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τύπος Πλάτος
(mm)

Πάχος
(mm)

Χρώμα /
Συσκευσία Τιμή €

00000000

SIKASWELL -A PROFILES
υδροδιογκούμενο προφίλ ακρυλικής βάσης, για 
σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σκυροδέματος 
για σφράγιση: • κατασκευαστικών αρμών • Διε-
λεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατα-
σκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου 
• κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευ-
ασμένα στοιχεία σκυροδέματος • κατασκευα-
στικών 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 θαλασ-
σινό νερό (περιεκτικότητα αλάτων >8%).
Διαθέσιμα σε διάφορους τύπους και διαστάσεις

2005 20 5
Κόκκινο /
Ρολό 20m

00000000 2010 20 10
Κόκκινο /
Ρολό 10m
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €/m2

00000000
SIKASWELL® S-2
υδροδιογκούμενο σφραγιστικό για στεγανοποίηση κατασκευαστικών 
αρμών για: • στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών, διελεύσεων 
σωλήνων, μεταλλικών κατασκευών διαμέσοτοίχων, κατασκευαστι-
κών αρμών αγωγών καλωδιώσεων κ.α. • στερέωση συστημάτων 
υδροδιογκούμενων διατομών Sikaswell® profiles και του συστήμα-
τος SikaFuko® Swell 1.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 100ml/m για κορδόνι 15mm

Κόκκινο
Φύσιγγα
300 ml

00000000 Κόκκινο
Σαλάμι
600 ml

00000000

SIKATOP® 209 RESERVOIR
έύκαμπτο στεγανοποιητικό μικροκονίαμα δύο συστατικών εγκε-
κριμένο 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

Λευκό
36.1kg σετ 

(Α+Β)

00000000

SIKATOP®-SEAL 107 SH
τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης δύο συστατικών, τροποποιη-
μένο με ειδικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα για: • έσωτερική και 
εξωτερική στεγανοποίηση, προστασία σκυροδέματος,τσιμεντοκονια-
μάτων, 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

Γκρι
25 kg σετ 

(Α+Β)

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.

Κίτρινο Ρολό 15m

00000000 Κίτρινο Ρολό 30m

00000000

SIKA® WT-200 P
κρυσταλλικής δράσης στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος, ως 
πρόσμικτο για υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα με μειωμένη υδατοπε-
ρατότητα. ένδείκνυται 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.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1 - 2% κατά βάρος τσιμέντου

Γκρι Σακί 20kg
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
IGOLATEX®

έλαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης με πολυμερή, κατάλληλο για 
χρήση σε διάφορες εφαρμογές στεγανοποίησης τμημάτων όπως: • Θεμε-
λιώσεις • Δάπεδα • έπισκευές δωμάτων • για προστασία και στεγανοποί-
ηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα κ.α. 
έπίσης είναι κατάλληλο ως φράγμα υδρατμών σε επίπεδα και κεκλιμένα 
δώματα και στέγες.

Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.4-0.8 kg/m2 ανά στρώση

Μαύρο
Δοχείο
18kg

00000000 Μαύρο
Βαρέλι
220kg

00000000

SIKALASTIC®-1K
ένός συστατικού εξαιρετικά εύκαμπτο, στεγανοποιητικό κονίαμα, κατάλ-
ληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού για: • Προστασία επιφανειών σκυρο-
δέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του έν 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 • έξωτερική στε-
γανοποίηση τοιχίων που θα επιχωματωθούν • έσωτερική 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

Ανοιχτό
Γκρι

Σακί 20Kg

00000000
SIKA® MULTISEAL
Αυτοκόλλητη ταινία ασφαλτικής βάσης για σφράγιση και επισκευή σε 
περίπτωση εισχώρησης νερού και κοιλοτήτων σε: • οροφές συμπερι-
λαμβανομένων φύλλων λαμαρίνας • ρωγμές κτιρίων • Ασφαλτόπανα και 
άλλους τύπους φύλλων οροφής.

Γκρι Ρολό 10m

00000000 Κεραμιδί Ρολό 10m

00000000 Αλουμίνιο Ρολό 10m

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Πάχος Συσκ/σία
Ρολό Τιμή €

00000000

SIKADUR-COMBIFLEX® SG
σύστημα στεγανοποίησης, υψηλών απαιτήσεων, σε διαστολικούς 
και κατασκευαστικούς αρμούς σε: • σήραγγες, κανάλια και τά-
φρους • 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)

Ανοιχτό
Γκρι

1mm 10cm x 25m

00000000 2mm 10cm x 25m

00000000 1mm 15cm x 25m

00000000 2mm 15cm x 25m

00000000 1mm 20cm x 25m

00000000 2mm 20cm x 25m

00000000 1mm 25cm x 25m

00000000 2mm 25cm x 25m

00000000 1mm 30cm x 25m

00000000 2mm 30cm x 25m



75

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Kιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

DSF 350 FLEX
Ελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα
2 συστατικών

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.

Γκρι

34,5 Kg

(25 Kg a + 
9,5 Kg b)

- -

00000000 DSF 360
Επαλειφόμενο κονίαμα
έπαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα, τροποποιημένο με πολυ-
μερικά πρόσθετα, τσιμεντοειδούς βάσης για χρήση σε θετικές 
και αρνητικές πιέσεις. έίναι κατάλληλο για την στεγάνωση επι-
φανειών 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.

Γκρι 25 kg - 60

00000000 Γκρι 5 kg 4 200

00000000 Λευκό 25 kg - 60

00000000 Λευκό 5 kg 4 200

00000000
DSF 370
Στεγανωτικός σοβάς
στεγανωτικός σοβάς ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης 
με πυριτικά αδρανή υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο και 
επιλεγμένης κοκκομετρίας. έφαρμόζεται όπου απαιτείται πλή-
ρης στεγανότητα και είναι κατάλληλο και για εφαρμογές που 
βρίσκονται συνεχώς μέσα σε νερό, όπως πισίνες δεξαμενές κ.λπ.
Κατανάλωση: 6 Kg/m2 στα 3m.

Γκρι 25 kg - 60

00000000 Γκρι 5 kg 4 200

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Πλάτος Ρολό Τιμή €/m

ΑΡΜΟΚΛΕΙΔΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

00000000

PVC WATERSTOP jOINTS 
έύκαμπτες προδιαμορφωμένες διατομές 
από πρωτογενές pVC (αρμοκλείδες), για την 
στεγάνωση αρμών σκυροδέματος. Διατο-
μές κατάλληλες για την εξασφάλιση αρμών 
διακοπής και αρμών διαστολής, τοποθετημέ-
νες σε συγκεκριμένες θέσεις βάσει σχεδίων, 
πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης. έύκολη 
προσαρμογή, ανθεκτικές σε υψηλή υδροστα-
τική πίεση, παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε 
να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και 
φαινόμενα διαφοροποιημένων καθιζήσεων. 
οι συνδέσεις επιτυγχάνονται με θερμοσυ-
γκόλληση των profiles μεταξύ τους. 
Κατανάλωση: 1 μέτρο Waterstop / μ.μ. 
κατασκευαστικού ή διαστολικού αρμού.

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

18cm 50m

00000000 20cm 50m

00000000 22cm 50m

00000000 Επιφανειακής τοποθέτησης, για 
κατασκευαστικό αρμό:
Απλός Τύπος, PVC Waterstop
Joint WSe

20cm 25m

00000000 25cm 25m

00000000 32cm 25m

00000000 Εσωτερικής τοποθέτησης,
για διαστολικό αρμό :
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop 
Joint WSb

18cm 25m

00000000 20cm 25m

00000000 22cm 25m

00000000 Επιφανειακής τοποθέτησης, για 
κατασκευαστικό αρμό:
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop 
Joint WSbe

25cm 25m

00000000 32cm 25m
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΑΡΜΟΚΛΕΙΔΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

00000000
SINSWELL MASTIC WA
έξελάσιμη μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού, σε μορφή 
πάστας. έξασφαλίζει στεγάνωση σε κατασκευαστικούς και συστολικούς 
αρμούς, αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, ανθρω-
ποθυρίδες, 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

00000000 Σαλάμι ~600ml

00000000

SINSWELL 2010
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 προκατα-
σκευασμένα 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 επαναφο-
ράς 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.

Ρολά 15m (5 ρολά 
ανά κιβώτιο) / Ορθογ. 

διατομής, διαστ.
20mm x 10mm

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Πάχος Πλάτος Ρολό Τιμή €/m

ΑΡΜΟΚΛΕΙΔΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

00000000

EXPANSION Sealing joint WATERSTOPS
PVC Profiles + Hydro Expansive Rubber 
σύνθετες, εύκαμπτες προδιαμορφωμένες 
διατομές από πρωτογενές pVC (αρμοκλείδες), 
σε συνδυασμό με ενσωματωμένα υδρο-δια-
στελλόμενα μέρη από συνθετικό καουτσούκ. 
κατάλληλες για την εξασφάλιση στεγάνωσης 
διαστολικών αρμών σκυροδέματος. τοπο-
θετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις βάσει 
σχεδίων, πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης, 
σε έργα υπογειοποίησης, σε φράγματα, 
αρδευτικά κανάλια κλπ. έύκολη προσαρ-
μογή, 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

00000000

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

5mm 23cm 20m
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΑΡΜΟΚΛΕΙΔΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

00000000

SINLEX Η System
υψηλής ποιότητας, σύστημα αρμοκάλυψης, ειδικά σχεδιασμένο για την εξα-
σφάλιση 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 δεξα-
μενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλε-
κτρικά εργοστάσια κλπ. σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες 
καθιζήσεις, κινητικότητα αρμού, ακόμα και θετικές υδροστατικές πιέσεις 
νερού. έύκολο 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)

00000000

ταινία: 1,0 - 2,0 mm 
/ 200mm / 20m ρολό 

(πάχος /πλάτος /μήκος, 
αντίστοιχα)

00000000 ρητίνη: Δοχείο 1 kg

00000000 ρητίνη: 4 kg (a+b)

00000000 ρητίνη: 10 kg (a+Β)

00000000
SINFLEX Welding Fluid
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

Δοχείο 1 kg

00000000 Δοχείο 3 kg

00000000
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 3 kg

00000000 Δοχείο 15 kg

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

00000000

PARAGRANULAR
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

00000000

SUPERSTOP
Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά 
πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτι-
κών 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 παραθαλάσ-
σια 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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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

00000000

WAM 101
ταινίες από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και βουτιλικό καου-
τσούκ, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτι-
κών 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 απόχρω-
σης.
Κατανάλωση: ~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

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

00000000

Ρολά 5m (8 ρολά ανά 
κιβώτιο) / Ορθογ. 
διατομής, διαστ.
18mm x 15mm

00000000

Ρολά 6,3m (12 ρολά 
ανά κιβώτιο) / Τετραγ. 

διατομής, διαστ.
11mm x 11mm

00000000

WAM 101/ S
ταινία από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και βουτιλικό καουτσούκ, 
για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυ-
ροδετήσεων 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

00000000

WAM 101 SR (Salt Resistant)
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 αντιμετώ-
πισης 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

00000000

WAM 101 WR (Water Resistant)
Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη, για την 
εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων κατασκευών. Πλεο-
νεκτεί έναντι των υπολοίπων στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί και να παραμείνει 
εντός του καλουπιού (ξυλότυπος) πριν τη σκυροδέτηση, εκτεθειμένο στη βρο-
χή 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 αλ-
καλικότητας 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

00000000

WAM 101 HD (High Density)
υψηλής πυκνότητας, διαστελλόμενο, διπλό κορδόνι από φυσικό, καθαρό, να-
τριούχο μπεντονίτη, για την εξασφάλιση ταχείας στεγάνωσης σε αρμούς διακο-
πής 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.

Ρολά 5m (6 ρολά ανά 
κιβώτιο) / Ορθογ. 
διατομής, διαστ.
18mm x 24mm
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

00000000

TECNOSEAL V1
στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο και ειδικά πρόσμικτα. 
κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική στεγάνωση επιφανει-
ών 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.

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

Σάκος 25kg

00000000

TAMOSEAL
στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο, τροποποιημένο με ειδικά 
συστατικά. κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική στεγάνωση επι-
φανειών σκυροδέματος, πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., σε τοιχία και χώρους υπογείων, 
φρεατιών, καναλιών, δεξαμενών νερού, κ.α., που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές 
πιέσεις νερού. Πιστοποιητικό κέΔέ 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)

00000000

TAMOSEAL Smooth Fin.W
λεπτόκοκκο στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο, τροποποι-
ημένο 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 κέΔέ για θετικές πιέσεις μέχρι 7 ατμ. συνοδεύε-
ται 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)

00000000

RONDOLAST
Nάιλον ταινία στεγανοποίησης αρμών waterstop από pe και συνθετικό υλικό. Προετοι-
μασία 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

00000000

GOLDEN Sealflex 2000
έύκαμπτο 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 σκυροδέ-
ματος 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 όξι-
νους 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).

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

Συσκευασίες
35kg (a+b) /
Σάκοι 25kg + 
Δοχεία 10kg
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

00000000

GOLDENSEAL
στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση τσιμέντο portland, τροποποιημένο 
με ειδικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα. κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή, κατάλλη-
λο για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδο-
μών 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

00000000

GOLDENSEAL–RS
στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση ειδικό τσιμέντο portland τύπου (Sr/ 
Sulfate resistant – ανθεκτικό σε θειικά), τροποποιημένο με ειδικά στεγανοποιητικά πρό-
σμικτα. 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 αρνη-
τικές πιέσεις μέχρι 5,5 atm. Δυνατότητα προσθήκης γαλακτώματος (goldencryl). Αναμίξτε 
~5,25 – 6,00 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.

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

Σάκος 25kg

00000000

CRYS-TECO Pwd
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 σκυροδέμα-
τος, 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 πίε-
σης, 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

00000000

CRYS-TECO Tensios
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 ανά-
πτυξης 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.

Δοχείο 20kg
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

00000000

CONCRETE Finisher
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

Σάκοι 70lbs 
(~32kg)

00000000
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

Δοχείο 10lbs 
(4,5kg)

00000000 Δοχείο 50lbs 
(22,7kg)

00000000
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. Ανα-
μίξτε 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 5kg

00000000 Δοχείο 25kg

00000000 SANSYL MONO-INIEZIONE
έιδικά ενέματα με βάση τα σιλάνια, 1-συστατικού, με διαλύτες. Δημιουργία χημικού 
φράγματος αντιμετώπισης ανερχόμενης υγρασίας. έφαρμόζεται σε ύψος 15 cm από ση-
μεία 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

00000000 Βαρέλι
165kg
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμ./
κιβώτιο

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

HYPERDESMO® -CLASSIC
στεγανωτικό ελαστομερές πολυορεθανικής βάσε-
ως, ενός συστατικού. καλύπτει τις προδιαγραφές-
Cέ έοτΑ (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

Λευκό Υγρό 6kg 4

00000000 Γκρι Υγρό 6kg 4

00000000 Λευκό Υγρό 25kg -

00000000 Γκρι Υγρό 25kg -

00000000

HYPERDESMO® -CLASSIC
στεγανωτικό ελαστομερές πολυουρεθανικής 
βάσεως, ενός συστατικού. καλύπτει τις προδι-
αγραφές Cέ έοτΑ (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.
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2

Δε συνιστάται εκτεθειμένο στον ήλιο.

Κόκκινο Υγρό 6kg 4

00000000 Γκρι Υγρό 25kg -

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμ./
κιβώτιο

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

HYGROSMART® - PLUG
υπερταχείας πήξεως σφραγιστικό υλικό τσι-
μεντοειδούς βάσης . κατάλληλο για σφράγιση 
διαρροών νερού σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Γκρι Κονίαμα 5 kg 4

00000000 Γκρι Κονίαμα 20 kg -

00000000

HYGROSMART® - FLEX
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 

Γκρι
Κονίαμα
+ υγρό

34 kg -

HYGROSMART® System
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμ./
κιβώτιο

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

HYPERDESMO®- POLYUREA-2Κ-HC
Ψεκαζόμενη μεμβράνη πολυουρίας, τύπου hot-
cure, δύο συστατικών για στεγάνωση & προστασία. 
Προσφέρει πολύ υψηλή ελαστικότητα και τον 
βέλτιστο συνδυασμό ταχύτητας πολυμερισμού 
και δύναμης πρόσφυσης. έίναι 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 -

00000000
HYPERDESMO® -PB-1K
έλαστομερής, παχύρρευστη, πολυουρεθανική-
ασφαλτική ρητίνη υψηλής ποιότητας 1-συστατικού 
(ΘιΞοτροΠικο). Kατάλληλο για συγκόλληση, επι-
σκευή και επιδιόρθωση ασφαλτόπανων, καθώς και 
εργασιών στεγάνωσης που είναι δύσκολη η χρήση 
των ασφαλτόπανων. έίναι υδρόφοβο, ελαστικό και 
αποτελεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών.
Κατανάλωση: 1.0 - 1.5 kg/m2

Μαύρο Υγρό 1kg 12

00000000 Μαύρο Υγρό 4kg 4

00000000 Μαύρο Υγρό 20kg -

00000000
HYPERDESMO® -PB-2K
έλαστομερής, παχύρρευστη, πολυουρεθανική 
ασφαλτική ρητίνη υψηλής ποιότητας 2-συστα-
τικών. έίναι κατάλληλο για στεγάνωση και 
προστασία υπογείων και δωμάτων.
Κατανάλωση: 1.2 - 1.5 lit/m2

Μαύρο Υγρό α+β 10lit -

00000000 Μαύρο Υγρό α+β 10lit -

00000000
HYPERDESMO® -PB-MONO
έλαστομερής πολυουρεθανική ασφαλτική ρητίνη 
1-συστατικού. κατάλληλη για στεγάνωση και 
προστασία υπόγειων, δωμάτων. έπίσης αποτε-
λεί πολύ καλό φράγμα υδρατμών.
Κατανάλωση: 1.2 – 1.5 kg/m2

Μαύρο Υγρό 5kg 4

00000000 Μαύρο Υγρό 20kg -

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ PB / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμ./
κιβώτιο

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000
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 έυρωπαϊκή 
οδηγία για μείωση VoC.
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2

Λευκό Υγρό 1kg 12

00000000 Γκρι Υγρό 1kg 12

00000000 Λευκό Υγρό 6kg 4

00000000 Γκρι Υγρό 6kg 4

00000000 Λευκό Υγρό 15kg -

00000000 Γκρι Υγρό 15kg -

00000000 Λευκό Υγρό 25kg -

00000000 Γκρι Υγρό 25kg -

00000000 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 έυρωπαϊκή 
οδηγία για μείωση VoC.
Κατανάλωση: 1.5 kg/m2

Δε συνιστάται εκτεθειμένο στον ήλιο.

Κεραμιδί Υγρό 1kg 12

00000000 Κεραμιδί Υγρό 6kg 4

00000000 Κεραμιδί Υγρό 15kg -

00000000 Κεραμιδί Υγρό 25kg -
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000 IDROSILEX
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

iDroSiLeX LiQuiD: 
δοχεία 6kg και 25kg

00000000 iDroSiLeX powDer: 
κουτιά 25x1kg

00000000
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 αποθή-
κευσης είναι 12 μήνες. έίναι 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.

iDroSTop 10
6 ρολά 10m

00000000 iDroSTop 15
6 ρολά 7m

00000000 iDroSTop 25
6 ρολά 5m

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Παλέτα Τιμή €

00000000
PENETRON®

έπαλειφόμενο 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 συ-
νολικά ή 1 σακί για περίπου 14-16m2 • Σαν χυτό ένεμα: 1,2-1,3Kg 
υλικού για πλήρωση κενού 1Lt.

Γκρι Σακί
22,68Kg

48 Σακιά / 
Παλέτα

(1.088,64Kg)

00000000 Γκρι  Δοχείο
5Kg

132 Δοχεία / 
Παλέτα
(660Kg)

00000000

PENETRON® INjECTTM (Α+Β)
νέας τεχνολογίας, 2 συστατικών, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό 
ένεμα, με συνδυασμό της τεχνολογίας των ενεμάτων και της 
χημικής δράσης με ανάπτυξη κρυστάλλων. έφαρμογή με μηχάνημα 
τσιμεντενέσεων. έίναι 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 μικρό-
τερων ρωγμών. Ενδεικτικά, κάθε σετ σφραγίζει 20-22Lt κενών.

Γκρι

Συστ/κό Α 
Σκόνη P

Δοχείο
25Kg

33 σετ
Δοχείων / 

Παλέτα
(~ 900Kg)

00000000 Υπο-
κίτρινο

Συστ/κό Β
Υγρό FL

Δοχείο
2Lt

33 σετ
Δοχείων / 

Παλέτα
(~ 900Kg)
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΘΕΜΕΛΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000 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

Γκρι
Δοχείο
4,75Kg

132 Δοχεία / 
Παλέτα
(627Kg)

00000000 Γκρι
Δοχείο
25Kg

33 Δοχεία / 
Παλέτα
(825Kg)

00000000

PENEBARTM SW 45 RAPID TYPE A
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

Μαύρο Ρολό 5m

6 Ρολά / 
Κιβώτιο=30m

(20Κιβ./ 
~420Kg)

00000000

PENEBARTM SW 45 RAPID TYPE B
υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βου-
τύλιο γρήγορης ενέργειας. για την στερέωσή του να χρησι-
μοποιείται 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

Μαύρο Ρολό 4m

6 Ρολά / 
Κιβώτιο=24m

(35 Κιβ./ 
~335Kg)

00000000

PENEBARTM SW 55 TYPE A
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

Μαύρο Ρολό 5m

6 Ρολά / 
Κιβώτιο=30m

(20 Κιβ./ 
~420Kg)

00000000

PENEBARTM SW 55 TYPE B
υδροδιογκούμενο κορδόνι σφράγισης από υδρόφιλο βουτύ-
λιο 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

Μαύρο Ρολό 4m

6 Ρολά / 
Κιβώτιο=24m

(35 Κιβ./ 
~335Kg)

00000000

PENEBARTM PRIMER
Αστάρι για υδροδιογκούμενο κορδόνι. σταθεροποιεί το υπόστρω-
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 υπο-
στρώματος, να χρησιμοποιείται τσέρκι στερέωσης με καρφιά.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά: 1Lt ασταρώνει ~60 τρ. μέτρα ή, 
ανάλογα, δοχείο 0,75Lt για 40 - 48m και δοχείο 3,80Lt για 
200 - 240m

Πορτοκαλί Δοχείο 0,75Lt
16 Δοχεία / 

Κιβώτιο

00000000 Πορτοκαλί Δοχείο 3,80Lt
4 Δοχεία / 
Κιβώτιο
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΔΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKAFILL®

έλαστική ακρυλική στεγανοποιητική επίστρωση για: • στεγανοποί-
ηση 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 • Προστα-
σία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές 
διεισδύσεις νερού.

Κατανάλωση/Δοσολογία: 1-2 kg/m2

Κεραμιδί Δοχείο 1kg

00000000 Κεραμιδί Δοχείο 5kg

00000000 Κεραμιδί Δοχείο 20kg

00000000 Γκρι Δοχείο 1kg

00000000 Γκρι Δοχείο 5kg

00000000 Γκρι Δοχείο 20kg

00000000 Λευκό Δοχείο 1kg

00000000 Λευκό Δοχείο 5kg

00000000 Λευκό Δοχείο 20kg

00000000

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.

(Γκρι, κόκκινο και κεραμιδί κατόπιν παραγγελίας)

Λευκό Δοχείο 5kg

00000000 Λευκό Δοχείο 20kg

00000000
SIKALASTIC®-612
υψηλής απόδοσης, πολυουρεθανική, υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης 
τεχνολογίας MTC για: • στεγανοποίηση σε επίπεδες και κεκλιμένες 
επιφάνειες • έφαρμογή σε νέες κατασκευές και εργασίες ανακαίνισης 
• κατάλληλη για αντιμετώπιση λεπτομερειών ή τοπικές επισκευές σε 
δώματα • έφαρμογή σε σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφαλτικές μεμβράνες, 
τούβλο, ελενίτ.

(Γκρι, κόκκινο και κεραμιδί κατόπιν παραγγελίας)

Λευκό
Δοχείο 5lt 
(~7,1 kg)

00000000 Λευκό
Δοχείο 15lt 
(~21,3 kg)

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000
MAPELASTIC
έλαστικό 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: έν 1504-2 – επικάλυψη (C) σύμφω-
να 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 32kg
(σάκος 24kg,
δοχείο 8kg)

00000000
Σετ 16kg

(2 χ σάκοι 6kg,
δοχεία 4kg)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΔΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΑΚΡΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000 FLX 380

έπαλειφόμενο, ακρυλικό ελαστομερές, γαλάκτωμα ενός συστατικού. κατάλληλο για 
στεγανοποίηση ταρατσών, δωμάτων, μπαλκονιών, προστασία uV κλπ. Έχει μεγάλη 
ελαστικότητα και είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζονται συστολοδιαστο-
λές και δονήσεις. έπίσης χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση γωνιών, το γέμισμα λεπτών 
ρωγμών πλάτους μέχρι 1 mm, το γέμισμα ενώσεων πλακών πλάτους μέχρι 1 mm.

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

Λευκό
5Kg

-

00000000 Λευκό
15Kg

-

00000000 DSF 300 Flex  
έλαστική, επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ενός συστατικού, κατάλληλη για εσω-
τερική 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.

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

6Kg -

00000000 20Kg 36

00000000 DSF 305
Αστάρι για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές στεγάνωσης. έίναι γαλάκτωμα 
με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης σε όλα τα είδη των συνήθων υποστρωμάτων. 
Παρέχει άριστη πρόσφυση και ένα πολύ σταθερό υπόβαθρο για την μεμβράνη στεγά-
νωσης 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

5kg -

00000000 20kg 36

00000000

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών F12/7
έλαστική ταινία στεγάνωσης με ενίσχυση πολυεστερικού πλέγματος, για γεφύρωση 
αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων. έφαρμόζεται σε συνδυασμό 
με τα στεγανωτικά προϊόντα της Thrakon (DSF 305-DSF 300).

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

Ρολό
10m -

00000000

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών ΚF12/7
έλαστική ταινία στεγάνωσης με ενίσχυση υαλοπλέγματος, για γεφύρωση αρμών 
διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων σε γωνίες οριζόντιες και κάθετες για
αυξημένη υγρομόνωση. έφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα στεγανωτικά προϊόντα της 
Thrakon (DSF 305-DSF 300).

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

Ρολό
50m -
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000

MuCis ELASPLAST 28
έύκαμπτο 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 γεφύ-
ρωση ρηγματώσεων πλάτους έως 1 mm, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας έως 20%. 
κατάλληλο για εσωτερική/εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντο-
κονιαμάτων, πλινθοδομών κλπ., ως υπόστρωμα υγρομόνωσης κεραμικών πλακιδίων, 
έναντι θετικής πίεσης νερού, σε υγρούς χώρους, βεράντες, ταράτσες κλπ.

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

31,5kg

Σάκοι 25kg + 
Δοχεία 6,5kg

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, τσιμεντοκονι-
άματα, έτοιμα κονιάματα, τουβλοδομές, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια cotto, ινοπλισμένες 
πλάκες, ασφαλτόπανα με αλουμινοεπένδυση, ξύλο κλπ. Πιστοποιητικό κέΔέ 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

Δοχείο 1kg

00000000 Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000 Δοχείο
100kg

00000000 SINFIX
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 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000 SINWELD
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.

Κατανάλωση: ~0,2 – 0,4 kg/m2

Δοχείο 2kg

00000000 Δοχείο 4kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ (FiberGlass Net)
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

00000000

TECNOPAV PL 500
έλαστική, 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 σκυρό-
δεμα, 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

00000000

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

Δοχείο 4kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000

MULTIGAM
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, ασφαλ-
τόπανα 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

00000000 Δοχεία 22kg

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

Τιμή €/
kg ή lt

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

HYPERFLΟOR™-2K
ΠολυουρέΘΑνικο επίστρωμα 2 συστατι-
κών, 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 μηχα-
νικές αντοχές και αυξημένη ελαστικότητα.
Κατανάλωση: αναλόγως την εφαρμογή. 
Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν συμφωνίας

Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

5kg 1

00000000 Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

20kg -

00000000
HYPERDESMO®-D
ΠολυουρέΘΑνικη σκληρη ΒΑΦη ενός 
συστατικού για προστασία δαπέδων 
– δεξαμενών με σημαντικά χημικά ή 
μηχανικά φορτία. ιδανικό για χώρους με 
αυξημένη ανάγκη προστασίας από διάφο-
ρα σκληρά χημικά. καλύπτει το πρότυπο 
έλοτ 179, iSo/881-1968. Αραιώνεται με 
διαλύτη SoLVeNT-01®.
Κατανάλωση: 150 gr/m2 /στρώση
 Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν συμφωνίας

Διαφανές Υγρό 5lit 4

00000000 Διαφανές Υγρό 20lit -

00000000 Γκρι Υγρό 5lit 4

00000000 Γκρι Υγρό 20lit -

00000000
HYPERDESMO®-D-2K
ΠολυουρέΘΑνικη ΒΑΦη δυο συστατι-
κών χωρίς διαλύτες, για προστασία δα-
πέδων από σημαντικά χημικά ή μηχανικά 
φορτία. Έχει ιδιαίτερα μεγάλες χημικές 
και μηχανικές αντοχές.
Κατανάλωση: 300 - 600 gr/m2

Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

15kg -

00000000 Γκρι
ουδέτερο

Υγρό
α+β

4.5kg 1

00000000

HYPERCRETE
ΠολυουρέΘΑνικο ΒιομηΧΑνικο ΔΑΠέ-
Δο 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 μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε μεγάλο πάχος 
κατά την εφαρμογή του. έφαρμόζεται σε 
πάχος από 3mm έως 10mm.
Κατανάλωση: 2.0 kg/m2mm

Υπο-
κίτρινο

Υγρό + 
Κονίαμα

18kg -

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000

AQUAFLEX
υγρή μεμβράνη σε μορφή πάστας, που χρησιμοποιείται για τη μόνιμη αδρα-
νοποίηση 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

Δοχείο 30kg

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000

PENETRON PLUS®

τσιμεντοειδές κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή, για επιφανειακή 
διασπορά σε πλάκες και δάπεδα νωπού σκυροδέματος, που 
θα επιπεδωθεί με «ελικόπτερο» ή μύστρα. Προσφέρει ταυτό-
χρονα 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

Γκρι Σακί 18Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(864Kg)
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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 Τιμή €/m2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC

00000000 DANOSA PVC INSIDE CORNER
Προκατασκευασμένη εσωτερική γωνία από pVC.

3 0 1m x 10m

00000000 DANOSA PVC EXTERNAL CORNER
Προκατασκευασμένη εξωτερική γωνία από pVC.

4 0 1m x 10m

00000000

DANOSA COLAMINATED BOARD 2X1
μεταλλικά φύλλα επικαλυμένα με υλικό pVC-p, ίδιο με αυτό της μεμβρά-
νης, κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων τύπων προφίλ απόληξης της 
μεμβράνης σε κάθετα και οριζόντια στοιχεία (τεμάχιο 2 m x 1 m).

3 0 1m x 10m

00000000
DANOSA GLUE DAN PVC
κόλλα κατάλληλη για την συγκόλληση της μεμβράνης DaNopoL σε όλα 
σχεδόν τα υποστρώματα και κατασκευαστικά υλικά.

4 0 1m x 10m

00000000
DANOSA PVC LIQUID
υγρό pVC για την σφράγιση των ενώσεων μεταξύ των
μεμβρανών DaNopoL.

3 0 1m x 10m

00000000
DANOSA THF
τετραυδροφουράνιο (THF). Διαλύτης για την χημική
συγκόλληση των ενώσεων των μεμβρανών DaNopoL.

4 0 1m x 10m

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία Τιμή €/m2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC

00000000

ΕSHA UNIVERSAL
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

00000000
AUSTROPLAN Η
μεμβράνη πολυολεφίνης (Fpo), χωρίς οπλισμό, δίχρωμη
(signal layer), για κατασκευή λεπτομερειών.

1 5 2m x 25m

00000000
AUSTROPLAN FG-12
μεμβράνη πολυολεφίνης (Fpo), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην 
ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό υαλοπιλήματος, δίχρωμη (signal layer).

1 2 2m x 25m

00000000
AUSTROPLAN FG-15
μεμβράνη πολυολεφίνης (Fpo), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην 
ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό υαλοπιλήματος, δίχρωμη (signal layer).

1 5 2m x 20m

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC ΤΗΣ DANOSA - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FPO ΤΗΣ AGRU
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή
€/συσκ.

Τιμή
€/τεμ.

00000000
Στήριγμα GOK-035 9
τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα, ελάχιστου πάχους θερμομόνωσης 50 mm.

600 τεμ

00000000
Στήριγμα GOK-065
τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα, ελάχιστου πάχους θερμομόνωσης 80 mm.

400 τεμ

00000000
Στήριγμα GOK-085
τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα, ελάχιστου πάχους θερμομόνωσης 100 mm.

300 τεμ

00000000
Στήριγμα GOK-PLUS-035
τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα & 2 αγκύρια για αποφυγή μετατόπισης της 
μεμβράνης, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 50 mm.

600 τεμ

00000000
Στήριγμα GOK-PLUS-065
τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα & 2 αγκύρια για αποφυγή μετατόπισης της 
μεμβράνης, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 80 mm.

400 τεμ

00000000
Στήριγμα GOK-PLUS-085
τηλεσκοπικό στήριγμα με οβάλ πλαστική σωλήνα & 2 αγκύρια για αποφυγή μετατόπισης της 
μεμβράνης, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 100 mm.

300 τεμ

00000000
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.

250 τεμ

00000000
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.

250 τεμ

00000000
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.

250 τεμ

00000000
Πλακέτα POW
Πλακέτα στήριξης μεμβράνης poW της Koelner, σχήματος οβάλ, από ψευδάργυρο (ZiNK) 
και διαστάσεων 80 x 40 mm.

100 τεμ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm) Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC

00000000
AUSTROPLAN F VK-12
μεμβράνη πολυολεφίνης (Fpo), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό 
υαλοπλέγματος, δίχρωμη (signal layer), κατάλληλη και για μηχανική στερέωση.

1 2 2m x 25m

00000000
AUSTROPLAN F VK-15
μεμβράνη πολυολεφίνης (Fpo), χωρίς πλαστικοποιητές, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, με οπλισμό 
υαλοπλέγματος, δίχρωμη (signal layer), κατάλληλη και για μηχανική στερέωση.

1 5 2m x 20m

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή 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 3 m

00000000 AUSTROPLAN AGRUCOL / Kόλλα κατάλληλη για συγκόλληση της μεμβράνης auSTropLaN στο υπόστρωμα. Kg 20 Kg

00000000
AUSTROPLAN COATED PLATE
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

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC ΤΗΣ DANOSA - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FPO ΤΗΣ AGRU

ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KOELNER
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Τιμή €/m2

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ H.D.P.E.

00000000
ESHADRAIN 400 
Αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDpe με
κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7,5 mm, βάρους 400gr/m2.

2,10m x 25,0m 12

00000000
ESHADRAIN 500
Αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDpe με
κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7,5 mm, βάρους 500gr/m2.

2,1m x 20,0m 12

00000000

ESHADRAIN 500-GEO 
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDpe 
με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7,5 mm και γεωύφασμα από 
ίνες πολυπροπυλενίου, επικολλημένο στην μία πλευρά.

2,1m x 20,0m 6

00000000

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο με διάτρηση αποτελούμενο από 
πυρήνα HDpe με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 20 mm.
κατάλληλο για φυτεμένα δώματα.

2,00mx20,0m 5

00000000
ESHADRAIN 400 
Περιμετρικός διάτρητος σωλήνας με γεωύφασμα (κάλτσα) για
αποστράγγιση ομβρύων υδάτων, διαμέτρου 125 mm.

50 m 4

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Συσκευασία Τιμή €/m2

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ PS NOPHADRAIN

00000000

NOPHADRAIN 100 
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυ-
στυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 6 mm και γεωύφα-
σμα από ίνες πολυπροπυλενίου βάρους 140 gr/m2, επικολλημένο 
στην μία πλευρά. Αντοχή σε πίεση 500 KN/m2.

1,25m x 32m 1

00000000

NOPHADRAIN 200 
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυ-
στυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 11 mm και γεωύφα-
σμα από ίνες πολυπροπυλενίου βάρους 140 gr/m2, επικολλημένο 
στην μία πλευρά. Αντοχή σε πίεση 700 KN/m2.

1,25m x 32m 1

00000000

NOPHADRAIN 600 
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πο-
λυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 11 mm και υφαντό 
γεωύφασμα επικολλημένο στην μία πλευρά. έιδικό για καταστρώ-
ματα κυκλοφορίας, parking. Αντοχή σε πίεση 850 KN/m2.

1,25m x 32m 1

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Τιμή €/m2

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

00000000
ESHAPROTECT 1.0 
Προστατευτική μεμβράνη από HDpe πάχους 1,00 mm.

2mx100m 2

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Τιμή €/m2

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PS NOPHADRAIN

00000000

NOPHADRAIN 4+1 
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο 
πυρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 11 mm 
και γεωύφασμα απόίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις δύο 
πλευρές. έιδικό για κήπους.Αντοχή σε πίεση 700 KN/m2.

1,25m x 32m 1

00000000

NOPHADRAIN 4+1 HIGH
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο πυ-
ρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 17,5 mm 
και γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις 
δύο πλευρές. έιδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 450 KN/m2.

1,25m x 30m 1

00000000

NOPHADRAIN 5+1 
σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο πυ-
ρήνα πολυστυρένιου με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 25 mm και 
γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις δύο 
πλευρές. έιδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 500 KN/m2.

1,25m x 20m 1

00000000

NOPHADRAIN 6+1 
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. έιδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 300 KN/m2.

1,20mx20m 1

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πάχος Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKAPLAN® WP 1150-ΙΤ 
μεμβράνη στεγανοποίησης σηράγγων και
άλλων υπόγειων κατασκευών.

1,5mm
Ρολό

2 05 x 25 00m

00000000 2mm
Σακί Ρολό

2 05 x 25 00m

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκ/σία Τιμή €

00000000 SIKAPROOF A-05 0,5mm FPO RO
Πλήρως επικολλούμενη μεμβρά-
νη για στεγανοποίηση υπόγειων 
κατασκευών.
Φράγμα υγρασίας, προστασία 
κατασκευών σκυροδέματος και 
στεγανοποίηση υπογείων κατα-
σκευών σκυροδέματος έναντι 
διείσδυσης νερού: • υπόγειες 
πλάκες σκυροδέματος • υπόγεια 
τοιχία με μονό και διπλό καλούπι 
• έπεκτάσεις και εργασίες ανακα-
τασκευών • Προκατασκευασμένα 
στοιχεία.

Ρολό 60m2 (2m X 30m)

00000000 SIKAPROOF A-08 0,8mm FPO RO Ρολό 50m2 (2m X 25m)

00000000 SIKAPROOF A-08 EDGE FPO RO Ρολό 25m2 (1m X 25m)

00000000 SIKAPROOF EXTAPE-150 Ρολό 20m (0,15m X 20m)

00000000 SIKAPROOF FIXTAPE-50 Ρολό 20m (0,05m X 20m)

00000000 SIKAPROOF TAPE-150 Ρολό 25m (0,15m X 25m)

00000000 SIKAPROOF PATCH-200 Ρολό 20m (0,2m X 20m)
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκ/σία Διασ/σεις Τιμή €/m2

00000000

Sarnafil® TU 111 - Μεμβράνη κεραμοσκεπών 
• 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

00000000

Sika® Drain S - Προδιαμορφωμένα συνθετικά φύλλα 
                          αποστράγγισης 
• Χρησιμοποιείται ως φύλλο προστασίας συστημάτων στεγανοποίησης 
και για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα, 
όπως κήπους, τοιχία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών
• έπίσης, ως προστασία συστημάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες, 
φυτεμένα δώματα, ζαρντινιέρες.
Xρώμα: καφέ

Ρολό 2mx30m

00000000 S-Felt A300 - Γεωύφασμα

ως στρώση εξομάλυν-
σης και προστασίας 
κάτω από μεμβράνες 
στεγανοποίησης σε 
σήραγγες και άλλες 
υπόγειες κατασκευές.

Ρολό 100m2 -

00000000 S-Felt GK400 - Γεωύφασμα Ρολό 100m2 -

00000000 S-Felt S800 - Γεωύφασμα Ρολό 50m2 -

00000000 Sikaplan® W Felt 500PP - Γεωύφασμα Ρολό 50m2 -

00000000 S-Felt VS140 - Γεωύφασμα Ρολό 100m2 -

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® MULTISEAL BT
Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία πολλαπλών χρήσεων, βουτυλικής βάσης 
για: σφράγιση και επισκευή έναντι διείσδυσης νερού σε: • στέγες, περι-
λαμβανομένων και μεταλλικών φύλλων • Προσόψεις • σπασμένα 
κεραμίδια • Φθαρμένες υδρορροές • καμινάδες και φεγγίτες
• σωληνώσεις συστημάτων κλιματισμού • τροχόσπιτα και τρέϊλερ
• κοντέινερ • Αγωγούς συστημάτων εξαερισμού.

Γκρι
Ρολό πλάτους 

10cm,
τεμ. 10m

00000000
SIKAPLAN® WP 1150-ΙΤ
μεμβράνη στεγανοποίησης σηράγγων και άλλων υπόγειων έργων.

-
Ρολό

2 05 x 25 00m
Πάχος 1,5mm

00000000 -
Ρολό

2 05 x 25 00m
Πάχος 2mm

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.

Μπεζ

Ρολό 40m2 
(2m χ 20m)

με
Πάχος 1,5mm

00000000

SIKA® REEMAT PREMIUM
οπλισμός από υαλοπίλημα για τις υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης 
δωμάτων: • Sikalastic® 560 • Sikalastic® 612 • Sikalastic® 601
• Sikalastic® 621

Λευκό
Ρολό 166,4m2

(διαστάσεις
1,3m x 128m)

00000000

SIKA® SEALTAPE-S
έιδική 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.

Ταινία:
κίτρινο

Ύφασμα: 
λευκό

Ρολό 10m, 
εσωτερικές

& εξωτερικές 
γωνίες

σε σετ 10 
τεμαχίων
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος
g/m2 Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000
Αποστραγγιστική Μεμβράνη MEMBRANA NERA 
Από υψηλής πυκνότητας εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (HDpe), μαύ-
ρου χρώματος με κωνικές προεξοχές, συνολικού ύψους 7,5 mm.

400
Ρολό

2m x 30m

00000000 500
Ρολό

2m x 30m

00000000

Αποστραγγιστική Μεμβράνη MEMBRANA NERA 400 GEO
Από υψηλής πυκνότητας εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (HDpe), μαύ-
ρου χρώματος με κωνικές προεξοχές, συνολικού ύψους 7,5 mm, 
με πολυεστερικό γεωύφασμα επικολλημένο στην επάνω πλευράς 
της μεμβράνης HDpe.

Βάρος
μεμβράνης

HDPe: 400 g/m2

Βάρος
γεωυφάσματος

100 g/m2

Ρολό
2m x 20m

00000000
Ροδέλες Στήριξης Αποστραγγιστικής Μεμβράνης 
κωνικές ροδέλες

-
Σάκος

200 τεμ.

Τιμή
τεμαχίου

ΓΕΩYΦΑΣΜΑΤΑ ECOFIBRE

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος
g/m2 Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

Γεωύφασμα ECOFELT PES-SB
μη υφαντό πολυεστερικό γεωύφασμα, χωρίς χημική επεξεργασία, 
λευκό.
κατάλληλο ως στρώση διαχωρισμού, για φιλτράρισμα, αποστράγγι-
ση και ενίσχυση των κατασκευών σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρό-
μων, θεμελιώσεων, αποστραγγιστικά και υδραυλικά έργα, ΧυτΑ, 
αλλά και μονώσεις δωμάτων, φυτεμένα δώματα, κ.ά.

150

Ρολό
2m x 100m

00000000 200

00000000 250

00000000 300

00000000 400

00000000 500

00000000

Γεωύφασμα ECOFELT PP-FC 
μη υφαντό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου, χωρίς χημική επεξερ-
γασία, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, λευκό.
κατάλληλο ως στρώση διαχωρισμού, για φιλτράρισμα, αποστράγ-
γιση και ενίσχυση των κατασκευών σε έργα οδοποιίας, σιδηρο-
δρόμων, θεμελιώσεων, αποστραγγιστικά και υδραυλικά έργα, 
ΧυτΑ, αλλά και μονώσεις δωμάτων, φυτεμένα δώματα, κ.ά.

150
Ρολό

2m x 100m

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ TEMA
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

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

Esha Elastan S
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	(Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες - 20°C*)

EshaDien Ultra White
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 35
Υαλοπίλημα

Πολυαιθυλένιο 3 0

0000000000 1m x 10m 25 Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας 4 0

0000000000 1m x 10m 25

Πολυεστέρας Υψηλής
Διαστασιολογικής Σταθερότητας

Πολυαιθυλένιο
4 0

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

0000000000 1m x 10m 25 Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας 4 0

0000000000 1m x 10m 25 Υαλοπίλημα-Φύλλο aλουμινίου-SANDWICH Πολυαιθυλένιο 3 0

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 25

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

Πολυαιθυλένιο 4 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 25 SP Πολυεστέρας
Απόλυτα λευκό πολυμερές
(reinforced 3 - laminated)

υψηλής θερμικής ανακλαστικότητας
4 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.
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Esha Elastan
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	(Eυκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -15°C)

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

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 35

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

Πολυαιθυλένιο
3 0

0000000000 1m x 10m 25 4 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

0000000000 1m x 10m 25 Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας 4 0

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 25

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

Πολυαιθυλένιο
4 0

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 8m 25 6 0

0000000000 1m x 10m 25 Αλουμίνιο 60 μ, υψηλής ανακλαστικότητας 4 0

0000000000 1m x 10m 25 Υαλοπίλημα-Φύλλο aλουμινίου-SANDWICH* 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.
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 25

Πολυεστέρας
Υψηλής

Διαστασιολογικής
Σταθερότητας

Πολυαιθυλένιο 4 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 25

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 25 Ψηφίδα καφεκόκκινη 4 0

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 30

Πολυεστέρας

Πολυαιθυλένιο 4 0

0000000000 1m x 10m 30

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 30

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 35

Συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος

Πολυαιθυλένιο
3 0

0000000000 1m x 10m 25 4 0

0000000000 1m x 10m 30

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 30

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 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.

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.
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

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

EshaProtex*
AΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΑΝΕΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 35

Συνδυασμός
πολυεστέρα- πλέγματος

Πολυαιθυλένιο
3 0

0000000000 1m x 10m 30 4 0

0000000000 1m x 10m 30

Ψηφίδα γκριζοπράσινη

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 30

Ψηφίδα λευκή

4 0

0000000000 1m x 10m 25 4 5

0000000000 1m x 10m 25 5 0

0000000000 1m x 10m 30 Ψηφίδα καφεκόκκινη 4 0

Κωδικός Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα Οπλισμός Άνω επικάλυψη Βάρος

kg/m2 Τιμή €/m2

0000000000 1m x 10m 35

Υαλοπίλημα

Πολυαιθυλένιο
3 0

0000000000 1m x 10m 30 4 0

0000000000 1m x 10m 30
Αλουμίνιο 60 μ

3 0

0000000000 1m x 10m 25 4 0

0000000000 1m x 10m 30 Πολυαιθυλένιο 4 0

0000000000 1m x 10m 25 Υψηλής Διαστασιολογικής
Σταθερότητας Πολυεστέρας Αλουμίνιο 60 μ 4 0

* Η μεμβράνη ESHAPROTEX διατίθεται μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.

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.
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

Βάρος
kg/m2 Τιμή €/m2

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

00000000

ESHAPERFO 
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.

1m x 20m 33 1 1

00000000

ESHAPER-AL 
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.

1m x 20m 20 1 5

00000000

ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
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.

1m x 50m 50 0 19

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

00000000

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

1m x 15m 25 2 0

3. ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

00000000

ESHAGUM Antiroot B2 
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.

1m x 10m 25 4 2

00000000

ESHADIEN Antiroot B2 
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.

1m x 10m 25 4 0



103

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία 
(ρολά)

Ρολά/
Παλέτα

Βάρος
kg/m2 Τιμή €/m2

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

00000000

ESHA - GEO 
aσφαλτική μεμβράνη με οπλισμό υψηλής σταθερότητας
πολυεστερικό ύφασμα και άνω επικάλυψη ενσωματωμένο
πολυεστερικό γεωύφασμα προστασίας 190 gr/m2, κατάλλη-
λη για στεγανώσεις υπόγειων κατασκευών.

1m x 10m 25 4 0

00000000

ESHADIEN - GEO
έλαστομερής 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.

1m x 10m 25 4 5

5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΛΟΓΑΣ

00000000

ESHAGUM FR 
Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (app modified / cold
flexibility -15°C) με οπλισμό Sp πολυεστέρα με ειδικά αντι-
πυρικά πρόσθετα στην μάζα της για επιβράδυνση μετάδοσης 
της φλόγας σε βιομηχανικού τύπου υγρομονώσεις.

1m x 10m 25 5 0

* Τεχνική συμβουλή: Η χρήση των μεμβρανών αυτών είναι εκτενής στις περιπτώσεις όπου αναμένονται υπερκείμενα φορτία στην επιφάνεια υγρομόνωσης.



104

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

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

00000000
EshaStick 3000-X 
Άνω: μεμβράνη crosslinked H.D.p.e.
Κάτω: σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος 1 5 1m x 20m

00000000
EshaStick ALPES-1.5 
Άνω: Πολυεστερικό αλουμίνιο
Κάτω: σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος 1 5 1m x 20m

00000000

Eshastick Ultra White 
Άνω: λευκό φιλμ υψηλής
ανακλαστικότητας
Κάτω: σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος 2 0 1m x 20m

00000000

Eshastick p-ar 
Άνω: Mη υφαντό γεωύφασμα
(επιδέχεται βαφή με χρώμα)
Κάτω: σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

συνδυασμός
Πολυεστέρα - Πλέγματος 1 5 1m x 20m

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.

00000000
EshaStick P-P
Άνω: Πολυαιθυλένιο
Κάτω: σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

υαλοπίλημα 3 0 1m x 10m

00000000
EshaStick P-G 
Άνω: έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα
Κάτω: σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

Πολυεστέρας 4 0 1m x 10m

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

00000000
EshaStick HD 1.5 
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 Esha-
stick για πορώδεις επιφάνειες έχουν primer το Eshalac 50S. Σε μη πορώδεις επιφάνειες δεν είναι αναγκαία η χρήση primer.

EshaStick
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Επικαλύψεις Συσκευασία Ρολά/
Κιβώτιο Τιμή €/Ρολό Τιμή €/m

00000000

Άνω: Φύλλο Αλουμινίου
Κάτω: σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο

0,05m x 10m 12

00000000 0,10m x 10m 6

00000000 0,20m x 10m 3

00000000 0,30m x 10m 2

00000000 0,50m x 10m 1

00000000

Άνω: έγχρωμο Φύλλο Αλουμινίου
(κέρΑμιΔι-Ανοικτο)
Κάτω: σιλικονούχο πολυαιθυλένιο

0,10m x 10m 6

00000000 0,20m x 10m 3

00000000 0,30m x 10m 2

00000000 0,50m x 10m 1

Κωδικός Επικαλύψεις Συσκευασία Ρολά/
Κιβώτιο Τιμή €/Ρολό Τιμή €/m

00000000

Άνω: Φύλλο p.e. πάχους 130 μ
Κάτω: σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο

0,10m x 10m 6

00000000 0,15m x 10m 4

00000000 0,20m x 10m 3

Κωδικός Επικαλύψεις Συσκευασία Ρολά/
Κιβώτιο Τιμή €/Ρολό Τιμή €/m

00000000
Άνω: Φύλλο aλουμινίου Kεραμιδί
Κάτω: σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο

0,20m x 5m 12

00000000 0,30m x 5m 8

EshaΤape
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm

EshaStick Tub
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm

EshaΤape Alu Flex
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm*

* Επικαλυμμένη με πτυχωμένο αλουμίνιο, ικανή να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε ανομοιόμορφη επιφάνεια. Κατάλληλη για στεγανοποίηση των ειδικών  
   σημείων κεραμοσκεπής (καμινάδες, κορφάδες κλπ).
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Τεμάχια/
Κιβώτιο

Τιμή €/
Τεμάχιο

00000000
AIR VENT (L) 
έξαεριστήρας δώματος ύψους 27 cm με κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα
για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

00000000 BASE FOR SLABS 15 mm WITH HOLE 
bάσεις για στήριξη πλακών πεζοδρομίου, διαιρούμενες, ύψους 15 mm.

250

00000000 LEAF GRATE 4 POLES Φ60-110 
σίτα για υδροροές Φ60-110 με 4 στηρίγματα.

100

00000000 NEW LEAF GRATE
σίτα για υδροροές Φ60-110.

50/100

00000000 LEAF GRAVEL Φ60-200 
σίτα προστασίας υδροροής Φ60-200 από χαλικοστρώσεις.

50

00000000

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ60 
υδρορροή διαμέτρου 60 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινο-
βολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα 
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

00000000

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ80 
υδρορροή διαμέτρου 80 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινο-
βολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα 
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

00000000

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ90 
υδρορροή διαμέτρου 90 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινο-
βολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα 
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

00000000

UNIVERSAL ROOF DRAIN Φ100 
υδρορροή διαμέτρου 100 mm από ελαστικό υλικό, με υψηλές αντοχές σε ακτινο-
βολία, ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλα 
διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

25

00000000
ANGLED ROOF DRAIN 100x100 425 
γωνιακή υδροροή 90 μοιρών τετραγωνικής διατομής διαστάσεων
100x100 και μήκους 425mm.

20

00000000
CURVE Φ100-100x100
Προσαρμογή-γωνία τελικής διαμέτρου 100mm, για την υδροροή
διατομής 100x100.

20

00000000
ANGLED ROOF DRAIN 90 C 65x100 L500 
γωνιακή υδροροή 90 μοιρών τετραγωνικής διατομής διαστάσεων
65 mm x 100 mm και μήκους 500 mm.

20

00000000
CURVE Φ100-65x100 
Προσαρμογή - γωνία τελικής διαμέτρου 100mm, για την υδροροή
διατομής 65 mm x100 mm.

20

00000000

POLYETH. PIPE FITTING Φ50 ΤΟ Φ90 
έιδικό 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

00000000

POLYETH. PIPE FITTING Φ20 ΤΟ Φ50 
έιδικό 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.

30

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ & ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ  ITALPROFILI
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Τιμή €

00000000

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

00000000

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

00000000

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

00000000

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

00000000
FIAMMA BELL HEAD 60 mm 
κεφαλή φλογίστρου Fiamma 1 διαμέτρου 60 mm.

00000000
LAP TORCH 
έιδικό φλόγιστρο συγκόλλησης ραφών ασφαλτικών μεμβρανών, με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.

00000000
TORCH MULTIHEAD ROOFING TOOL 
Πολυφλόγιστρο για στεγάνωση μεγάλων επιφανειών με 7 κεφαλές.

00000000
ROLL PULER
έιδική ράβδος για ξετύλιγμα ασφαλτικής μεμβράνης για φλόγιση από την πρόσθια όψη - αποφεύ-
γεται το φαινόμενο του footprinting στην επιφάνεια της ασφαλτικής μεμβράνης.

00000000
ROLLER PRESSURE SEAM 8 Kg 
κύλινδρος πίεσης 8 kg για χρήση σε ραφές ασφαλτικών μεμβρανών.

00000000

ESHABAR-PARAPET FIXING BAR
(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.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Δοχεία ή Βαρέλια/
Παλέτα

Τιμή €
Kg/Lt

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ/ΑΣΤΑΡΙΑ

00000000
ESHA ECO LAC
Ασφαλτικό αστάρι διαλύτου νέας τεχνολογίας, με πολύ χα-
μηλές εκπομπές V.o.C. σύμφωνα με την ισχύουσα έυρωπα-
ϊκή νομοθεσία 2004/42/eC. για αστάρωμα επιφανειών από 
σκυρόδεμα προ της επικόλλησης ασφαλτικών στεγανωτι-
κών μεμβρανών. ιδανικό για εφαρμογή με airless gun.

Δοχείο 4Kg 168

00000000 Δοχείο 17Kg 48

00000000 ESHA FAST 
Ασφαλτικό διάλυμα για στεγανωτικές επαλείψεις και
αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών.
Ασφαλτόκολλα εν ψυχρώ.

Δοχείο 17Kg 48

00000000 Βαρέλι 170Kg 4

00000000

ESHA LAC 50 S
έιδικό ασφαλτικό διάλυμα για αστάρωμα, στεγανωτικές
επαλείψεις και αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών 
επιφανειών (aSTM D - 41).

Δοχείο 3,5Kg 168

00000000 Δοχείο 17Kg 48

00000000 Βαρέλι 180Kg 4

00000000
ESHA ROOFCOAT 10 
υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης
ελαστικότητας(1400%), για στεγανωτικές επαλείψεις υψη-
λών απαιτήσεων. Ασφαλτόκολλα εν ψυχρώ. καλύπτει με 
μεγάλη αποτελεσματικότητα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του 
υποστρώματος.

Δοχείο 17Kg 48

00000000 Βαρέλι 180Kg 4

00000000
ESHA ROOFCOAT 10
Antiroot B5 
υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης
ελαστικότητας (1400%), για στεγανωτικές αντιριζικές επαλεί-
ψεις σε ζαρτινιέρες, ταρατσόκηπους, υπόγεια τοιχεία κλπ, με 
αντιριζικό πρόσθετο preventol της bayer.

Δοχείο 4Kg 168

00000000 Δοχείο 17Kg 48

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΛΛΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

00000000

ELASTOMERIC BITUMEN 07
υπερ ελαστομερής, ασφαλτόκολλα εφαρμογής εν θερμώ. 
iδανικό για ανώμαλες επιφάνειες και επαναστεγανώσεις 
παλαιών στεγανωτικών στρώσεων. Χρήση με μέθοδο 
στεγάνωσης pour & roll.

Χάρτινο
σιλικονούχο
κουτί 22kg

42

00000000

R 85/25
Ασφαλτόκολλα εφαρμογής εν θερμώ (aSTM D - 312 type iii). 
ιδανικό για ανώμαλες επιφάνειες και επαναστεγανώσεις 
παλαιών στεγανωτικών στρώσεων. Χρήση με μέθοδο 
στεγάνωσης pour & roll.

Σάκκος 30Kg 30

ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Δοχεία ή Βαρέλια/
Παλέτα Τιμή € / Kg

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

00000000 ESHA HYDRO PRIMER
Ασφαλτικό αστάρι, με βάση το νερό, με μηδενικές εκπομπές
V.o.C. για στεγανωτικές επαλλείψεις & αστάρωμα επιφανειών 
από σκυρόδεμα προ της επικόλλησης ασφαλτικών στεγανωτι-
κών μεμβρανών. ιδανικό για εφαρμογή με airless gun.

Δοχείο 4Kg 168

00000000 Δοχείο 18Kg 42

00000000
ESHA COAT Νο 2
Ασφαλτικό γαλάκτωμα με μπετονιτικά πρόσθετα στην μάζα 
του για στεγανωτικές επαλείψεις (aSTM D -1227).

Δοχείο 18Kg 42

00000000 Βαρέλι 220Kg 4

00000000
ESHA COAT Νο 1
Ασφαλτικό γαλάκτωμα για στεγανωτικές επαλείψεις και 
προστασία μεταλλικών επιφανειών.

Δοχείο 18Kg 42

00000000 Βαρέλι 200Kg 4

00000000
ESHA COAT 6 S 
έλαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, μεγάλης ελαστικότητας, 
για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών απαιτήσεων.

Δοχείο 18Kg 42

00000000 Βαρέλι 200Kg 4

00000000

ESHA ELASTIC
υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, εξαιρετικά μεγάλης 
ελαστικότητας (>1200%), για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών 
απαιτήσεων, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (uV). Ασφαλ-
τόκολλα εν ψυχρώ. καλύπτει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις 
τριχοειδείς ρηγματώσεις.

Δοχείο 17Kg 42

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ ΣΤΡΏΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

00000000 ESHALUMIN
Ασφαλτικό διάλυμα πάστας αλουμινίου υψηλής ανακλα-
στικότητας (πιστοποίηση κΑΠέ) για αντιηλιακή προστασία 
στεγανωτικών στρώσεων καθώς και αντιδιαβρωτική 
προστασία μεταλλικών επιφανειών.

Δοχείο 3.5Kg 168

00000000 Δοχείο 17Kg 48

ΣΎΣΤΗΜΑ DIY ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΆ ΑΣΦΑΛΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ

00000000

ESHA DIY KIT - 40
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. έργαλεία, DVD και φυλλάδιο με 
οδηγίες εφαρμογής.

Σετ 1

ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Επικάλυψη
Βάρος
Kg/m2 Οπλισμός Συσκευασία Ρολά/

Παλέτα Τιμή €/m2

00000000

Eshadien Ultra White
Άνω επικάλυψη: Απόλυτα λευκό πολυ-
μερές (reinforced 3 - laminated) υψηλής 
θερμικής ανακλαστικότητας.

4 0 SP πολυεστέρας
ρολά

1m x 10m
25

00000000

Eshastick Ultra White
Άνω επικάλυψη: Απόλυτα λευκό πολυ-
μερές (reinforced 3 - laminated) υψηλής 
θερμικής ανακλαστικότητας.

2 0
Συνδυασμός
πολυεστέρα-

πλέγματος

ρολά
1m x 20m

35

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.

Κωδικός Ονομασία Οπλισμός Χρώμα Βάρος
Kg/m2

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

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗ (APP)

00000000
TRADITIONAL
(ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ) Υαλοπίλημα

κεραμιδί 9 8 100x33 3 126

00000000 πράσινο 9 8 100x33 3 126

00000000
STANDARD
(ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ) Υαλοπίλημα

κεραμιδί 9 8 100x33 3 126

00000000 πράσινο 9 8 100x33 3 126

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ OXIDIZED

00000000 TRADITIONAL 
(ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ - OXI) Υαλοπίλημα κεραμιδί 9 1 100x33 3 126

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 Ονομασία / Περιγραφή m2/δέμα Παλέτα Τιμή € / 
Μονάδα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

00000000
ΚΑΡΦΙΑ
καρφιά πλατυκέφαλα γαλβανισμένα μήκους 2 cm
(1 κg/25 m2 στέγης περίπου).

Kg 5/κιβώτιο

00000000 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΣ τεμ 12/κιβώτιο

00000000 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ τεμ 6/κιβώτιο

00000000
ESHASEALER ΝΟ1
Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη «εν ψυχρώ», 
κατάλληλη για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μικρού 
πλάτους, δευτερεύουσας σημασίας.

Δοχείο 4 Kg 168/παλέτα

00000000 Λουκάνικο
600 ml 15 τεμ/κιβώτιο

00000000 Δοχείο 20Kg 48/παλέτα

AΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ SmartRoof

EshaDien & Eshastick Ultra Whit
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
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Κωδικός Ονομασία / Επικαλύψεις Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα Τιμή € / m2

AΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)

00000000
ESHAROOF P-P
Άνω: Πολυαιθυλένιο
Kάτω: Πολυαιθυλένιο

1m x 30m 42

00000000
ESHAROOF P-Q
Άνω: Χαλαζιακή άμμος
Kάτω: Πολυαιθυλένιο

1m x 30m 30

00000000
ESHAROOF FELT
Άνω: γεωύφασμα pp
Kάτω: γεωύφασμα pp

1m x 30m 30

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα Τιμή € / m2

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

00000000

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

1m x 20m 30

00000000

ESHADURO RED
Πλαστομερής app ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό πολυ-
εστέρα βάρους 4.0 kg/m2 και άνω επικάλυψη με ψηφίδα 
χρώματος κεραμιδί. ιδανική για κεραμοσκεπές & πέργκολες.

1m x 10m 30

ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

00000000

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

1m x 20m 30

ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ BUBBLE-FILM &ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

00000000

KATOPTRON S
Θερμοανακλαστική μόνωση που αποτελείται από δύο φύλλα
αλουμινίου υψηλής καθαρότητας τα οποία επικαλύπτουν μία
ισχυρή στρώση air bubble Film.

1,2 m x 40 m

6

00000000

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

6

EshaRoof
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα Τιμή € / m2

00000000
ESHADACH 100
υπερατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής
(Αναπνέουσα).

1m x 30m 36

00000000
ESHADACH 150
υπερατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής
(Αναπνέουσα).

1m x 30m 30

00000000
ESHADACH 170
υπερατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής
(Αναπνέουσα).

1m x 30m 30

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Ρολά/
Παλέτα Τιμή € / m2

00000000

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

ρολά
1mx10m

25

00000000

ESHADIEN Antiroot B2
Αντιριζική έλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (SbS/cold flexibility 
-20°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύ-
ψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο preventol της bayer 
σε όλη την μάζα του υλικού. Βάρος 4,0 Kg/m2.

ρολά
1mx10m

25

00000000
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.

Δοχείο 4 Kg 168

00000000 Δοχείο 17 Kg 48

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα Τιμή € / m2

00000000 ESHAFILL
Έτοιμο ασφαλτόμιγμα που εφαρμόζεται εν ψυχρώ και
χρησιμοποιείται για αποκατάσταση μικρών διαστάσεων φθορών
του οδοστρώματος.

Δοχείο 25 Kg 42

00000000 Σάκος 25 Kg 50

00000000 Σάκος 30 Kg 50

00000000 Δοχείο 17 Kg 48

00000000
ESHAGUM Antiroot B2
Αντιριζική πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (app/cold flexibility 
-10°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύ-
ψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο preventol της bayer 
σε όλη την μάζα του υλικού. Βάρος 4,2 Kg/m2.

00000000

EshaRoof
AΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ  OXYGEN - ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ / ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® BITUSEAL
Ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο 
για: • Προστασία από την υγρασία και στεγανοποίηση τοίχων υπο-
γείων 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

Ρολό
1m x 10m

00000000 Ρολό
1m x 7,5m

00000000

SIKA® BITUSEAL MASTIC 999
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.).

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

Μαύρο Δοχείο 5kg

00000000

SIKA® IGOLFLEX®-101
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 θερμομονωτι-
κές 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.

Μαύρο Δοχείο 32lt 

00000000

SIKA  IGOLFLEX® P-01 S
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.

Μαύρο Δοχείο 23kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €/m2

00000000

SINBITUM RUBBER 
Ασφαλτικής βάσης, υδατοδιαλυτό, ελαστομερές γαλάκτωμα, τροποποιημένο με πολυ-
μερή. 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
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βάρος Τιμή €/Δοχείο

00000000 AVIPAST (Ασφαλτικό Γαλάκτωμα- Νερόπισσα)
γαλάκτωμα για στεγανοποίηση και δημιουργία φράγματος υδρατμών.

18kg

00000000
AVIPAST Special (Ασφ/κό Ενισχυμένο) 
Ασφαλτικό γαλάκτωμα ενισχυμένο με μεγαλύτερη περιεκτικότητα ασφάλτου.

18kg

00000000 5kg

00000000
AVIPAST Rubber (Ασφ/κό Ελαστομερές)
έλαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα γεφύρωσης μικρορωγμών.

18kg

00000000 5kg

00000000
AVIPgloss (Ασφαλτικό primer νερού) 
λεπτόρευστο ανιονικό γαλάκτωμα χωρίς αδρανή. ιδανικό primer / Αστάρι νερού!

17kg

00000000 5kg

00000000
AVIPgloss Rubber (υπερελαστικό) 
λεπτόρευστο γαλάκτωμα πλούσιο σε συνθετικά πολυμερή. έλαστικότητα >1000%.

17kg

00000000 5kg

00000000 Caretta Glue (Κόλλα ειδικού τύπου)
κόλλα ασφαλτικών κεραμιδιών.

5kg

00000000 EXCELL (Επισκευαστικό δρόμων) 
έπισκευαστικό οδοστρωμάτων. Ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σακκί.

25kg

00000000 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 (ΣΚΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ)
οξειδωμένη σε μεταλλικό δοχείο.

18kg

00000000 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 (ΣΚΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ) 
οξειδωμένη σε σακί.

25kg

00000000

AREXOL (Πλαστομερές Βερνίκι)
Ασφαλτικό βερνίκι πλαστομερές κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων τοιχίων & θεμελίων-
Πίσσα Διαλύτου.

1kg

00000000 5kg

00000000 10kg

00000000 17kg

00000000 18kg

00000000

AREXOL LAC (Ασφαλτόκολλα -Primer) 
Ασφαλτικό βερνίκι – υγρή ασφαλτόκολλα – primer. κατάλληλο για κόλλημα ασφαλτικών μεμβρα-
νών με Χρήση φλογίστρου. Προστασία μεταλλικών & Ξύλινων επιφανειών.

1kg

00000000 5kg

00000000 10kg

00000000 17kg

00000000
AREXOL Rubber (Βερνίκι ελαστομερές) 
Ασφαλτικό βερνίκι μεγάλης ελαστικότητας >1000% για απαιτητικές εφαρμογές.

5kg

00000000 18kg

00000000 AVIP Gum - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 
σφραγιστική οπλισμένη με ίνες.

1kg
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	•	ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βάρος Τιμή €/Δοχείο

00000000

AVIP Gum - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
Mαστίχη αρμών. λόγω του υψηλού ιξώδους του είναι κατάλληλη για χρήση σε οριζόντιους αλλά και 
σε κάθετους αρμούς διαστολής.

5kg

00000000 10kg

00000000 20kg

00000000

RECTIFLEX (Ασφαλτούχο Αλουμινόχρωμα)
Ασφαλτούχο αλουμινόχρωμα υψηλής ανακλαστικότητας. Προστατεύει τα ασφαλτικά από τον ήλιο. 
μειώνει την θερμοκρασία λόγω αντανάκλασης.

4kg

00000000 8kg

00000000 17kg

00000000
THERMOBIT (Ασφαλτικό ελαστομερές με κόκκους πολυστερίνης) 
έλαστομερές ειδικό θερμοστεγανωτικό μεγάλου πάχους. συνδυάζει πολυμερή άσφαλτο και
πολυστηρένιο.

18lt

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος Τιμή €/Δοχείο

00000000

ASPHALTSTICK TAPES (Ασφαλτικές αυτοκόλητες ταινίες)
Ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλών χρήσεων με φιλμ πολυαιθυλενίου ή λείο φιλμ 
αλουμινίο.

Χρώμα: Αλουμίνιο/κεραμιδί
ΡΟΛΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 10m

10cm

00000000 20cm

00000000 30cm

00000000 60cm

00000000 100cm



•	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	(SiKa-SiNTeCNo - Mapei)

•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	(aLCHiMiCa - SiKa - THraKoN - SiNTeCNo - KeraKoLL)

•	ΑΓΚΥΡΩΣΗ	-	ΣΤΕΡΕΩΣΗ	-	ΠΑΚΤΩΣΗ	(aLCHiMiCa - SiKa -
SiNTeCNo - KeraKoLL - Mapei - peNeTroN)

•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ	(SiKa  - THraKoN - SiNTeCNo - Mapei - peNeTroN)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



04
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® CARBODUR®

έλάσματα από ίνες άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις κατασκευών 
για: • Αύξηση φέρουσας ικανότητας • Βλάβες σε δομικά μέλη
• Βελτίωση λειτουργικότητας • Αλλαγή στατικού συστήματος • Αλλα-
γή προδιαγραφών • σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ατέλειες.

Μαύρο -

00000000

SIKA® CARBOSHEAR® L
γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις κατασκευών 
για: • Αύξηση φέρουσας ικανότητας • Βλάβες σε δομικά μέλη
• Βελτίωση λειτουργικότητας • Αλλαγή στατικού συστήματος • Αλλαγή 
προδιαγραφών • σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ατέλειες.

Μαύρο -

00000000

SIKADUR®-30
ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Χρήση ως υλι-
κό συγκόλλησης για επικολλούμενο οπλισμό, με ιδιαίτερη εφαρμογή 
σε έργα δομητικών ενισχύσεων, όπως: έλάσματα Sika® Carbodur 
σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και δομική ξυλεία, μεταλλικά ελάσματα σε 
σκυρόδεμα.

Ανοικτό Γκρι
Δοχείο 6kg 

(Α+Β)

00000000

SIKADUR®-300
έποξειδική ρητίνη εμποτισμού.
• ρητίνη εμποτισμού για τα υφάσματα δομητικών ενισχύσεων 
SikaWrap®, με την υγρή μέθοδο εφαρμογής • ρητίνη ασταρώματος 
για το υγρό σύστημα εφαρμογής.

Κίτρινο
Δοχείο 30kg 

(a+b)

00000000

SIKADUR®-330
έποξειδική ρητίνη εμποτισμού, χωρίς διαλύτες.
• ρητίνη εμποτισμού για τα υφάσματα δομητικών ενισχύσεων 
SikaWrap®, με την ξηρή μέθοδο εφαρμογής • ρητίνη ασταρώματος 
για το υγρό σύστημα εφαρμογής • Δομητικό υλικό συγκόλλησης 
για την επικόλληση των ελασμάτων Sika CarboDur® σε επίπεδες 
επιφάνειες.

Ανοικτό Γκρι Δοχείο 5kg
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA MONOTOP®-722 MUR
κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες 
φέρουσες και πληρώσεως. ιδανικό για τοπικές επισκευές σε εφαρμο-
γές όπως: • τουβλοδομές • λιθοδομές και πλινθοδομές • σε συνδυ-
ασμό με SikaWrap®-350g grid παρέχει αποτελεσματική ομοιογένεια 
στην τοιχοποιία • έπαρκή provides • έίναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για 
ενίσχυση τοιχοποιίας, βελτίωση σύνδεσης μεταξύ τμημάτων τοιχο-
ποιίας και κορνιζών οπλισμένου σκυροδέματος και για αύξηση της 
σεισμικής ικανότητας παραμόρφωσης σε άοπλες τοιχοποιίες.

Κατανάλωση: ~1,51kg/m2/mm πάχους στρώσης

Γκρι Σακί 25 kg

00000000

SIKAWRAP®

υφάσματα από ίνες άνθρακα, υάλου ή αραμιδίου, κατάλληλα για:
• ένίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας και 
ξύλου για αύξηση της καμπτικής και διατμητικής φέρουσας ικανό-
τητας • Βελτίωση της σεισμικής απόκρισης κατασκευών φέρουσας 
τοιχοποιίας • συμπλήρωση οπλισμού • Αναβάθμιση της αντοχής και 
πλαστιμότητας των υποστυλωμάτων • Αύξηση της φέρουσας ικανό-
τητας δομικών στοιχείων • Αλλαγή χρήσης κτιρίων • Αποκατάσταση 
αρχικών σχεδιαστικών ή κατασκευαστικών ατελειών • Προσεισμική 
ενίσχυση • Βελτίωση σχεδιασμού στην οριακή κατάσταση λειτουρ-
γικότητας • Δομητική αναβάθμιση για συμμόρφωση με τους εν ισχύ 
κανονισμούς • σε περιπτώσεις κρούσης αυτοκινήτων σε υποστυλώματα.

- -

00000000

SIKAWRAP®-350G GRID
υαλόπλεγμα για δομητική ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών
σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως.
το SikaWrap®- 350g grid χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το τσι-
μεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού Sika® MonoTop®-722 Mur για:
• ένίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών • σταθεροποίηση μη συνε-
κτικών τοιχοποιιών • σύνδεση στοιχείων σκυροδέματος με τοιχοποιί-
ες πληρώσεως • Αυξάνει της αντοχής της τοιχοποιίας στην περίπτωση 
ανάπτυξης οριζόντιων φορτίων(π.χ. σεισμική δράση).

- Ρολό 50m2

00000000

SIKAWRAP® FX-50 C
Ίνες άνθρακα για: • Δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των 
συστημάτων ινωπλισμένων πολυμερών (ιωΠ) δομητικής ενίσχυσης 
SikaWrap®, άνθρακα ή υάλου σε εφαρμογές δομητικής ενίσχυσης 
σκυροδέματος ή τοιχοποιίας • σαν εύκαμπτο έλασμα εγκοπής.

Μαύρο νήμα 
ινών μονής
διεύθυνσης

Ρολό 25m



120

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

00000000

SINΜAST j 24 
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση 
ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλά-
τους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό κέΔέ, αντοχής για βλάβες από 
σεισμό. ένδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

Διαφανές
Δοχεία

1kg, 3kg 
(a+b)

00000000

SINΜAST j 24 
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση 
ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλά-
τους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό κέΔέ, αντοχής για βλάβες από 
σεισμό. ένδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

Καφέ ανοικτό
Δοχεία

1kg, 3kg  
(a+b)

00000000

SINΜAST j 158 
Πάρα πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χω-
ρίς διαλύτες. κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση 
ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος μικρο-τριχοειδών 
ρηγματώσεων (έως 0,4 mm).
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~0,9 kg/lt

Άχρωμο - 
διαυγές

Δοχεία
1kg, (a+b)

00000000

SINΜAST j 20 & j 20L 
λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων 
σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως 
ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Πιστο-
ποιητικό κέΔέ. ένδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/lt

Καφέ ανοικτό
Δοχεία

1kg, 3kg 
(a+b)

00000000

SINΜAST j 12 
λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων 
σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως 
ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm, Πιστο-
ποιητικό κέΔέ. ένδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

Καφέ ανοικτό
Δοχεία

1kg, 3kg 
(a+b)

00000000

SINΜAST S2L 
λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, μακράς εργασιμό-
τητας, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού 
με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, 
βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως 
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. ως ενέσιμη, 
ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο..
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,5 kg/m2

                         Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/ lt

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg, 

10kg, 20kg 
(a+b)

ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

00000000

SINΜAST S2 
λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, 
αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, 
για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για εύρος 
ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. ως ενέσιμη, ενδείκνυται για 
χρήση κατά τη θερινή αλλά και τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,5 kg/m2

                         Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/ lt

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg, 

10kg, 20kg 
(a+b)

00000000

SINPAST j/A 
ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. Χρησιμοποιέιται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση 
παλαιό με νέο σκυρόδεμα, ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγμα-
τώσεων πλάτους άνω των 3 mm, και για αγκυρώσεις - πακτώσεις 
σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό κέΔέ.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,7 kg/m2

                         Ειδικό βάρος: ~1,52 kg/lt

Γκρι

Δοχεία
1kg, 3kg  

(a+b)
και

10kg
 (a+b)

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ & ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

00000000
TECNO-INjECT PU-R & PU-RΤ 
ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώπιση 
διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημι-ουργώντας αφρό ελεύθερης διό-
γκωσης. κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή εκτόνω-
ση νερού υπό πίεση. έπίσης για την αντιμετώπιση λεπτών, τριχοειδών ρωγμών, σε 
σημεία όπου ενδεχομένως η τeCNoiNJeCT uNi 6816 e δεν κατάφερε να διεισδύσει. 
έπιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση ειδικού επιταχυντή 
TeCNoiNJeCT pu-rT Catalyst.
Κατανάλωση: ~1,15 kg / lt

Δοχείο
25kg

Βαρέλι
220kg

00000000 SINΜAST j 20 & j 20L 
καταλύτης – έπιταχυντής. για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της TeCNo-
iNJeCT pu-rT.
Κατανάλωση: ~2,5 lt / 25 kg TeCno- inJeCT Pu r & Pu-rT

Δοχείο 2,5lt 
(2,3kg)

00000000 Δοχείο 25lt 
(23kg)

00000000

TECNO-INjECT UNI 6816 E 
ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώπιση 
διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό ελεύθερης διόγκω-
σης. κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή εκτόνωση 
νερού υπό πίεση. έπιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση 
ειδικού επιταχυντή TeCNoiNJeCT uNi 6816 e/ Cat.
Κατανάλωση: ~1,13 kg / lt

Δοχείο
25kg

00000000

TECNO-INjECT UNI 6816 E/ Cat. 
καταλύτης – έπιταχυντής. για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της TeCNo-
iNJeCT uNi 6816 e.
Κατανάλωση: ~1,5-2,25 kg/ 25 kg TeCno-inJeCT uni 6816 e

Δοχείο
2,5Lt (2,3kg)

ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ & ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

00000000

TECNO-INjECT 509 ACRYL
ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώ-
πιση διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό ελεύθερης 
διόγκωσης. κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή 
εκτόνωση νερού υπό πίεση. έπιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με 
χρήση ειδικού επιταχυντή TeCNoiNJeCT uNi 6816 e/ Cat.
Κατανάλωση: ~1,13 kg / lt

Δοχείο 25kg

00000000

TECNO-INjECT 509 CAT. 
καταλύτης – έπιταχυντής. για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της
TeCNo-iNJeCT uNi 6816 e.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

Δοχείο 2,5Lt 
(2,3kg)

00000000

TECNO-INjECT 1122 509 ΙΝΙΤ. 
ένεργοποιητής. ο ενεργοποιητής αναμιγνύεται μαζί με καθαρό νερό αποτελώντας
το 2ο διάλυμα του συστήματος.
Κατανάλωση: 2 x ~0,625 Kg / 25 kg TeCno-inJeCT 509 acryl

2 Δοχεία
0,625kg
(1,25kg)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

00000000

MICROBETON BS-40 Injection 
Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 1-συστα-
τικού, υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. κατάλληλο 
για τσιμεντενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, πλινθοδομές και/ή λιθοδομές και 
καλώδια προέντασης, για γεμίσματα, αγκυρώσεις σιδηροπλισμών και εργασίες 
αποκατάστασης σε δομικά στοιχεία. Αναμίξτε 5,6 – 6,2 lt νερό με κάθε συσκευασία 
προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση: ~1,65 Kg/lt

Σάκος 20kg

00000000

MICROBETON BS-40/ RS Injection 
Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 1-συστα-
τικού, υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, ανθεκτικό σε 
θεϊκά άλατα. κατάλληλο για τσιμεντενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, πλινθοδομές 
και/ή λιθοδομές και καλώδια προέντασης, για γεμίσματα, αγκυρώσεις σιδηροπλισμών 
και εργασίες αποκατάστασης σε δομικά στοιχεία. Αναμίξτε 5,6 – 6,2 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση: ~1,65 Kg/lt

Σάκος 20kg

ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (FRPS) / ΙΟΠ

00000000
S&P C-Sheet 240 (230, 330, 430 gr/m2) 
Πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες άνθρακα 
(Frps), μονής διεύθυνσης, για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δο-
μικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή 
ή ξύλο. κατάλληλα για την ενίσχυση σε διάτμηση και περίσφιξη 
υποστυλωμάτων και δοκών, με σκοπό την αύξηση του παραλαμβα-
νόμενου φορτίου σε περιπτώσεις επισκευών από σεισμούς, αλλαγής 
χρήσης κτιρίων, ανεπάρκεια ή διάβρωση υφιστάμενων οπλισμών 
κλπ. μικτό βάρος υφάσματος 230, 330 ή 430 gr/m2. Mέτρο ελαστικό-
τητας (240.000 ν/mm2).
Κατανάλωση: ~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

Μικτό βάρος
υφάσματος 
230gr/m2

Ρολό
30cm Χ 100m

00000000 Ρολό
60cm Χ 100m

00000000 Μικτό βάρος
υφάσματος 
330gr/m2

Ρολό
30cm Χ 100m

00000000 Ρολό
60cm Χ 100m

00000000 Μικτό βάρος
υφάσματος 
430gr/m2

Ρολό
30cm Χ 100m

00000000 Ρολό
60cm Χ 100m

00000000
S&P C-Sheet 240 (640 gr/m2) 
υγρής εφαρμογής, πεπλεγμένο σύστημα υφάσματος ενίσχυσης από 
πολυμερικές ίνες άνθρακα (Frps / ιοΠ), μονής διεύθυνσης, για 
αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών 
από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή ή ξύλο. κατάλληλο για την 
περίσφιξη υποστυλωμάτων και δοκών, με σκοπό την αύξηση της 
ικανότητας ανάληψης αξονικής φόρτισης και απορρόφηση ενέργειας, 
τη διατμητική και καμπτική αναβάθμιση, καθώς και την αύξηση της 
φέρουσας ικανότητας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, φέρου-
σας τοιχοποιίας και ξύλου που παραλαμβάνουν φορτία γενικότερα. 
έφαρμόζεται σε περιπτώσεις ενισχύσεων από σεισμούς, ιδιαίτερα 
εκεί όπου απαιτείται η συμπλήρωση πρόσθετου διατμητικού οπλι-
σμού, ανάληψη φορτίσεων προερχόμενων κυρίως λόγω αλλαγής 
χρήσης λειτουργίας κτηρίων, ανεπάρκεια ή διάβρωση υφιστάμενων 
οπλισμών κλπ. μικτό βάρος υφάσματος 640 gr/m2. Mέτρο ελαστικό-
τητας (240.000 ν/mm2).
Κατανάλωση:~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

Μικτό βάρος
υφάσματος 
640gr/m2

Ρολό
30cm Χ 50m

00000000 Ρολό
30cm Χ 100m

00000000 Ρολό
60cm Χ 50m

00000000 Ρολό
60cm Χ 100m

00000000

S&P C-Sheet 640 (430 gr/m2)
Πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες άνθρακα 
(Frps), μονής διεύθυνσης, για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας 
δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα. έιδικός τύπος κα-
τάλληλος για αναβάθμιση αντοχής σε διάτμηση και ενίσχυσης έναντι 
τέμνουσας δοκών. μικτό βάρος υφάσματος 430 gr/m2. Πολύ υψηλό 
μέτρο ελαστικότητας (640.000 ν/mm2)
Κατανάλωση: ~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

Μικτό βάρος
υφάσματος 
430gr/m2

Ρολό
30cm Χ 150m

00000000

S&P G-Sheet AR (Alkali Resistant) (2-διευθύνσεων) 
2 - διευθύνσεων πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές 
ίνες υάλου (Frps), για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών 
στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή λιθοδομή. 
κατάλληλα για την περίσφιξη υποστυλωμάτων και δοκών με σκοπό 
την αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου και ενίσχυσης έναντι 
παραμορφωσιμότητας (αύξηση πλαστιμότητας) λόγω αλλαγής χρήσης 
ή λειτουργίας κτιρίου. μέτρο ελαστικότητας (73.000 ν/mm2).
Ενδεικτικοί Τύποι διαθέσιμων υφασμάτων*:
Με πλέξη αναλογίας 50/50, βάρους 350 gr/m2 
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 440 gr/m2 
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 500 gr/m2 
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 880 gr/m2 
* Διατίθενται και άλλοι τύποι με διαφοροποίηση των διαστάσεων ή του βάρους του 
εξεταζόμενου υφάσματος.

Κατανάλωση: ~1 m υαλοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

-

Ρολό
60cm Χ 50m
(ανάλογα με τον 

εξεταζόμενο τύπο)

00000000 -

Ρολό
100cm Χ 50m
(ανάλογα με τον 

εξεταζόμενο τύπο)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (FRPS) / ΙΟΠ

00000000

S&P G-Sheet E (2-διευθύνσεων)
2 - διευθύνσεων πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες 
υάλου (Frps), για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων 
κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή λιθοδομή. για περίσφιξη 
υποστυλωμάτων και δοκών με σκοπό την αύξηση του παραλαμβανόμε-
νου φορτίου και ενίσχυσης έναντι παραμορφωσιμότητας λόγω αλλαγής 
χρήσης ή λειτουργίας κτιρίου. μέτρο ελαστικότητας (73.000 ν/mm2).
Ενδεικτικοί Τύποι διαθέσιμων υφασμάτων*:
Με πλέξη αναλογίας 50/50, βάρους 350 gr/m2 
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 440 gr/m2 
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 500 gr/m2 
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 880 gr/m2 
* Διατίθενται και άλλοι τύποι με διαφοροποίηση των διαστάσεων ή του βάρους του 
εξεταζόμενου υφάσματος.

Κατανάλωση: ~1 m υαλοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

-

Ρολό
60cm Χ 50m
(ανάλογα με τον 

εξεταζόμενο τύπο)

00000000 -

Ρολό
100cm Χ 50m
(ανάλογα με τον 

εξεταζόμενο τύπο)

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διατομή Συσκ/σία Τιμή €/m2

00000000

S&P CFK 150/2000 
Προδιαμορφωμένα σκληρά ανθρακονήματα ενίσχυσης από πολυμε-
ρικές ίνες (Frps), σε μορφή ελασμάτων (λάμες από ίνες άνθρακα), 
για καμπτική αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων 
κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή ή ξύλο. έλάσματα 
κλασικού μέτρου ελαστικότητας (165.000 ν/mm2).
Κατανάλωση: ~1 m ελάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

50/1,2 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

50/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

60/1,2 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

60/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

80/1,2 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

80/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

90/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

100/1,2 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

100/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

120/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000 10/1,4 mm

(to cut in)
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

S&P CFK 200/2000 
Προδιαμορφωμένα σκληρά ανθρακονήματα ενίσχυσης από πολυμε-
ρικές ίνες (Frps), σε μορφή ελασμάτων (λάμες από ίνες άνθρακα), 
για καμπτική αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων 
κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή ή ξύλο. έλάσματα 
μέσου μέτρου ελαστικότητας (210.000 ν/mm2).
Κατανάλωση: ~1 m ελάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

50/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

60/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

80/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

90/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

100/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000

20/1,4 mm
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m
00000000 10/1,4 mm

(to cut in)
Ρολό 100m

00000000 Ρολό 150m

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διατομή Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (FRPS) / ΙΟΠ

00000000
CARBON Anchors 
έιδικά αγκύρια αποτελούμενα από θύσανο πολλαπλών ινών 
άνθρακα σε ρολό. καταλληλα για την αγκύρωση υφασμάτων από 
σύνθετα Πολυμερικά υλικά ένίσχυσης (Frps), σε δομικά στοιχεία 
σκυροδέματος.

Ø 6mm

Ρολό 10m 
Κιβώτιο με 

ρολό θύσανο 
ινών άνθρακα 
ανεξαρτήτως 

διαμέτρου

00000000 Ø 8mm

00000000 Ø 10mm

00000000 Ø 12mm

00000000
GLASS Anchors 
έιδικά αγκύρια αποτελούμενα από θύσανο πολλαπλών ινών 
άνθρακα σε ρολό. καταλληλα για την αγκύρωση υφασμάτων από 
σύνθετα Πολυμερικά υλικά ένίσχυσης (Frps), σε δομικά στοιχεία 
σκυροδέματος.

Ø 6mm

Ρολό 10m 
Κιβώτιο με 

ρολό θύσανο 
ινών άνθρακα 
ανεξαρτήτως 

διαμέτρου

00000000 Ø 8mm

00000000 Ø 10mm

00000000 Ø 12mm

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Xρώμα Συσκ/σία Τιμή €/m2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (FRPS)/IOΠ

00000000 CLEANER X3 
Διαλύτης καθαρισμού – ένεργοποιητής ανθρακοελασμάτων (S&p 
CFK 150/2000 / S&p CFK 200/2000), πριν τη διαδικασία τοποθέτησης 
αυτών με εποξειδική πάστα SiNMaST p 103.
Κατανάλωση: ~ 65-70 gr/m διατομής ελάσματος πλάτους 100mm

- Δοχείο 3kg

00000000 - Δοχείο 15kg

00000000

SINMAST S2W 
έποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, με θιξοτροπία, χωρίς διαλύτες, ως 
αστάρι εμποτισμού σκυροδέματος, για την εφαρμογή και επικόλλη-
ση υφασμάτων από σύνθετα Πολυμερικά υλικά ένίσχυσης (Frps), 
άνθρακα ή ύαλου, πάνω σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/lt
~0,25 - 0,3 kg/m2

Διαυγές 
(μίγμα)

Δοχεία 1kg,
4kg και 10kg 

(Α+Β)

00000000

SINMAST S2WV 
έποξειδική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, με θιξοτροπία, χωρίς 
διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως κόλλα επικόλλησης και ως ρητίνη 
«κλεισίματος» κατά την εφαρμογή και προσαρμογή υφασμάτων από 
Πολυμερικά υλικά ένίσχυσης (Frps), άνθρακα ή ύαλου, πάνω σε 
δομικά μέλη και στοιχεία σκυροδέματος.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος : ~1,15 kg/lt
~0,2 - 0,4 kg/m2, αναλόγως το πάχος /το βάρος του εξεταζόμενου 
υφάσματος και τον αριθμό των στρώσεων.

Ελαφρώς
γαλακτό-

χρωμο

Δοχεία 1kg,
4kg και 10kg 

(Α+Β)

00000000

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 480-S (0,4 - 0,8 mm) 
Χαλαζιακή άμμος 480 – S, συγκεκριμένης κοκκομετρίας. Χρησιμο-
ποιείται ως επίπαση για την «τύφλωση» της επιφάνειας επί της νω-
πής ρητίνης «κλεισίματος» (SiNMaST S2WV), κατά την εφαρμογή και 
επικόλληση υφασμάτων από Πολυμερικά υλικά ένίσχυσης (Frps), 
άνθρακα ή ύαλου. σκοπός η δημιουργία αδρής επιφάνειας και η 
ενίσχυση της μηχανικής αγκύρωσης, πριν την ακολουθία εφαρμογής 
τσιμεντοειδών επιχρισμάτων, σοβάδων επικάλυψης και προστασίας 
των συστημάτων ενίσχυσης ή κονιαμάτων πυροπροστασίας.

Διάμετρος: 0 4-0 8 mm

Κατανάλωση: ~1,5 - 2,5 kg/ m2 επιφάνειας υφάσματος ως άνω

- Σάκος 25kg

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

00000000
ADESILEX PG1
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών για συγκόλληση δομικών
στοιχείων. η αναλογία ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) 
: 1 (b συστατικό). ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 35 λεπτά (στους +23°C), 
με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 1-2mm και μέχιστο 1cm ανά στρώση. 
Αποθήκευση 24 μήνες. έφαρμόζεται με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 2kg
(Α: δοχείο 1,5kg,
Β: δοχείο 0,5kg)

00000000
Σετ 6kg

(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

00000000

ADESILEX PG1 RAPID
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, ταχείας πήξης για συγκόλ-
ληση δομικών στοιχείων. η αναλογία ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 3 
(Α συστατικό) : 1 (b συστατικό). ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 10 λεπτά 
(στους +23°C), με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 1-2mm και μέχιστο 1cm ανά 
στρώση. Αποθήκευση 24 μήνες. έφαρμόζεται με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

00000000

ADESILEX PG2
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, με παρατεταμένη 
εργασιμότητα για συγκόλληση δομικών στοιχείων. η αναλογία ανάμειξης 
των 2 συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) : 1 (b συστατικό). ο χρόνος ζωής 
στο δοχείο είναι 50 λεπτά (στους +23°C), με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 
1-2mm και μέχιστο 1cm ανά στρώση. Αποθήκευση 24 μήνες. έφαρμόζεται 
με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75kg/m2 για πάχος 1 mm

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

00000000
CARBOPLATE
έξηλασμένα ελάσματα από ανθρακοΐνες, προεμποτισμένα σε εποξειδική 
ρητίνη, προστατευμένα και από τις δύο πλευρές με πλαστική μεμβράνη. 
Μέτρο ελαστικότητας: 170 – 200 – 250 gPa
Περιεκτικότητα σε ίνες: 68% - 68% - 65%
Πάχος: 1,4mm
Πλάτος: 50, 100 και 150mm
Διατομή λειτουργίας: 70, 140 και 210mm2

Εφελκυστική αντοχή (MPa): 3 100 - 3 300 - 2 500
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2% - 1,4% - 0,9%

Ρολό 25m

00000000 Ρολό 25m

00000000 Ρολό 25m

00000000

CARBOTUBE
έξηλασμένος σωλήνας από ανθρακοΐνες, προεμποτισμένος με εποξειδική 
ρητίνη, για ενέσεις οπλισμού σε τοιχοποιίες.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 170 000n/mm2

Περιεκτικότητα σε ίνες κατά βάρος: 68%
Εφελκυστική αντοχή: 3 100n/mm2

Εξωτερική διάμετρος: 10mm
Εσωτερική διάμετρος: 8mm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,6%

Κιβώτια
10 x 2m ρολών

00000000 EPOjET
υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών για ενέσεις. η αναλογία
ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 4 (Α συστατικό) : 1 (b συστατικό). ο χρόνος 
ζωής στο δοχείο είναι 40 λεπτά (στους +23°C). κατάταξη έν 1504-5 και έν 
1504-6. Αποθήκευση 24 μήνες. έφαρμόζεται με ένεση ή έγχυση.
Κατανάλωση: - σφράγιση ρωγμών: 1,1kg/l των κοιλοτήτων προς πλήρωση
- συγκόλληση σκυροδέματος σε χάλυβα οπλισμού: 1,1kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 2,5kg
(Α: δοχείο 2kg,

Β: δοχείο 0,5kg)

00000000
Σετ 4kg

(Α: δοχείο 3,2kg,
Β: δοχείο 0,8kg)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

00000000

INjECTORS Ø 23
Πλαστικά ακροφύσια με βαλβίδα, χωρίς επιστροφή, για εποξειδικές ενέσεις.
Εξωτερική διάμετρος: 23mm
Mήκος: 80mm
Διάμετρος οπής: 5mm

-

00000000

MAPEGRID B 250
έμποτισμένο πλέγμα ινών βασάλτη, βάρους 250 g/m2, για δομική ενίσχυ-
ση επιφανειών από πέτρα, τούβλο, ηφιαστειακή τόφφο και σκυρόδεμα.
Τύπος ίνας: ίνα βασάλτη
Βάρος: 250g/m2

Μέγεθος βρόγχου: 6 x 6 mm
Εφελκυστική αντοχή (MPa): ≥ 3 000
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

Ρολό
1m x 50m

00000000

MAPEGRID G120
έμποτισμένο πλέγμα από υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια, για τοπική
“οπλισμένη” δομική ενίσχυση υποστρωμάτων τοιχοποιίας.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου a.r.
Βάρος: 125g/m2

Μέγεθος βρόγχου: 12,7 χ 12,7mm
Εφελκυστική αντοχή(kN/m): 30
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: < 3%

Ρολό
45cm x 25m

00000000

MAPEGRID G220
έμποτισμένο πλέγμα από υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια, για την “οπλισμέ-
νη” δομική ενίσχυση υποστρωμάτων από πέτρα, τούβλο και ηφαιστειακή 
τόφφο.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου a.r.
Βάρος: 225g/m2

Μέγεθος βρόγχου: 25 χ 25mm
Εφελκυστική αντοχή(kN/m): 45
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: < 3%

Ρολό
90cm x 45,70m

00000000

MAPEROD C
έξηλασμένες ράβδοι από ανθρακοΐνες, προεμποτισμένες με εποξειδική 
ρητίνη, για τη δομική ενίσχυση αποσαθρωμένων στοιχείων σκυροδέματος 
και τοιχοποιίας.
Μέτρο ελαστικότητας: 155 000n/mm2

Περιεκτικότητα σε ίνες: 71%
Εγκάρσια διατομή: 73,9mm2

Εφελκυστική αντοχή: 2 000n/mm2

Αξονική διατμητική αντοχή: 75n/mm2

Ελάχιστη διάμετρος: 9,7mm

Κιβώτια
10 x 2m ρολών

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

00000000

MAPEROD G
έξηλασμένες ράβδοι από υαλοΐνες, προεμποτισμένες με ρητίνη τροπο-
ποιημένου εποξειδικού βυνιλεστέρα για τη δομική ενίσχυση αποσαθρω-
μένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας, λιθοδομής και 
ηφαιστειακής τόφφου.
Μέτρο ελαστικότητας: 40 800n/mm2

Περιεκτικότητα σε ίνες: 75%
Εγκάρσια διατομή: 71,26mm2

Εφελκυστική αντοχή: 760n/mm2

Ελάχιστη διάμετρος: 9,53mm

Κιβώτια
10 x 6m ρολών

00000000

MAPEWRAP 11
Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος, δύο συστατικών, κανονικής πήξης για 
την επιπέδωση επιφανειών σκυροδέματος. η αναλογία ανάμειξης των 2 
συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) : 1 (b συστατικό). ο χρόνος εργασιμότητας 
είναι 40 λεπτά (στους +23°C). η πρόσφυση στο σκυρόδεμα είναι > 3 N/mm2 
(μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώματος). έφαρμόζεται 
με σπάτουλα.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4
Κατανάλωση: 1,55kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

00000000

MAPEWRAP 12
Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος, δύο συστατικών, βραδείας πήξης για την
επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα. η αναλογία ανάμειξης των 2 
συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) : 1 (b συστατικό). ο χρόνος εργασιμότητας 
είναι 60 λεπτά (στους +23°C - αστοχία υποστρώματος). η πρόσφυση στο 
σκυρόδεμα είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία 
υποστρώματος). έφαρμόζεται με σπάτουλα.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4
Κατανάλωση: 1,55kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

00000000

MAPEWRAP 21
υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών για τον εμποτισμό του
υφάσματος MapeWrap εφαρμόζοντας την “υγρή μέθοδο”. η αναλογία 
ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 4 (Α συστατικό) : 1 (b συστατικό). ο χρόνος 
εργασιμότητας είναι 40 λεπτά (στους +23°C). η πρόσφυση στο σκυρόδεμα 
είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώμα-
τος). ιξώδες κατά brookfield: 300 mpa·s (δίσκος 1-10 κύκλοι).
Κατανάλωση: ανάλογα με τον τύπο και το πλάτος του υφάσματος

Σετ 5kg
(Α: δοχείο 4kg,
Β: δοχείο 1kg)

00000000

MAPEWRAP 31
έποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, μέσου ιξώδους για τον εμποτισμό του
υφάσματος MapeWrap εφαρμόζοντας την “ξηρή μέθοδο”. η αναλογία
ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 4 (Α συστατικό) : 1 (b συστατικό). ο χρόνος 
εργασιμότητας είναι 40 λεπτά (στους +23°C). η πρόσφυση στο σκυρόδεμα 
είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώμα-
τος). ιξώδες κατά brookfield: 7.000 mpa·s (ρότορας 3-5 κύκλοι).
Κατανάλωση: ανάλογα με τον τύπο και το πλάτος του υφάσματος

Σετ 5kg
(Α: δοχείο 4kg,
Β: δοχείο 1kg)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΝΙΣΧΥΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

00000000
MAPEWRAP B UNI-AX
Ύφασμα από ίνες βασάλτη, μονής κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής.
Διατίθεται σε δύο βάρη ιδίου πλάτους.
Βάρος: 400-600g/m2

Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,143-0,214mm
Εφελκυστική αντοχή (Ν/mm2): > 4 840
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 89
Πλάτος: 40cm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

Ρολό 40cm x 50m
(με βάρος 400g/m2)

00000000 Ρολό 40cm x 50m
(με βάρος 600g/m2)

00000000
MAPEWRAP C BI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από ανθρακοΐνες, δύο κατευθύνσεων, με
εξισορροπημένη συμπεριφορά προς κάθε κατεύθυνση φόρτισης.
Βάρος: 230-360g/m2

Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,064- 0,10mm
Εφελκυστική αντοχή (Ν/mm2): > 4 800
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230
Πλάτος: 20-40cm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2,1%

Ρολό 20cm x 50m
(με βάρος 230g/m2)

00000000 Ρολό 40cm x 50m
(με βάρος 360g/m2)

00000000 MAPEWRAP C FIOCCO
κορδόνι ανθρακοΐνας, που εμποτίζεται με MapeWrap 21 (υπέρρευστη
εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών).
Διαθέσιμες διάμετροι: 6, 8, 10 και 12mm
Ισοδύναμη επιφάνεια υφάσματος εν ξηρώ: διαμ. 6 mm: 15,70mm2,
διαμ. 8 mm: 21,24mm2, διαμ. 10 mm: 26,79mm2, διαμ. 12 mm: 31,40mm2

Μέτρο ελαστικότητας: 230 000n/mm2

Εφελκυστική Αντοχή: 4 830n/mm2

Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

Ρολό 10m
(Ø 6mm)

00000000 Ρολό 10m
(Ø 8mm)

00000000 Ρολό 10m
(Ø 10mm)

00000000 Ρολό 10m
(Ø 12mm)

00000000
MAPEWRAP C QUADRI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από ανθρακοΐνες, τετραπλής κατεύθυνσης με 
εξισορροπημένη συμπεριφορά.
Βάρος: 380-760g/m2

Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,053-0,106mm
Εφελκυστική αντοχή (MPa): > 4 800
Μέτρο Ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230
Πλάτος: 30-48,5cm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2,1%

Ρολό 30cm χ 50m
(με βάρος 380g/m2)

00000000 Ρολό 48,5cm x 50m
(με βάρος 760g/m2)

00000000 MAPEWRAP C UNI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από ανθρακοΐνες, μονής κατεύθυνσης, με μεγάλο 
μέτρο ελαστικότητας (230.000ν/mm2). το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν 
παραγγελίας και σε μία έκδοση με πολύ μεγάλο μέτρο ελαστικότητας (390.000 
ν/mm2), με το ίδιο βάρος και πλάτος, που αποκαλείται MapeWrap C uNiaX HM.
Βάρος: 300-600g/m2

Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,166-0,333mm
Εφελκυστική αντοχή: 4 830n/mm2

Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

Ρολό 10cm x 50m

00000000 Ρολό 20cm x 50m

00000000 Ρολό 40cm x 50m

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

00000000

MAPEWRAP EQ ADHESIVE
Πολυουρεθανική κόλλα σε μορφή τζελ, 1-συστατικού, σε υδατικό διάλυμα, 
έτοιμη προς χρήση, με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών 
ουσιών (VoC) για εμποτισμό του υφάσματος ενίσχυσης με υαλοΐνες διπλής κα-
τεύθυνσης MapeWrap eQ NeT και χρόνο αποθήκευσης 12 μήνες. Έχει χρώμα 
γαλακτώδες λευκό και η τελική της σκλήρυνση επιτυγχάνεται σε 24 ώρες.
EMICODE: eC1 Plus – πολύ χαμηλές εκπομπές.
Κατανάλωση: 0,5-0,6kg/m2

Δοχείο 6kg

00000000

MAPEWRAP EQ NET
Ύφασμα ενίσχυσης με υαλοΐνες, διπλής κατεύθυνσης, που εμποτίζεται, για
τοπικές ενισχύσεις όλων των τύπων μη φέρουσας τοιχοποιίας κτιρίων από 
τη σεισμική δράση.
Μορφή ίνας: τύπος Ε υαλοΐνας.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 57mm2

Εφελκυστική αντοχή: > 1600Ν/mm2

Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 42 gpa
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 4%

Ρολό 100cm x 50m
(με βάρος 285g/m2)

00000000 MAPEWRAP G FIOCCO
κορδόνι υαλοΐνας, που εμποτίζεται με MapeWrap 21 (υπέρρευστη επο-
ξειδική ρητίνη δύο συστατικών).
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε
Διαθέσιμες διάμετροι: 6, 8, 10 και 12mm
Ισοδύναμη επιφάνεια υφάσματος εν ξηρώ: διαμ. 6 mm: 16,34mm2,
διαμ. 8 mm: 21,45mm2, διαμ. 10 mm: 27,58mm2, διαμ. 12 mm: 32,69mm2

Μέτρο ελαστικότητας: 80 700n/mm2

Εφελκυστική αντοχή: 2 560n/mm2

Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 3%

Ρολό 10m
(Ø 6mm)

00000000 Ρολό 10m
(Ø 8mm)

00000000 Ρολό 10m
(Ø 10mm)

00000000 Ρολό 10m
(Ø 12mm)

00000000
MAPEWRAP G QUADRI-AX
Ύφασμα υαλοϊνών, τετραπλής κατεύθυνσης, με εξισορροπημένη συμπερι-
φορά προς κάθε κατεύθυνση φόρτισης.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,1096mm
Εφελκυστική αντοχή (MPa): 2 600
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 73
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 3,5-4%

Ρολό 30cm x 50m
(με βάρος 1.140g/m2)

00000000 Ρολό 48,5cm x 50m
(με βάρος 1.140g/m2)

00000000
MAPEWRAP G UNI-AX
Ύφασμα υαλοϊνών μονής κατεύθυνσης, υψηλών αντοχών.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,16-0,48mm
Εφελκυστική αντοχή: 2 560n/mm2

Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 80,7
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 3-4%

Ρολό 30cm x 50m
(με βάρος 300g/m2)

00000000 Ρολό 60cm x 50m
(με βάρος 900g/m2)

00000000

MAPEWRAP PRIMER 1
έποξειδικό αστάρι δύο συστατικών ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα
MapeWrap. η αναλογία ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) 
: 1 (b συστατικό). ο χρόνος εργασιμότητας είναι 90 λεπτά (στους +23°C). 
η πρόσφυση στο σκυρόδεμα είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους 
+23°C - αστοχία υποστρώματος). ιξώδες κατά brookfield: 300 mpa·s 
(δίσκος 1-10 κύκλοι).
Κατανάλωση: 250-300 g/m2

Σετ 2kg
(Α: δοχείο 1,5kg,
Β: δοχείο 0,5kg)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

00000000

MAPEWRAP S FABRIC
Ύφασμα ινών ατσαλιού μονής κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής για δομική ενίσχυση.
Τύπος ίνας: μεταλλική ίνα
Βάρος (μεταλλικών ινών μόνο): 2.100g/m2

Επιφάνεια παραλαβής φορτίων ανά μονάδα πλάτους: 373,80m2/m
Εφελκυστική αντοχή: > 2 845n/mm2

Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 210 000n/mm2

Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 2,6%

Ρολό 30cm x 25m

00000000

MAPEWRAP S FIOCCO
κορδόνι με ατσαλοΐνες υψηλών αντοχών για δομική ενίσχυση.
Τύπος ίνας: ατσάλι υψηλών αντοχών.
Επιφάνεια παραλαβής φορτίων ανά μονάδα πλάτους:
• διαμ. 10mm: 4 300mm2/m • διαμ. 12mm: 5 200mm2/m
Μέγιστο φορτίο ανά μονάδα πλάτους:
• διαμ. 10mm: 8 969,8kn/m2 • διαμ. 12mm: 10 847,2kn/m2

Πάχος: • διαμ. 10mm: 4,30mm • διαμ. 12mm: 5,20mm
Μέτρο ελαστικότητας: 210 000n/mm2

Εφελκυστική αντοχή: 2 086n/mm2

Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 2%

Ρολό 10m
(Ø 10mm)

00000000 Ρολό 10m
(Ø 12mm)

00000000

PLANITOP HDM
κονίαμα 2 συστατικών, μεγάλης ελατότητας, με ποζολανική δράση για εφαρμογή 
σε μέγιστο πάχος 6 mm ανά στρώση, τόσο για την οπλισμένη δομική ενίσχυ-
ση τοιχοποιίας (με το υαλόπλεγμα MapegriD g 120, MapegriD g 220 και 
MapegriD Β 250), όσο και για την εξομάλυνση επιφανειών από σκυρόδεμα, 
πέτρα, τούβλα και ηφαιστειακή τόφφο. Έχει μέγιστο μέγεθος αδρανούς 0,4 mm. 
η αναλογία ανάμειξης είναι 3,7 μέρη συστ. Α με 1 μέρος συστ. Β. ο χρόνος ζωής 
στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C) και ο χρόνος αποθήκευση 12 μή-
νες (συστ. Α) και 24 μήνες (συστ. Β). Έχει πάχος εφαρμογής 2-3 cm ανά στρώση. 
η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: • ΕΝ 1504-2 – συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος
                   • ΕΝ1504-3 - ομάδα r2 κονίαμα μη-δομικής ενίσχυσης. 
Κατανάλωση: περίπου 1,8kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 30,5kg
(σφραγισμένοι σάκοι 

πολυαιθυλενίου
24kg (συστ. Α),

και δοχεία 6,5kg 
(συστ. b).)

00000000

PLANITOP HDM MAXI
κονίαμα δύο συστατικών, με μεγάλη ελατότητα, με βάση συνδετικά
ποζολανικής δράσης, που εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος 25 mm για την
επιπέδωση επιφανειών από πέτρα, τούβλα και ηφαιστειακή τόφφο, πριν
την εφαρμογή του MapegriD g 280, MapegriD g 220 και MapegriD Β 
250. Έχει μέγιστο μέγεθος αδρανούς 1 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 3,7 
μέρη συστ. Α με 1 μέρος συστ. Β. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 
ώρα (στους +20°C) και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες 
(συστ. Β). Έχει μέγιστο πάχος εφαρμογής: 25 mm. η εφαρμογή γίνεται με 
σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ1504-3 - ομάδα r2 κονίαμα μη-δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 1,85 kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 31,75kg
(σφραγισμένοι σάκοι 

πολυαιθυλενίου
25kg (συστ. Α),

και δοχεία 6,75kg 
(συστ. b).)

00000000

PLANITOP HDM RESTAURO
Προαναμεμειγμένο κονίαμα, υψηλής ελατότητας, δύο συστατικών, με βάση 
υδραυλική άσβεστο (NHL) και οικολογικη ΠοΖολΑνη, ανοιχτού χρώμα-
τος. Προτείνεται ιδιαίτερα για “οπλισμένη” δομική ενίσχυση υποστρωμάτων 
τοιχοποιίας (με το MapegriD g120, MapegriD g 220 και MapegriD Β 250) και 
για την εξομάλυνση επιφανειών με τούβλα, λίθους και ηφαιστειακή τόφφο. Έχει 
μέγιστο μέγεθος αδρανούς 1,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 1 x 25 kg συστ. 
Α με 1 δοχείο συστ. Β. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C) και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β). το 
πάχος εφαρμογής είναι από 3 έως 10 mm ανά στρώση. η εφαρμογή γίνεται με 
σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: • en 998-1 - τύπος κονιάματος gP, κατηγορία CS iV
                     • ΕΝ 998-2 - τύπος κονιάματος g, ομάδα Μ15
Κατανάλωση: περίπου 1,9 kg/m2 ανά mm πάχους

Σετ 30kg
(σφραγισμένοι σάκοι 

πολυαιθυλενίου
25kg (συστ. Α),

και δοχεία
5kg (συστ. b).)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Τιμή €/
lt ή kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000
HYPERDESMO® -ΑDY
έιδικό στεγανωτικό αλειφατικό Πολυου-
ρεθανικό βερνίκι υψηλής διαφάνειας με 
αντοχή στα χημικά, στον ήλιο, και στην 
συνεχή επαφή με το νερό. Δεν κιτρινίζει, 
δεν ξεφλουδίζει και είναι κατάλληλο για 
μπετόν, ξύλα, και κάθε είδους πετρώματα. 
κατάλληλο για τη δημιουργία γυαλιστερής 
επιφάνειας. Αραιώνεται με SoLVeNT-01®.
Κατανάλωση: 0,10 - 0.30 lit/m2

Διαφανές Υγρό 1lit 9

00000000 Διαφανές Υγρό 4lit 4

00000000 Διαφανές Υγρό 20lit -

00000000
HYPERDESMO® -ΑDY-E
Πολυουρεθανική, επαλειπτική προστατευ-
τική-στεγανωτική επίστρωση ενός συστα-
τικού για προστασία του HYperDeSMo® 
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και 
στα χημικά. με την προσθήκη κατάλληλης 
χρωστικής, συμβάλλει ακόμα περισσότερο 
στην προστασία του HYperDeSMo®.
Κατανάλωση: 0.10- 0.15 lit/m2/ στρώση

Διαφανές Υγρό 1lit 9

00000000 Διαφανές Υγρό 4lit 4

00000000 Διαφανές Υγρό 20lit -

00000000

HYPERDESMO® -ΑDY-2K
Αλειφατικό επίχρισμα / βαφή, πολυου-
ρεθανικής βάσεως, δύο συστατικών, χω-
ρίς διαλύτη. για χρήση ως προστατευτική 
μεμβράνη με αντοχή στην ακτινοβολία uV 
σε πολυουρεθανικά βιομηχανικά δάπεδα 
(HYperFLoorTM System), ψεκαζόμενη 
πολυουρία hot cure (HYperDeSMo®-
poLYurea-2K-HC). έπίσης, ως πολυου-
ρεθανική βαφή με αντοχή στην ακτινοβο-
λία uV για δάπεδα.
Κατανάλωση: 250 – 350 gr/m2/ στρώση.

Ουδετερο Υγρό α+β 15kg -

00000000 Λευκό Υγρό α+β 15kg -

00000000

HYPERDESMO® -A500
(ΛΕΥΚΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ)
Πολυουρεθανική αλειφατική προστατευ-
τική στεγανωτική επίστρωση ενός συ-
στατικού για στεγάνωση ή για προστασία 
του HYperDeSMo. Διαθέτει εξαιρετική 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία στις και-
ρικές συνθήκες και στα χημικά. Διατηρεί 
το χρωματισμό του αναλλοίωτο παρά την 
επίδραση του ήλιου.
Κατανάλωση: 150 - 500 gr/m2

Λευκό, 
κόκκινο

Υγρό 5kg 4

00000000 Λευκό, 
κόκκινο

Υγρό 15kg -

00000000

ΕPOXY RESIN -51-POOL
Έγχρωμη, επαλειφόμενη εποξειδική επί-
στρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες 
για βαφή και προστασία κολυμβητικών 
δεξαμενών.
Κατανάλωση: 250 - 500 gr/m2

Λευκό, 
γαλάζιο

Υγρό α+β 6kg 1

TOP COAT SYSTEM
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο Τιμή €/kg Τιμή €/

τεμάχιο

00000000 AQUASMART® -PU FINISH MAT-2K
υδατοδιαλυτό Αλειφατικό επίχρισμα, 
πολυουρεθανικής βάσεως, δυο συστατι-
κών για προστασία επιφανειών.
Κατανάλωση: 100-150 g/m2

Διαφανές Υγρό α+β 0.880kg -

00000000 Διαφανές Υγρό α+β 11kg -

00000000

AQUASMART®-PB
υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό, ασφαλτικό 
υλικό, δυο συστατικών για στεγάνωση 
δομικών κατασκευών.
Κατανάλωση: 1-2 kg/m2

Μαύρο Υγρό α+β 10.30kg -

00000000

AQUASMART®-DUR
έποξειδικό, υδατοδιαλυτό primer, δυο 
συστατικών. ιδανικό για το σύστημα 
aQuaSMarT-pu. η αναλογία ανάμιξης 
1:1 το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό στο 
χρήστη.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2

Διάφανο Υγρό α+β 8kg -

00000000

ACCELERATOR -3000A
έιδικός επιταχυντής, σχεδιασμένος μόνο 
για το HYperDeSMo®, o οποίος μας 
δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε το 
υλικό σε μεγάλο πάχος και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες χωρίς να δημιουργούνται 
προβλήματα κατά την εφαρμογή (φου-
σκάλες). pot life 30 λεπτά.
Κατανάλωση: 1 τεμ. στα 25 kg

Διαφανές Υγρό 1kg 9

00000000

SOLVENT-01
έιδικό διαλυτικό αραίωσης ειδικών
προϊόντων για χρήση με βούρτσα, ρολό, 
πινέλο ή σπρέι.

Διαφανές Υγρό 1kg 9

00000000 Διαφανές Υγρό 4kg 4

00000000 Διαφανές Υγρό 17kg -

00000000 Διαφανές Υγρό 187kg -

AQUASMART-PU-SYSTEM
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKACOLOR®-500 W PRIMER
Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι για τις βαφές SikaColor®. για την 
παραγωγή στεγανών κονιαμάτων σε πισίνες, θεμελιώσεις, δεξαμενές, 
υπόγεια, κανάλια, τάφρους κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 10 - 12 m2/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και 
την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Γαλακτώδες, 
ωριμάζο-

ντας διάφανο
Δοχείο 5lt

00000000
SIKACOLOR®-650 W
έλαστική βαφή ακρυλικής βάσης για: • για βαφή και μόνωση εξω-
τερικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα. 
σχηματίζει μία ελαστική μεμβράνη που γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές 
διατηρώντας την ελαστικότητα της ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες • υψηλή προστασία προσόψεων από το νερό και την αλμύρα σε 
κατασκευές που βρίσκονται κοντά σε
παράκτιες ζώνες.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 8 - 10 m2/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και 
την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Λευκό Δοχείο 3lt

00000000 Λευκό Δοχείο 10lt

00000000 SIKACOLOR®-670 W
Βαφή εξωτερικών επιφανειών (προσόψεις κτιρίων) όπως σκυρόδεμα, 
κονιάματα, επιχρίσματα κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 11-13 m2/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και 
την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Λευκό Δοχείο 3lt 

00000000 Λευκό Δοχείο 10lt 

00000000

SIKACOR® 6630 HIGH SOLID
υψηλής δομής βαφή προστασίας μεταλλικών κατασκευών για: • Ανθε-
κτικές στις καιρικές επιδράσεις, μεγάλου πάχους βαφές • έφαρμογή 
σε σιδερένιες ή γαλβανισμένες επιφάνειες για έκθεση σε αστικό, 
βιομηχανικό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον • Έχει πιστοποίηση για 
εφαρμογή σε γαλβανισμένες επιφάνειες • ιδιαιτέρως κατάλληλη ως 
βαφή συντήρησης πάνω σε παλαιότερες βαφές.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~180gr/m2 ανά στρώση

Σε ral και 
μεταλλικές

αποχρώσεις
Δοχείο 15kg

00000000
SIKA® FERROGARD® 903+
Αναστολέας διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος δια εμπο-
τισμού (βελτιωμένης δράσης) για: • Tην αντιδιαβρωτική προστασία του 
χαλύβδινου οπλισμού υπογείων και υπέργειων κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος • Tην επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος (χωρίς εμφανή συμπτώματα βλάβης), όπου ο χαλύβδινος 
οπλισμός διαβρώνεται ή διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης λόγω των επιδρά-
σεων του φαινομένου της ενανθρακώσεως ή της προσβολής χλωριόντων 
• έίναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την παράταση του χρόνου ζωής κατα-
σκευών σκυροδέματος με επιφάνειες υψηλής αισθητικής αξίας (εμφανή 
σκυροδέματος, ιστορικού ενδιαφέροντος κατασκευές).

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~0.500 kg/m2

Υγρό, 
διαφανές

Δοχείο 5kg

00000000 Υγρό, 
διαφανές

Δοχείο 20kg
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® GALVASHIELD® XP-2 ANODES
έγκιβωτιζόμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας - τεχνολογίας 2g για:
• Αποτροπή έναρξης διάβρωσης (φαινόμενο «άρχουσας ανόδου ή 
φωτοστέφανου») σε τοπικές επισκευές • σε εργασίες διαπλάτυνσης 
γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές μετατροπές • σε αντικαταστάσεις 
πλακών, επισκευές διαστολικών αρμών και στη διεπιφάνεια μεταξύ 
νέου και υφιστάμενου σκυροδέματος • σε επισκευές προεντεταμένου 
σκυροδέματος • σε ενανθρακωμένο ή προσβεβλημένο με χλωριόντα
σκυρόδεμα • σε επισκευές κατασκευών με επικουρική προστασία
απο επάλειψη οπλισμών με εποξειδικά • σε επισκευές μάτισης οπλισμού 
της ίδιας διατομής με διαφορετικές κατηγορίας χάλυβα • την προ-
στασία νέων δομικών στοιχείων κοντά σε παραθαλάσσιες/παράκτιες 
περιοχές ή σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού υπεδάφους • την 
προστασία δομικών στοιχείων με αυξημένη πιθανότητα χημικής 
προσβολής του σκυροδέματος.

-
κιβώτιο

20 τεμαχίων

00000000

SIKAGARD®-545W ELASTOFILL
έλαστική βαφή γεφύρωσης ρωγμών για: • ένδιάμεση στρώση γεφύ-
ρωσης ρωγμών σε συνδυασμό με το Sikagard®-550W έlastic • τη 
σφράγιση πόρων, κοιλοτήτων και μικροκρατήρων • ως έγχρωμη 
τελική βαφή για προστασία και διακόσμηση • έπακόλουθο κλείσιμο 
των πόρων όταν εφαρμόζεται σε υπάρχουσες βαφές.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.60 - 0.85 l/m2, ~ 0.80 - 1.10 kg/m2

Ανοικτό γκρι Δοχείο 15lt

00000000

SIKAGARD®-550W ELASTIC
έλαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα για: • Προστασία και 
αναβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος ιδιαίτερα σε εκτεθειμένες 
επιφάνειες που υπόκεινται σε κίνδυνους ρηγμάτωσης • σε επισκευ-
αστικές εργασίες σκυροδέματος ως ελαστική προστατευτική τελική 
επίστρωση πάνω σε κονιάματα λεπτής στρώσης εξομάλυνσης.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.25 - 0.35 kg/m2 / ανά στρώση

Λευκό Δοχείο 15lt 

00000000

SIKAGARD®-552W AQUAPRIMER
έλαστική προστατευτική βαφή για: • σκυρόδεμα και πυκνά ανόργανα 
υποστρώματα, όπως ινοπλισμένα τσιμέντα, γύψο, λεπτές επικαλύψεις 
κ.α. ως αστάρι • Χρήση ως αστάρι σε υπάρχουσες βαφές βάσεως 
νερού που παρουσιάζουν υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.10 - 0.12 kg/m2, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

Λευκό Δοχείο 10lt 

00000000

SIKAGARD®-63 N
έποξειδική προστατευτική βαφή για: • Χρήση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκο-
νίαμα και επικαλύψεις εποξειδικών κονιαμάτων, μέταλλο και αλουμίνιο 
• ως προστατευτική επίστρωση σε δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, και 
δεξαμενές αποθήκευσης – συγκέντρωσης υγρών ασφαλείας/υπερχεί-
λισης ρυπαντικών υγρών • ως αντιδιαβρωτική επίστρωση σε χώρους 
επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, επεξεργασίας λυμάτων, εργοστάσια 
παραγωγής χημικών κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.1-0.2 kg/m2 ανά στρώση

raL 7032 
(Ανοιχτό Γκρι)

10kg σετ 
(Α+Β)



136

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SIKAGARD®-680 S BETONCOLOR
Προστατευτική βαφή για:  • Προστασία και βελτίωση του σκυροδέμα-
τος και άλλων τσιμεντοειδών υλικών σε κτίρια και δομικά στοιχεία 
έργων υποδομής • Sikagard®-680 S διαφανής στρώση: Άχρωμο υλικό 
το οποίο στεγνώνοντας αφήνει γυαλιστερή επιφάνεια κατάλληλη ως 
βαφή φρεσκαρίσματος • Sikagard®-680 S έγχρωμη τελική στρώση: 
τελική βαφή η οποία στεγνώνοντας αφήνει ματ επιφάνεια διαθέσιμη 
σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.15-0.20 kg/m2

ral 9016 
(Λευκό) Δοχείο 30kg

00000000 Διάφανο Δοχείο 20kg

00000000

SIKAGARD®-681 PROTECTION
Προστατευτική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος 
(έγχυτου ή προκατασκευσμένου), όπως: • Πλάκες σκυροδέματος με 
εκτεθειμένα αδρανή • κυβόλιθους • Αμμοβολημένο σκυρόδεμα • 
Πλακάκια με διακοσμητικό μοτίβο • σε τούβλο, φυσική πέτρα, σχιστό-
λιθο και γενικά σε λείες επιφάνειες • για προστασία της αισθητικής 
διαμόρφωσης κατακόρυφων στοιχείων σε κτίρια, βιομηχανικά κτίρια, 
κατασκευές πολιτικού μηχανικού, κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.10-0.15 kg/m2 / ανά στρώση

Διάφανο Δοχείο 3lt

00000000
SIKAGARD®-700 S
υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης. Χρησιμοποιείται ως 
υδροαπωθητική και άχρωμη προστατευτική στρώση σε επιφάνειες όπως: 
• έκτεθειμένα απορροφητικά υλικά, όπως σκυρόδεμα • τσιμεντοειδή 
επιχρίσματα • Πλακίδια σκυροδέματος • ινοπλισμένο τσιμέντο • τοι-
χοποιίες • Φυσική πέτρα • ως αστάρι υδροφοβισμού κάτω από βαφές 
βάσεως διαλύτου ή άλλες βαφές διασποράς.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.300 - 0.500 kg/m2 (0.375 - 0.625 l/m2) 
ανά στρώση για κανονικής απορροφητικότητας υποστρώματα

Άχρωμο Δοχείο 5lt 

00000000 Άχρωμο Δοχείο 20lt

00000000 SIKAGARD®-703 W
υδροαπωθητικός εμποτισμός για: • Tη δημιουργία υδροαπωθητικών 
προσόψεων και για προστασία των κτιρίων έναντι διείσδυσης νερού 
• έφαρμογή σε πολλά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονίαμα, 
τοιχοποιία, τούβλο, τεχνητή πέτρα, τσιμεντοσανίδα κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: Σε σκυρόδεμα και κονιάματα: ~ 150-200 g/m2

Σε άλλα πορώδη υλικά: ~ 300-500 g/m2

Υπόλευκο Δοχείο 1lt

00000000 Υπόλευκο Δοχείο 5lt

00000000 Υπόλευκο Δοχείο 20lt

00000000

SIKAGARD®-715 W
καθαριστικό για την πλήρη απομάκρυνση των βρύων, λειχήνων, άλγης 
και άλλων παρόμοιων ρύπων σε όλα τα κοινά υποστρώματα, εσωτερικά 
και εξωτερικά των κτιρίων ή σε πέτρες, μαρμαρόπλακες κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 10 - 13 m2 ανά λίτρο

Άχρωμο Δοχείο 2lt

00000000

SIKAGARD®-719 W
Πολλαπλής χρήσης βιομηχανικό καθαριστικό κατάλληλο για τον καθαρι-
σμό και τη μόνιμη προστασία όλων των ειδών επιφανειών ανθεκτικών σε 
αλκάλια συμπεριλαμβάνοντας: • Φυσική και τεχνητή πέτρα • κεραμικά 
πλακίδια • Ασβεστοκονιάματα και σοβάδες
• μέταλλα, πλαστικά και γυαλί • υφάσματα και ξύλα.

Κοκκινωπό 
υγρό

Δοχείο 2lt
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00000000

     

SIKAGARD®-720 EPOCEM®

τριών συστατικών μικροκονίαμα για επιφανειακή σφράγιση, τεχνολο-
γίας epocem® για χρήση ως: • στρώση εξομάλυνσης σε σκυρόδεμα 
και κονιάματα σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες σε έντονα 
διαβρωτικό περιβάλλον • Προσωρινό φράγμα υγρασίας κάτω από επι-
φάνειες εποξειδικών και πολυουρεθανικών καθώς και σε νωπό σκυ-
ρόδεμα στο οποίο δεν έχει γίνει πλήρη ανάληψη αντοχών • σφραγιστικό 
πορώδους για τον επανασχηματισμό, εξομάλυνση και επιπέδωση 
επιφανειών σκυροδέματος • στρώση επιπέδωσης και εξομάλυνσης 
για τοίχους και κοιλότητες, στη βιομηχανία τροφίμων.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 2,0 kg/m2 /mm

Γκρι
21kg σετ 
(a+b+Γ)

00000000

SIKAGARD®-905 W
• Προστατεύει από την υγρασία και σταθεροποιεί το υπόστρωμα
• Προστατεύει έναντι δημιουργίας αλάτων και μούχλας στην επι-
φάνεια • μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφανειακός σκληρυντής 
για αδύναμα και σκονισμένα υποστρώματα • για εσωτερική και 
εξωτερική εφαρμογή.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.2 - 0.3 lt/m2 ανά στρώση

Λευκό 
Γαλακτώδες Δοχείο 2lt

00000000

SIKAGARD®-907 W
Προστασία για πορώδεις επιφάνειες δαπέδων και σταθεροποιητής
αρμολογήσεων άμμου για: • Προστασία πορωδών επιφανειών δαπέ-
δων έναντι νερού και λαδιών • σταθεροποίηση αρμολογήσεων άμμου 
στα δάπεδα κυβόλιθων • Πλακόστρωτες επιφάνειες από φυσική ή 
τεχνητή πέτρα • Δάπεδα σκυροδέματος • σε περιοχές όπως δρόμοι 
πεζών και μονοπάτια, ταράτσες, χώροι στάθμευσης κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.2-1 lt/m2 ανάλογα τη χρήση

Ιριδίζον 
λευκό υγρό,

διαφανές 
όταν 

στεγνώσει

Δοχείο 5lt 

00000000

SIKAGARD® POOLCOAT
Προστατευτική βαφή υδατικής βάσης για: • Δεξαμενές κατασκευ-
ασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα • έπιφάνειες σκυροδέματος, 
τσιμεντοειδών κονιαμάτων και χλωριωμένου καουτσούκ • κολυμ-
βητικές δεξαμενές με χρήση συστήματος καθαρισμού βασισμένου σε 
χλώριο.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0,15kg/m2 ανά στρώση

Λευκό-9010, 
adriablau,

blau 32,
raL 1013 

Περισσότερες 
αποχρώσεις

κατόπιν 
ειδικής 

παραγγελίας

Δοχείο 10lt 

00000000

SIKAGARD® WALLCOAT-Ν
υδατικής βάσης έγχρωμη εποξειδική βαφή για: • σφράγιση σε 
επιφάνειες τοιχίων σε εσωτερικούς χώρους • υποστρώματα από 
σκυρόδεμα ή τσιμεντοειδούς βάσης • ιδιαιτέρως κατάλληλη για 
χώρους διασφαλισμένης ποιότητας αέρος σε βιομηχανίες φαρμάκων 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.15 - 0.28 kg/m2 ανά στρώση

raL 9003
Δοχείο 20kg 

(a+b)

00000000

SIKA® MINIPACK ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
• Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού πριν από εργασίες 
επισκευών • για την προστασία του οπλισμού καινούργιων κατασκευ-
ών και ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέμα-
τος.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.5-2.0 kg/m2 ανά mm πάχους στρώσης

Γκρι

Πλαστικός 
σάκος 2kg

με
επένδυση 

αλουμινίου
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00000000
SIKA MONOTOP®-910
• κατάλληλο ως γέφυρα πρόσφυσης σε εφαρμογές σκυροδέματος και 
κονιαμάτων • κατάλληλο σε επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρω-
τική προστασία.
Κατανάλωση / Δοσολογία: Ως γέφυρα πρόσφυσης: ~ 1,5 – 2,0 kg 
σκόνης/m2/mm πάχους εφαρμογής.
Αντιδιαβρωτική προστασία: ~2,0 kg σκόνης/m2/mm πάχους 
εφαρμογής (κατ’ ελάχιστο σε 2 στρώσεις).

Γκρι Σακί 25kg

00000000 Γκρι Δοχείο 4kg

00000000

SIKA® PERMACOR®-136 TW
Δυο συστατικών έγχρωμη εποξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες, πιστο-
ποιημένη για εσωτερική επίστρωση σε μεταλλικές ή τσιμεντοειδούς 
βάσης δεξαμενές πόσιμου νερού.
• ιδανική για άμεση προστασία από διάβρωση σε επιφάνειες από χάλυβα, 
ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο • κατάλληλη για προστασία ορυκτών 
υποστρωμάτων (σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα) • υψηλής απόδο-
σης βαφή προστασίας για εσωτερική επικάλυψη σε δεξαμενές πόσιμου 
νερού, σιλό, σωληνώσεις καθώς και για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη 
βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,54 kg/m2 (χωρίς φύρα, για μέσο πάχος 
ξηρού φιλμ 400 μm)

Μπεζ Δοχεία 13kg 
(a+b)

Μπλε Δοχεία 13kg 
(a+b)

00000000

 
               

SIKA® POXITAR F
Βαφή εποξειδικών ρητινών και λαδιού ανθρακένιου για εφαρμογές 
έντονων καταπονήσεων. κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση ιδίως για υγρό υπόστρωμα, σε σκυρόδεμα και σε χάλυβα, 
σε εφαρμογές κάτω από το έδαφος, όπως εγκαταστάσεις λυμάτων, 
υδραυλικά έργα, λιμάνια κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,31kg/m2 ανά στρώση

Μαύρο Δοχείο 17kg

00000000 SIKATOP® ARMATEC®-110 EPOCEM®

γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου 
οπλισμού, κατάλληλο για: • τον έλεγχο των περιοχών ανόδου (Αρχή 
11, μέθοδος 11.1 του έν 1504-9) • έπισκευές σκυροδέματος ως αντι-
διαβρωτική προστασία • έφαρμογές σκυροδέματος και κονιαμάτων, 
ως γέφυρα πρόσφυσης.
Κατανάλωση / Δοσολογία:
Ως αντιδιαβρωτική προστασία: ~ 2 kg/m2 ανά στρώση
Ως γέφυρα πρόσφυσης: >1,5 – 2,0 kg /m2/mm αναλόγως με την 
ποιότητα του υποστρώματος

Ανοιχτό Γκρι
Σετ (Α+Β+Γ) 

20kg

00000000 Ανοιχτό Γκρι
Σετ (Α+Β+Γ) 

4kg
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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 και κυρίως θαλασσινού 
περιβάλλοντος (Co2, χλωρίδια, θειικά άλατα).
Κατανάλωση: 0,8-3,8 kg/m3 σκυροδέματος

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000 Δεξαμενή 
1000lt

00000000

MuCis ad 28 TECNOS 
υγρό πρόσμικτο που συνδυάζει παράλληλα υπερρευστοποιητή σκυροδέματος και 
αναστολέα διάβρωσης μαζί, για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών (έν 
934-2, τ3.1/T3.2). Προστιθέμενο κατά την ανάμιξη επιφέρει μειωμένη υδατοπερα-
τότητα, 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 εργασιμό-
τητα του μίγματος.
Κατανάλωση: 1,5-3,0 kg/100 kg τσιμέντου

Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι 220kg

00000000 Δεξαμενή 
1200lt

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

00000000
MuCis mia 200 
Πολυλειτουργικός, υγρός αναστολέας διάβρωσης, ως εμποτισμός για προστασία μη
αποκαλυμμένων οπλισμών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. έφαρμόζεται
με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέματος. υγρό οργανικό διάλυμα, που
εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, έλκεται ηλεκτροχημικά 
από τον οπλισμό (με ανοδική ή καθοδική αντίδραση), διεισδύει και επιβραδύ-
νει – αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των οπλισμών, επιμηκύνοντας σχεδόν 
στο διπλάσιο, τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας της κατασκευής. Αποτελεί το 2ο 
στάδιο του συστήματος προστασίας VHDrS. ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές 
που εκτίθενται σε έντονο αστικό περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές 
παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (Co2, χλωρίδια, θειικά άλατα).
έφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 1 ή 2 χ ~0,15 kg/m2

Δοχείο 4kg

Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι 220kg

00000000 Δεξαμενή 
1000lt

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

00000000
MuCis STEEL PROTECTION Mono-component 
νεότερης γενιάς έτοιμο, επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας
αποκαλυμμένων οπλισμών, τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού. Περιέχει μόρια
MCi (αναστολέας διάβρωσης επαφής και αερίου διάχυσης). έφαρμόζεται μετά από
επιμελή καθαρισμό του σιδηρού οπλισμού ως στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας
σε εργασίες επισκευής και αποκατάστασης παθολογίας οπλισμένου σκυροδέματος.
Αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των αποκαλυμμένων οπλισμών. Χρήση και ως
υλικό αγκυρώσεων. Αναμίξτε 6,0 - 7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε
σκόνη 25 kg. έφαρμόζεται σε 1 τουλάχιστον στρώση πάχους έως 2 mm, με πινέλο.
Κατανάλωση: ~1,5 - 2,0 kg/m2 ή 60 -120 gr/μέτρο μήκους οπλισμού

Δοχείο 3kg

00000000 Σάκος 25kg

00000000

MuCis STEEL PROTECTION Bic
νεότερης γενιάς έτοιμο, επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας
αποκαλυμμένων οπλισμών, 2-συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με
ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Περιέχει μόρια MCi (αναστολέας διάβρωσης
επαφής και αερίου διάχυσης). έφαρμόζεται μετά από επιμελή καθαρισμό του
σιδηρού οπλισμού ως στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας σε εργασίες επισκευής
και αποκατάστασης παθολογίας οπλισμένου σκυροδέματος. Αποτελεί το 1ο στάδιο
του συστήματος προστασίας VHDrS. Αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των
αποκαλυμμένων οπλισμών. έφαρμόζεται σε 1 τουλάχιστον στρώση πάχους έως
2 mm, με πινέλο. Χρήση και ως υλικό αγκυρώσεων.
Κατανάλωση: ~1,5 - 2,0 kg/m2 ή 80-120 gr/μέτρο μήκους οπλισμού

4 kg

Δοχείο 3kg 
(συστ. Α) + 
Φιάλη 1kg 
(συστ. Β)

00000000

20 kg

Δοχείο 15kg 
(συστ. Α) + 
Δοχείο 5kg 

(συστ. Β)

00000000

MuCis mia 210/ pH
καινοτόμο, άχρωμο, πολυλειτουργικό προϊόν εμποτισμού, που συνδυάζει αναστολέα
διάβρωσης και αποτελεί ταυτόχρονα υδρο-απωθητική προστασία σκυροδέματος, με
βάση τα σιλάνια (ένα προϊόν με δύο παράλληλες ιδιότητες). Περιέχει μόρια υγρού 
αναστολέα επαφής με υψηλή δυνατότητα διασποράς και αερίου διάχυσης, που εκμεταλ-
λεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, ελκύεται ηλεκτροχημικά από τους 
οπλισμούς προσφέροντας έτσι ανοδική και καθοδική προστασία. Αποτελεί μέτρο κατάλ-
ληλο να προστατέψει τους οπλισμούς από τη διάβρωση και την παθητική δράση, ενώ 
ταυτόχρονα εξασφαλίζει υδρο-φοβισμό και εξαίρετη προστασία στο σκυρόδεμα ενάντια 
στο φαινόμενο της ενανθράκωσης και της δημιουργίας ανθρακικών αλάτων. έφαρμό-
ζεται με ψεκασμό σε 2 ή 3 αλλεπάλληλες στρώσεις, εξίσου σε υπάρχουσες επιφάνειες 
και νέες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, προσδίδοντας υψηλή, μακροχρόνια 
αντίσταση σε διαβρωτικούς παράγοντες και στις δυσμένειες περιβάλλοντος. ιδανικό 
μέτρο για την αναβάθμιση του δείκτη (pH) των οπλισμών της κατασκευής. το προϊόν 
συνδυάζεται με ακρυλικούς χρωματισμούς φιλοσοφίας TeCNoriV aC 100.
Κατανάλωση: ~0,25–0,45 kg/m2

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000

SENTINEL–GL
έιδική συσκευή αυτο-παραγόμενης καθοδικής προστασίας. Αποτελεί ουσιαστικά ένα 
(kit), θυσιαζόμενης ανοδείωσης με βάσει τον ψευδάργυρο, που περιλαμβάνει δύο 
διαφορετικών ειδών αναστολείς διάβρωσης. το kit αυτό φέρει γαλβανισμένες, συρ-
μάτινες ακίδες με τις οποίες προσαρμόζεται “αγκαλιάζοντας” τους αποκαλυμμένους 
οπλισμούς, προ της επισκευής, οι οποίοι βρίσκονται εντός της ζώνης προς αντιμε-
τώπιση, πριν αυτοί επικαλυφθούν με κονίαμα αποκατάστασης. Χρησιμοποιείται ως 
μέτρο για την προστασία και την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων δημιουργίας 
τοπικής διαφοράς δυναμικού που ενδέχεται να αναπτυχθεί μεταξύ των γειτονικών 
των επεμβάσεων περιοχών οπλισμών που βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς προστασία 
και αυτών που βρίσκονται εντός της ζώνης της επισκευής και φέρουν κατά μήκος 
“ενιαίο δαχτύλιο”, δηλαδή ομοιογενές στρώμα καθοδικής προστασίας.

20 τεμάχια 
(kits) ανά 

χαρτοκιβώτιο

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

00000000

MCI - 2020 GEL 
Αναστολέας διάβρωσης σε μορφή gel (ενέσιμης μορφής). Προϊόν που χαρακτηρίζε-
ται από ιδιότητες υψηλής δυνατότητας διασποράς και αερίου διάχυσης, καθώς εκμε-
ταλλεύεται ουσιαστικά τα μικρο-τριχοειδή και τους πόρους που βρίσκονται εσωτερικά, 
σε στοιχεία σκυροδέματος, καθώς και όποια απορροφητικότητα υποστρώματος, 
ελκύεται ηλεκτροχημικά από τους οπλισμούς προσφέροντας έτσι εξαίρετη προστασία 
κατά της παθητικής δράσης διαβρωτικών παραγόντων. Αποτελεσματική αντιδιαβρω-
τική προστασία οπλισμών που εφαρμόζεται με εξέλαση με πιστόλι χειρός ή αέρος σε 
προδιαμορφωμένες οπές (διατρήματα) ή διαμέσου ρηγματώσεων που υφίστανται στα 
προς επέμβαση στοιχεία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. έυκολία εφαρμογής. 
υψηλή ανοδική και καθοδική προστασία. για όλες τις κατασκευές σκυροδέματος, για 
προστασία μεταλλικών στοιχείων και σιδηροπλισμών που βρίσκονται ακόμα και σε 
μεγάλο βάθος από την ορατή επιφάνεια, σε όλα σχεδόν τα έργα Πολιτικού μηχανικού.
Κατανάλωση: ~1,06 ± 0,03 kg/lt όγκου πλήρωσης
Ενδεικτικά, απαιτείται (1) μία φύσιγγα για κάθε (10) οπές διαστάσεων 19mmx10,2mm 
(διάμετρος προς βάθος, αντίστοιχα)

Διατίθεται 
(κατόπιν 

παραγγελίας) 
σε φύσιγγα

10oz (300 ml)

00000000

Διατίθεται 
(κατόπιν 

παραγγελίας)  
σε δοχείο

19lt

00000000

Διατίθεται 
(κατόπιν 

παραγγελίας) 
σε βαρέλι 

200lt

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΑΣΤΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

00000000
GOLDENprimer WB 
Αστάρι υδατικού εναιωρήματος, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού. κατάλληλο για
πορώδεις επιφάνειες, για σταθεροποίηση των επιχρισμάτων, ως στρώση primer
πριν την εφαρμογή ελαστοπλαστικών βαφών (π.χ. goldenlastic ή Tammolastic
κατωτέρω) ή βαφές γενικά, υδατοδιαλυτών ακρυλικών χρωμάτων.
Κατανάλωση: 1 x ~0,08-0,15 lt/m2/ Dft 15 μm

Δοχείο 5lt

00000000 Δοχείο 20lt

00000000
TECNOFIX AC 150
Άχρωμο αστάρι εμποτισμού χωρίς filler υδατικού εναιωρήματος, ακρυλικής βάσης,
1-συστατικού. κατάλληλο για πορώδεις επιφάνειες, για σταθεροποίηση επιχρισμά-
των και σταθεροποίηση έναντι σκόνης, ως στρώση primer πριν την εφαρμογή των 
βαφών anti-graffiti κατωτέρω ή βαφές υδατοδιαλυτών ακρυλικών χρωμάτων (π.χ. 
Tecnoriv aC 50). έφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση: 1 x ~0,1-0,15 kg/m2/ Dft 20 μm

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 10kg

00000000
TECNOFIX AC 250
Άχρωμο αστάρι εμποτισμού χωρίς filler, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, με διαλύτες.
για πορώδεις επιφάνειες, προστασία έναντι ενανθράκωσης, ιδιαίτερα κατάλληλο
για δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, για σταθεροποίηση έναντι σκόνης, ως
στρώση primer πριν την εφαρμογή βαφών ακρυλικών χρωμάτων διαλύτου (π.χ.
Tecnoriv aC 100). έφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDrS.
Κατανάλωση: 1 x ~0,1 - 0,15 kg/m2/ Dft 25 μm

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 25kg

00000000
WP 55
Άχρωμη, σιλοξανικής βάσης ρητίνη εμποτισμού, 1-συστατικού, με δαλύτες. κατάλληλη 
για αδιαβροχοποίηση – υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων με απορροφητικότητα. 
έπίσης ως στρώση primer πριν την εφαρμογή βαφών ακρυλικής βάσης, με διαλύτες 
(π.χ. Tecnoriv aC 100). έφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό.
WP 55/CLS: για σκυρόδεμα
WP 55/CLS: για ασβεστούχα τσιμεντοκονιάματα
WP 55/LP: για τουβλοδομές, κεραμίδια, cotto και πέτρες.
Κατανάλωση: ~0,1-0,5 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείο 5lt

00000000 Δοχείο 20lt

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΑΣΤΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

00000000
TECNOSILANO 6000 
υδροαπωθητική προστασία σκυροδέματος με βάση τα σιλάνια, σε μορφή πάστας.
Αδιαβροχοποίηση σε βάθος, πορωδών υποστρωμάτων μεγάλης απορροφητικότητας
όπως σκυρόδεμα και κονιάματα, χωρίς δημιουργία ορατού επιφανειακού φιλμ.
Παράλληλα σαν σύστημα, στρώση πρόσθετης προστασίας πριν την εφαρμογή βαφής
Tecnoriv aC-100. έφαρμογή με σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~0,1-0,4 kg/m2

Δοχείο 25lt

00000000 Βαρέλι 200lt

ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

00000000

ΤAMMOLASTIC
υψηλής δομής, ελαστομερική, υδατοδιαλυτή, έγχρωμη βαφή προστασίας με δυ-
νατότητα διαπνοής, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, για εξωτερική και εσωτερική 
χρήση. Παραλαμβάνει μικρορηγματώσεις, καλύπτοντας ιδανικά, φαινόμενα
ανάπτυξης μικροτριχοειδών. Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία, έναντι συνθηκών 
παγετού (εναλλαγή κύκλων πήξης/τήξης), στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τις
περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, προσφέροντας
προστασία υψηλής απόδοσης με διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. κατάλληλη
για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας.
ιδανικό τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. έφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο
ρολό ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση: ~0,8-1,8 m2/1 kg προϊόντος (2 στρώσεις)

Δοχείo
~30kg

00000000

GOLDEN LASTIC
έύκαμπτη, υδατοδιαλυτή, έγχρωμη βαφή προστασίας με διαπνοή, ακρυλικής βάσης, 
1-συστατικού, για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Παραλαμβάνει μικρορηγματώ-
σεις, καλύπτοντας ιδανικά, φαινόμενα ανάπτυξης μικρoτριχοειδών. Ανθεκτική σε 
υπεριώδη ακτινοβολία, έναντι όξινης βροχής και συνθηκών παγετού (εναλλαγή κύ-
κλων πήξης/ τήξης), στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τις περιβαλλοντικές επιδράσεις 
και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, προσφέροντας προστασία υψηλής απόδοσης 
με διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. κατάλληλη για επιφάνειες σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. ιδανικό τελείωμα σε απαιτήσεις 
προδιαγραφών. έφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση: ~0,3-0,5 kg/m2 (2 στρώσεις)

Δοχείo 25kg

00000000

ΤAMMSCOAT WHITE Fine & Smooth
Χρώμα πολυμερικών ρητινών για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Απαραί-
τητο τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. έφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό 
ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση: ~1,0 – 1,5 m2/1 kg προϊόντος (2 στρώσεις)

Δοχείo
~30kg

00000000

AQUASTAIN W
Έγχρωμη βαφή υδατοδιαλυτών ρητινών. Προσφέρει διαπνοή, χρωματίζει και
στεγανοποιεί ταυτόχρονα. έφαρμογή με πινέλο ή κοντότριχο ρολό.
Κατανάλωση: Ποικίλει ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείo 19lt

00000000

TECNORIV AC 50
Έγχρωμη, υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, γρήγορης ξήρανσης. 
Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες. Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία, 
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, με διαπνοή, 
προσφέροντας διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. κατάλληλη για επιφάνειες 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας πλινθοδομών ή 
λιθοδομών. έφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση: 2 x ~0,180 kg/m2/ Dft 100-200 μm

Δοχείo 25kg

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

00000000

TECNORIV AC 100 
υψηλών προδιαγραφών έγχρωμη (σατινέ), βαφή ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού,
με διαλύτες, γρήγορης ξήρανσης. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες.
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας προσφέρο-
ντας δείκτες υψηλής προστασίας έναντι ενανθράκωσης - διάβρωσης λόγω δράσης 
διαβρωτικών παραγόντων (Co2, χλωρίδια, θειικό άλας), λοιπών περιβαλλοντικών 
επιδράσεων, εναλλαγών καιρικών συνθηκών και τη γήρανση. Βαφή υψηλής απόδο-
σης, με διαπνοή και διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. κατάλληλη για επιφάνειες 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. ιδανικό τελείωμα 
σε απαιτήσεις προδιαγραφών. έφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο 
ψεκασμό. έντάσεται στην φιλοσοφία των μορίων MCi (διαχεόμενος αναστολέας 
διάβρωσης). Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDrS.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,200 - 0,250 kg/m2/ Dft 130-195 μm

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 25kg

00000000

ΤECNORIV PL 100 (προηγούμενη ονομασία TECNORIV PL 20)

Άχρωμη πολυουρεθανική βαφή, απόδοσης matt, 1-συστατικού. έξαίρετη σταθερό-
τητα έναντι έκθεσης σε uV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. Προστασία σε 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τερακότα, πέτρα κλπ.
Κατανάλωση: 2 x ~0,1 – 0,25 kg/m2/ Dft 130 μm

Δοχείo 10kg

00000000

ΤECNORIV PL 105
Έγχρωμη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού. έξαίρετη σταθερότητα
έναντι έκθεσης σε uV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. για πορώδεις επιφά-
νειες. έφαρμογή με πινέλο, ρολό ή ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση: 2 x ~0,15-0,25 kg/m2

Δοχείo 10kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

00000000 CLEARSEAL150/STD/300/WB 
Άχρωμο, διεισδυτικό γαλάκτωμα, βάσης ακρυλικών ρητινών, 1-συστατικού. 
Χρησιμοποιείται ως εμποτισμός νέων ή παλαιών, εσωτερικών και/ή εξωτερικών 
επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πέτρας κλπ., οριζόντιων ή κατα-
κόρυφων, στις οποίες απαιτείται μέτρια έως κανονική αντοχή σε τριβή, απότριψη 
και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (σε βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα βοηθητικών 
χώρων, γραφείων, διαδρόμων, αποθηκών κλπ). Δημιουργεί φιλμ επιφανειακής 
προστασίας, τονίζοντας παράλληλα την επιφάνεια αναφοράς.
Κατανάλωση: ~0,3 kg/m2

Δοχείο 4kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000 Βαρέλι 200kg

00000000

SOL 220 έως 280
Διάφανη, εποξειδική, διεισδυτική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, με διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για την αύξηση των μηχανικών αντοχών επιφανειών από σκυρόδε-
μα, τσιμεντοκονιών και πέτρας πριν την εφαρμογή τελικής επένδυσης εποξειδικής
προστασίας κατά απαίτηση. ένδείκνυται για επιφάνειες στις οποίες απαιτείται υψηλή
αντοχή σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά δάπε-
δα, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους αποθηκών κλπ). τονίζει το υπόστρωμα.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,25 - 0,3 kg/m2

Δοχείο 3 kg 

(Α+Β)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

00000000

LUSTERSEAL WB 150/STD/300 
Διάφανο, διεισδυτικό γαλάκτωμα μεθυλο-μεθακρυλικών ρητινών (μμΑ), 1-συστα-
τικού. Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό νέων ή παλαιών, εσωτερικών ή εξωτερι-
κών, οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, 
μωσαϊκών δαπέδων, μαρμάρων, λιθοδομών – λιθενδύσεων ή πλακοστρώσεων 
φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ., στις οποίες απαιτείται μέτρια έως κανονική αντοχή 
σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης. Δημιουργεί φιλμ επιφα-
νειακής προστασίας, δημιουργώντας την αίσθηση βρεγμένου.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,15 kg/m2

Δοχείο 4kg

00000000 Δοχείο 20kg

00000000

TECNOSOLID 82 / WP
υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα συνδυασμένης κατάστασης μεθακρυλικών
ρητινών (μΑ) και σιλοξάνης, με διαλύτες. κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων
υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και
αντικονιακή προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών.
έπιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό σε υπεριώδη. κατάλληλο για όψεις κτιρίων για
επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, μωσαϊκά, πλινθοδομές, λιθοδομές
ή λιθενδύσεις, φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,5 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείo 5lt

00000000 Δοχείo 25lt

00000000

TECNOSOLID 82
υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα μεθακρυλικών ρητινών (μΑ), με διαλύτες.
κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα που 
παρουσιάζουν μειωμένη επιφανειακή αντοχή και παράλληλα ως αντικονιακή προστα-
σία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. έπιτρέπει τη διαπνοή, 
ανθεκτικό σε υπεριώδη. κατάλληλο για όψεις κτηρίων για επιφάνειες σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονιάματα, ισχνές στρώσεις με βάση το τσιμέντο, μωσαϊκά, πλινθοδομές, 
λιθοδομές ή λιθενδύσεις, φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,4 kg/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείo 3kg

00000000 Δοχείo 15kg

ΥΔΡΟΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

00000000

CHEMSTOP WB 6 (Regular)
υδατικής βάσης, μη σιλικονούχος, υδροαπωθητικός άχρωμος εμποτισμός, πολυμερούς 
πυριτίου, για χρήση σε επιφάνειες με πυκνό σχετικά πορώδες από πλευράς απορ-
ροφητικότητας. Διεισδυτικό χωρίς διαλύτες, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, 
κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση, υδροφοβισμό υποστρωμάτων σκυροδεμάτων, 
προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,15 kg/m2

Δοχείο 4kg

00000000

CHEMSTOP WB 11 (Heavy Duty)
υδατικής βάσης, μη σιλικονούχος, υδροαπωθητικός άχρωμος εμποτισμός, πολυμε-
ρούς πυριτίου, για χρήση σε πορώδεις επιφάνειες με απορροφητικότητα. Διεισδυτικό 
χωρίς διαλύτες, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, κατάλληλο για την αδιαβροχο-
ποίηση, υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, επιχρίσματα και 
κονιάματα, πλινθοδομές, τεχνητές πέτρες, αμιαντοτσιμέντο κλπ.
Κατανάλωση: ~0,15-0,2 kg/m2

Δοχείo 4kg

00000000

WP - 55 S
Άχρωμη, υδροαπωθητική ρητίνη εμποτισμού, 1 συστατικού, με βάση την τεχνολογία 
των σιλανίων / σιλοξάνης, με διαλύτες. κατάλληλη για αδιαβροχοποίηση - υδροφο-
βισμό πορωδών υποστρωμάτων με απορροφητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα 
διαπνοής υποστρώματος. ιδανική για σκυρόδεμα, επιχρίσματα, σοβάδες, τσιμεντοκο-
νιάματα, τεχνητές πέτρες, πλίνθους ή οπτόπλινθους, κεραμίδια, αμιαντοτσιμέντο, μη 
εμφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια με απορροφητικότητα (λ.χ. τύπου cotto), αλλά και 
φυσικά ορυκτά πετρώματα όπως φυσικές πέτρες κ.α.
Κατανάλωση: Για σκυρόδεμα ~0,17-0,6 lt/m2,
Για επιχρίσματα όψεων ~0,2-0,7 lt/m2,
Για τουβλοδομές και οπτόπλινθους ~0,25-1,0 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικό-
τητα του υποστρώματος.

Δοχείo 3kg

00000000 Δοχείo 15kg

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ



145

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΥΔΡΟΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

00000000
TECNOSOLID 82 / WP 
υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα συνδυασμένης κατάστασης μεθακρυλικών
ρητινών (μΑ) και σιλοξάνης, με διαλύτες. κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων
υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και αντικο-
νιακή προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. έπιτρέπει 
τη διαπνοή, ανθεκτικό σε υπεριώδη. κατάλληλο για όψεις κτιρίων για επιφάνειες 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, μωσαϊκά, πλινθοδομές, λιθοδομές ή λιθενδύσεις, 
φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,5 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείο 5lt

00000000 Δοχείο 25lt

00000000 TECNOSILANO 6000
υδροαπωθητική προστασία σκυροδέματος με βάση τα σιλάνια, σε μορφή πάστας.
Αδιαβροχοποίηση σε βάθος, πορωδών υποστρωμάτων μεγάλης απορροφητικότητας
όπως σκυρόδεμα και κονιάματα, χωρίς δημιουργία ορατού επιφανειακού φιλμ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,4 kg/m2

Δοχείο 25lt

Βαρέλι 200lt

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΡΥΩΝ – ΛΕΙΧΗΝΩΝ

00000000

MIOSIN
μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση φαινομένων ανάπτυξης βρύων – λειχήνων,
άλγης και βακτηριακών κοινοτήτων, εξωτερικά ή εσωτερικά, σε πορώδεις επιφά-
νειες, οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε κτιριακές κατασκευές. Απαιτείται καλό ξέπλυμα 
της επιφάνειας με νερό μετά την εφαρμογή του προϊόντος.
Κατανάλωση: 1 ή 2 χ ~0,2 kg/m2

Δοχείo 3kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ

00000000
B 237 Solventless 
έποξειδική λιθανθρακόπισσα 2-συστατικών. Ανθεκτική με πολύ υψηλές χημικές
και μηχανικές αντοχές, χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτική προστασία σε αγωγούς
ομβρίων ή αστικών λυμάτων, σε δεξαμενές ροής και συγκέντρωσης αστικών λυμά-
των σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και γενικότερα για επιφάνειες σκυροδέμα-
τος σε κτιριακές κατασκευές, σε λιμενικά έργα, στοιχεία από αμιαντοτσιμέντο, για
προστασία μεταλλικών επιφανειών σε θαλασσινό περιβάλλον κλπ.
Κατανάλωση: ~0,5 - 0,55 kg/m2/Dft 300 μm (2 στρώσεις)

Δοχεία 5kg
(a+b)

00000000 Δοχεία 20kg 
(a+b)

00000000 THINNER B 237 Solventless
έιδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας Β 237 Solventless.
Κατανάλωση: ~15-25 gr/m2, για την αραίωση της 1ης στρώσης του Β 237 Solventless

Δοχείο 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000 B 237 Special 
στρώση αντιδιαβρωτικής χημικής και μηχανικής προστασίας, 2-συστατικών.
κατάλληλο μόνο για βιομηχανίες κατασκευής αμιαντοσωλήνων (με κατάλληλο
μηχάνημα βαφής σε μια στρώση ανάπτυξης 300 μm).
Κατανάλωση: ~0,5 kg/m2/Dft 300 μm

Δοχεία 5kg
(a+b)

00000000 Δοχεία 20kg 
(a+b)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ

00000000
THINNER B 237 Special 
έιδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας Β 237 Special.
Κατανάλωση: ~20-25 gr/m2, για την αραίωση του Β 237 Special

Δοχείο 3kg

00000000 B 1737
έποξειδικό σύστημα 2-συστατικών με πολυουρεθάνη και λιθανθρακόπισσα, χωρίς
διαλύτες, με ελαστικότητα. για την προστασία αγωγών, καναλιών και σωληνώσεων
ομβρίων λυμάτων.
Κατανάλωση: ~0,5 kg/m2/Dft 300 μm

Δοχείο 3kg
(a+b)

00000000 Δοχείο 4kg
(a+b)

00000000

SINΜAST RM 616 WB (έγχρωμη) 
υδατοδιαλυτή, έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, Χρησιμοποιείται ως
επένδυση επιφανειών για σταθεροποίηση έναντι σκόνης και προστασία δαπέδων.
Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές
τριβές, βαφή για δάπεδα, αλλά και τοίχους. ουδέτερη, ιδανική σε χώρους όπου
απαιτείται διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα. έπίσης για σταθεροποίηση έναντι
σκόνης πριν την εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων συστημάτων ανυψωμένων
δαπέδων, προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική κόλλα ελαστικής συγκόλλησης.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,6 kg/m2/ Dft >_   250 μm

Δοχεία 6kg
(a+b)

00000000 SINMAST RM 22 
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για επεν-
δύσεις επιφανειών οι οποίες προορίζονται να δεχθούν τροφικές διαλύσεις (τρόφιμα, 
ποτά, πόσιμο ή θαλασσινό νερό κλπ.). Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από 
πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη προστα-
σίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, 
χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους καταστημάτων, αρτοποιεία, εμφιαλωτήρια, 
βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών, δεξαμενών ιχθυοκαλλιεργιών, 
κολυμβητικών δεξαμενών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας γαλλίας.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250 kg/m2/ Dft ~300-450 μm

Δοχεία 1kg
(a+b)

00000000 Δοχεία 3kg
(a+b)

00000000 Δοχεία 10kg
(a+b)

00000000 Δοχεία 20kg
(a+b)

00000000 THINNER RM 22/32 
έιδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας SiNMaST rM 22, & rM 32 για
εφαρμογή του με ανάερο ψεκασμό (airless). Αραίωση ~3 - 5% κ.ο.

Δοχεία 3kg

00000000 Δοχεία 15kg

00000000

SINMAST RM 32
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για επενδύ-
σεις επιφανειών, βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος. Ανθεκτική σε 
κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη 
ως επικάλυψη προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνερ-
γείων αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης οχημάτων, logistics, χώρους καταστημάτων, 
βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
γαλλίας. raL αποχρώσεις.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250 kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~320-470 μm

Δοχείο 3kg
(a+b)

00000000 Δοχείο 10kg
(a+b)

00000000
SINMAST RM 410 
Έγχρωμη, εποξειδική, οξύμαχη βαφή προστασίας, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, 
υψηλής χημικής αντίστασης (D.T.i. 17/1). Προστασία που υπόκειται σε απολύμανση
– πυρηνική – r.e. 81. κατάλληλη για επενδύσεις χημικής – αντιδιαβρωτικής προστα-
σίας μηχανημάτων, καναλιών, δεξαμενών μεταλλικών ή σκυροδέματος, σε χημικές 
βιομηχανίες, σιδηρουργεία και σε εργοστάσια ή μονάδες παραγωγής θερμικής ενέρ-
γειας και κτίρια αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας. Διατίθεται σε κόκκινο / καφέ.
Κατανάλωση: 2 ή 3 χ ~0,25 - 0,27 kg/m2

Δοχείο 4kg
(a+b)

00000000 Δοχείο 10kg
(a+b)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ

00000000
SINMAST AC 10 
Αστάρι φωσφατικού ψευδάργυρου, 2-συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης. κατάλληλο
για την προστασία από διάβρωση σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών και επι-
κολλητών χαλυβδο-ελασμάτων (ενισχύσεις beton-plaque) κλπ., μετά τον επιμελή 
καθαρισμό με αμμοβολή.
Κατανάλωση: ~0,250 kg/m2/Dft 78 μm, σε μία στρώση ξηρού φιλμ

Δοχείο 1kg
(a+b)

Δοχείο 3kg
(a+b)

00000000
ACOSIN AC 90
έποξειδικό αστάρι, υψηλής περιεκτικότητας ανόργανου ψευδάργυρου, 2-συστατι-
κών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. κατάλληλο για την προστασία από διάβρωση 
σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών, μεταλλικών δικτύων σωληνώσεως αρδευτι-
κών έργων και προστασία μεταλλικών διατομών και επικολλητών χαλυβδοελασμά-
των (ενισχύσεις beton-plaque) κλπ., μετά τον επιμελή καθαρισμό με αμμοβολή.
Κατανάλωση: ~0,270 kg/m2/Dft ~55 - 75 μm, σε μία στρώση ξηρού φιλμ

Δοχείο 2kg
(a+b)

00000000 Δοχείο 20kg
(a+b)

00000000
THINNER ACOSIN AC 90 
έιδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας aCoSiN aC 90, για εφαρμογή
του με ανάερο ψεκασμό (airless). aραίωση ~ 3 - 5% κ.ο.

Δοχείο 3kg

00000000

SINEPOX RM 52 
Έγχρωμη, εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών και χημι-
κών αντοχών σε διαβρωτικούς παράγοντες. Πληρεί τις προδιαγραφές MiL– p–23236 
(έπένδυση προστασίας δεξαμενών - Tank linings). Ανθεκτική σε καύσιμα, καυστικά 
διαλύματα, αλκαλικά ή όξινα διαλύματα με σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. ιδανική 
για μεταλλικές επιφάνειες (που έχουν ήδη περαστεί με ειδικό αστάρι aCoSiN aC 90), 
ως ενδιάμεση βαφή ή ως τελική στρώση επικάλυψης. κατάλληλη ως στρώση εσω-
τερικής προστασίας μεταλλικών δεξαμενών ή δεξαμενών σκυροδέματος ή αγωγών 
καυσίμων και νερού και γενικότερα πετροχημικών προϊόντων. Ακολουθείται από 
πιστοποιητικό γαλλίας και κέΔέ.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,270 kg/m2/ Dft ~250 - 375μm αντίστοιχα

Δοχεία 4kg
(a+b)

00000000 Δοχεία 20kg
(a+b)

00000000
THINNER SINEPOX RM 52 
έιδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας SiNepoX rM 52, για εφαρμογή
του με ανάερο ψεκασμό (airless). aραίωση ~ 3 - 5% κ.ο.

Δοχεία 3kg

00000000

  

ΤΗΙΝΝERS
έιδικοί διαλύτες αραίωσης στρώσεων προστασίας b237 Solventless b237 Special,
SiNMaST rM 410, SiNepoX rM 52 κλπ.

Δοχείο 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000

SINMAST PUREA 
υψηλών επιδόσεων, υγρή, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, 2-συστατικών με βάση 
την πολυουρία (purea). Προϊόν στεγανοποίησης επιφανειών, που εφαρμόζεται με 2-συστ. 
αντλία ψεκασμού (και μόνο) και ωριμάζει ταχύτατα δημιουργώντας εύκαμπτο υμένα 
μεμβράνης, υψηλής δομής και ανθεκτικότητας, φιλικό προς το περιβάλλον (δεν περιέχει 
διαλύτες). Προσφέρει υψηλή αντίσταση έναντι έκθεσης σε διάφορα χημικά, εφαρμοζεται
ακόμα και σε χαμηλά όρια θερμοκρασιών και/ή σε υψηλούς, σχετικά, δείκτες υγρασίας 
υποστρώματος. Αποτελεί προστασία κατάλληλη για το εσωτερικό μέρος κολυμβητικών 
δεξαμενών, την προστασία δικτύων σωληνώσεων, ως επίστρωση επισκευής σε αγωγούς 
υπεδάφους, σε σωλήνες και κανάλια αποστράγγισης, την προστασία δεξαμενών σε 
φάρμες αγροικιών, ως επίστρωση σε βιομηχανικά δάπεδα, υγρομόνωση τοιχίων σκυρο-
δέματος, περιθώρια και επιφάνειες οροφών, προστασία ανοικτών ή στεγασμένων χώρων 
στάθμευσης, πεζοδρομίων, χώρων μεταφοράς, χώρους απόρριψης, γέφυρες κ.α.
Κατανάλωση: ~1,1-1,3 kg/m2/mm
~1,5-2,5 kg/m2/mm (συνολικά για 2 στρώσεις, σταυρωτά, σύμφωνα με aTg)

Δοχείο 4kg
(a+b)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ

00000000

TECNORIV PL 105 
Έγχρωμη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού, απόδοσης gloss.
έξαίρετη σταθερότητα έναντι έκθεσης σε uV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. 
για πορώδεις επιφάνειες.
Κατανάλωση: ~0,25 kg/m2

Δοχείο 10kg

00000000

ΤECNORIV PL 100 (προηγούμενη ονομασία TECNORIV PL 20)

Άχρωμη πολυουρεθανική βαφή, απόδοσης matt, 1-συστατικού. έξαίρετη σταθερό-
τητα έναντι έκθεσης σε uV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. Προστασία σε 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τερακότα, πέτρα κλπ.
Κατανάλωση: ~0,25 kg/m2

Δοχείο 10kg

00000000

TECNORIV EP 180 
Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία σκυροδέ-
ματος και μεταλλικών επιφανειών. έσωτερική προστασία χώρων αποθήκευσης τρο-
φίμων και ζυμαρικών, βιομηχανίες υφασμάτων, χώρους αποθήκευσης εμπορευμά-
των, νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας, αρτοποιεία, παρασκευαστήρια και 
κέντρα τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα έναντι 
έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύματα αλάτων και αραιωμένων διαλυμάτων οξέων 
Διατίθεται σε γκρι ral 7035.
Κατανάλωση: 2 x ~0,300 - 0,350 kg/m2/ Dft >_   350 μm

Δοχεία 10kg
(a+b)

00000000

TECNORIV EP 400 
Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία σκυροδέμα-
τος και μεταλλικών επιφανειών. έσωτερική προστασία χώρων αποθήκευσης μπατα-
ριών, χώρων φύλαξης χημικών και δεξαμενών γλυκού ή θαλασσινού νερού, αγωγών 
ομβρίων λυμάτων, εσωτερική προστασία πύργων ψύξης και δεξαμενών επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα έναντι έκθεσης σε νερό, έλαια, 
διαλύματα αλάτων και αραιωμένων διαλυμάτων οξέων. Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση: 2 x ~0,300 - 0,350 kg/m2/ Dft ~ 400 - 500 μm

Δοχεία 10kg
(a+b)

00000000

TECNORIV EP 600 
Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία σκυροδέ-
ματος και μεταλλικών επιφανειών. έσωτερική προστασία δεξαμενών ποσίμου, υδα-
τόπυργων, ιχθυοκαλλιεργιών, σιλό φύλαξης σιτηρών κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα 
έναντι έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύματα αλάτων και αλκαλίων και ορισμένα 
διαλύματα οξέων.
Κατανάλωση: 2 x ~0,4 kg/m2/Dft 600-700 μm

Δοχεία 10kg
(a+b)

00000000

ALUMANATION 301
υψηλών προδιαγραφών και αποδόσεων, εύκαμπτη βαφή εξωτερικής προστασίας, με 
διαλύτες, ενισχυμένη με ίνες. γρήγορης ωρίμανσης, υψηλής μηχανικής και χημικής 
αντοχής, κατάλληλη για όλες σχεδόν τις μεταλλικές επιφάνειες των κατασκευών. Δεί-
κτες υψηλής προστασίας για μεγάλο χρόνο υπηρεσίας. Προστασία έναντι διάβρωσης 
λόγω δράσης διαβρωτικών παραγόντων ή λοιπών περιβαλλοντικών και καιρικών 
επιδράσεων. Διατήρηση ευκαμψίας, διάρκεια και σταθερότητα έναντι έκθεσης σε uV. 
υψηλή μείωση κόστους εφαρμογής, καθώς δεν απαιτείται στρώση ασταρώματος, ενώ 
παράλληλα συγκριτικά με συστήματα ανάπτυξης πολλαπλών στρώσεων προστασί-
ας, επιτυγχάνεται πάχος στρώσης υψηλής δομής, 350 μm (ξηρό φιλμ), σε μία μόνο 
στρώση εφαρμογής! κατάλληλη για μεταλλικές γέφυρες και πεζογέφυρες, γέφυρες σι-
δηροδρόμων, συρμούς τρένων, γερανογέφυρες, εξωτερική προστασία για δεξαμενές 
καυσίμων σε μονάδες διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, 
στοιχεία δομικού χάλυβα, πυλώνες μεταφοράς ρεύματος, τραπεζοειδή λαμαρίνα, δί-
κτυα σωληνώσεων κλπ. έγκεκριμένη ακόμα και από τον έθνικό οργανισμό γαλλικών 
σιδηροδρόμων (SNCF). Διατίθεται σε ασημί ανοικτό/ γκρι.
Κατανάλωση: 1 x ~0,8 lt/m2/Dft 350 μm

Δοχείο ~19lt

00000000 Βαρέλι 207lt

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Βάρος Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000

Geolite® 
ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλ-
λον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την 
παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστα-
σία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό 
για το greenbuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά 
πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, με κανονική πήξη. 
το geoLite® είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για την παθητικο-
ποίηση, αποκατάσταση, λείανση και προστασία των κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκάρια, κολώνες, πλάκες, 
μετώπες, ράμπες, προσόψεις, διακοσμητικά στοιχεία, αετώματα 
και των έργων υποδομών, όπως γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες 
και υδραυλικά κανάλια.

- 25kg 1500kg

00000000

Geolite® 40
ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλ-
λον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την 
παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστα-
σία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό 
για το greenbuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά 
πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, με ημιταχεία πήξη 
40 λεπτών. το geoLite® 40 είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για 
την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και προστασία των 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως δοκάρια, κολώνες, 
πλάκες, μετώπες, ράμπες, προσόψεις, διακοσμητικά στοιχεία, 
αετώματα. έιδικό για επεμβάσεις με καλαθοφόρο γερανό, σε 
χαμηλές θερμοκρασίες και όπου απαιτείται ταχεία παράδοση προς 
χρήση. Βάφεται μετά από 4 ώρες.

- 25kg 1500kg

00000000 - 4X5kg 480kg

00000000

Geolite® 10
ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλ-
λον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την 
παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστα-
σία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό 
για το greenbuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά 
πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, με ταχεία πήξη 10 
λεπτών. το geoLite® 10 είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για 
την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και προστασία των 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως δοκάρια, κολώνες, 
πλάκες, μετώπες, ράμπες, προσόψεις, διακοσμητικά στοιχεία, 
αετώματα. έιδικό για επεμβάσεις με καλαθοφόρο γερανό, σε 
χαμηλές θερμοκρασίες και όπου απαιτείται ταχεία παράδοση προς 
χρήση. Βάφεται μετά από 4 ώρες.

- 25kg 1500kg

00000000 - 4X5kg 480kg

00000000

Geolite® MicroSilicato
ορυκτό γεώχρωμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, 
με βάση πυριτικά γεωενεργά μικροσωματίδια για την αναγέννηση 
και προστασία των επιφανειών από σκυρόδεμα, ιδανικό για το 
greenbuilding. το geoLite® MicroSilicato, είναι ένα γεώχρωμα 
πλήρωσης παλλόμενου ματ αποτελέσματος, για τη μονολιθική 
προστασία του σκυροδέματος, νέου ή αποκατεστημένου, κατά της 
ενανθράκωσης, ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, στα 
άλγη και τη μούχλα. έφαρμόζεται με ρολό και πινέλο σε κατασκευές 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκάρια, κολώνες, μετώπες, προ-
σόψεις, διακοσμητικά στοιχεία, αετώματα και σε έργα υποδομών 
όπως γέφυρες, οδογέφυρες και σήραγγες.

Λευκό 14lt 462lt

00000000 Αποχρώ-
σεις

14lt 462lt

00000000 Λευκό 4lt 320lt

00000000 Αποχρώ-
σεις

4lt 320lt
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000

Geolite® Base 
υδατοδιαλυτό υλικό προετοιμασίας υποστρωμάτων πιστοποιημένο ως φιλικό 
προς το περιβάλλον, για απορροφητικές επιφάνειες ορυκτής βάσης, ιδανικό 
για το greenbuilding. ένός συστατικού, χωρίς διαλύτες και με χαμηλότατες 
εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων. σέβεται το περιβάλλον και την 
υγεία των χρηστών.
το geoLite® base είναι ειδικό για την προετοιμασία των υποστρωμάτων 
για την πραγματοποίηση μονολιθικών και δομικών εφαρμογών αύξησης 
πάχους σε πλάκες, δάπεδα και κατασκευές από σκυρόδεμα. ρυθμίζει την 
υδατοαπορροφητικότητα του υποστρώματος, επιτρέποντας τη σωστή και 
φυσική κρυσταλλοποίηση και μονολιθική πρόσφυση του γεωκονιάματος στο 
υπόστρωμα.

5kg 450kg

00000000

Kerabuild® Eco R2 Finish
ορυκτό κονίαμα φιλικό προς το περιβάλλον, για λειάνσεις εγγυημένης 
διάρκειας σε κατασκευές από σκυρόδεμα, ιδανικό για το greenbuilding. με 
χαμηλές εκπομπές Co2, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. το Kerabuild® 
eco r2 Finish είναι κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή, με Zero Crack 
risk, συμμορφούμενο με τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που απαιτούνται από 
το ευρωπαϊκό πρότυπο έν 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας r2 τύπου CC 
και pCC. έξομάλυνση επιφανειών από σκυρόδεμα.

25kg 1500kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Βάρος Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000
Kerabuild® Eco Osmocen 
ορυκτό υλικό επικάλυψης ωσμωτικής δράσης, φιλικό προς το 
περιβάλλον, για την προστασία και τη στεγανοποίηση εγγυη-
μένης διάρκειας κατασκευών από σκυρόδεμα, ιδανικό για το 
greenbuilding. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. το Kerabuild® 
eco osmocem είναι υλικό επικάλυψης ενός συστατικού, θιξο-
τροπικό, συμμορφούμενο με τα χαρακτηριστικά επίδοσης που 
απαιτούνται από το ευρωπαϊκό πρότυπο έν 1504-2, επικαλύψεις 
(C), ανθεκτικό στις θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000
Rasobuild® Eco Consolidante
σταθεροποιητικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον για τη στα-
θεροποίηση παλαιών ή σαθρών επιχρισμάτων, ιδανικό για το 
greenbuilding. με βάση το νερό, σέβεται το περιβάλλον και την 
υγεία των χρηστών. το rasobuild® eco Consolidante σταθεροποιεί 
τα υποστρώματα που εμφανίζουν υψηλό πορώδες και υπερβολική 
επιφανειακή σκόνη χάρη στην υψηλή διείσδυση. Βελτιώνει την 
πρόσφυση των κύκλων εφαρμογής που ακολουθούν.

- 25kg 600kg

00000000 - 5kg 450kg

00000000

Rasobuild® Eco Extrafino
ορυκτό υλικό φινιρίσματος, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό 
για το greenbuilding. με μειωμένες εκπομπές Co2, περιέχει 
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
το rasobuild® eco extrafino εγγυάται επιφανειακά φινιρίσματα 
υψηλής σταθερότητας διαστάσεων με ένα μόνο πέρασμα. η υψηλή 
ρευστότητα επιτρέπει λείο φινίρισμα και γρήγορη και σίγουρη 
εφαρμογή. κατάλληλο ως υπόστρωμα για διακοσμητικά χρώματα 
και επενδύσεις, οργανικά και ορυκτά. λευκό.

- 20kg 1200kg
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Βάρος Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000
Rasobuild® Eco Fino
ορυκτό υλικό φινιρίσματος, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό 
για το greenbuilding. με μειωμένες εκπομπές Co2, περιέχει 
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
το rasobuild® eco Fino εγγυάται επιφανειακά φινιρίσματα υψηλής 
σταθερότητας διαστάσεων με ένα μόνο πέρασμα. η υψηλή ρευστό-
τητα επιτρέπει λείο φινίρισμα και γρήγορη και σίγουρη εφαρμογή. 
κατάλληλο ως υπόστρωμα για διακοσμητικά χρώματα και επενδύ-
σεις, οργανικά και ορυκτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000
Rasobuild® Eco Granello
ορυκτό υλικό φινιρίσματος, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό 
για το greenbuilding. με μειωμένες εκπομπές Co2, περιέχει 
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. 
το rasobuild® eco granello εγγυάται επιφανειακά φινιρίσματα 
υψηλής σταθερότητας διαστάσεων με ένα μόνο πέρασμα. η υψηλή 
ρευστότητα επιτρέπει λείο φινίρισμα και γρήγορη και σίγουρη 
εφαρμογή. κατάλληλο ως υπόστρωμα για διακοσμητικά χρώματα 
και επενδύσεις, οργανικά και ορυκτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000
Rasobuild® Eco Top Fino
ορυκτό υλικό λείανσης φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό για 
το greenbuilding. με μειωμένες εκπομπές Co2, περιέχει ανα-
κυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
το rasobuild® eco Top Fino είναι κατάλληλο για λειάνσεις και 
εξομαλύνσεις απορροφητικών και μη απορροφητικών επιφανει-
ών, για την πραγματοποίηση φινιρισμάτων υψηλής σταθερότητας 
διαστάσεων και ανώτερων μηχανικών αντοχών. για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000

Rasobuild® Eco Top Granello
ορυκτό υλικό λείανσης φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό για το 
greenbuilding. με μειωμένες εκπομπές Co2, περιέχει ανακυ-
κλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
το rasobuild® eco Top granello είναι κατάλληλο για λειάνσεις και 
εξομαλύνσεις απορροφητικών και μη απορροφητικών επιφανει-
ών, για την πραγματοποίηση φινιρισμάτων υψηλής σταθερότητας 
διαστάσεων και ανώτερων μηχανικών αντοχών. για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Λευκό 25kg 1500kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Τιμή €/
lt ή kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000 MICROSEALER- 50
Αγκυρωτικό υλικό πολυουρεθανικής 
βάσεως ενός συστατικού για πορώδη ή 
μη πορώδη υποστρώματα.
Κατανάλωση: 100 - 250gr/m2, ανάλογα 
με το υπόστρωμα

Διαφανές Υγρό 1lit 9

00000000 Διαφανές Υγρό 5lit 4

00000000 Διαφανές Υγρό 20lit -

00000000 AQUADURTM

έποξειδικό σύστημα δυο συστατικών, υδα-
τοδιαλυτό, μη τοξικό, κατάλληλο για χρήση 
σαν primer σε υγρές επιφάνειες, νωπό 
σκυρόδεμα, με υψηλές μηχανικές αντοχές, 
άριστη αντοχή στην τριβή και εξαιρετική 
σκληρότητα. Αραιώνεται με νερό. ισχυρή 
πρόσφυση σε σιδηρούχα και μη, μέταλλα 
(αλουμίνιο, γαλβανιζέ).
Κατανάλωση: 100 - 200gr/m2

Διαφανές Υγρό α+β 1kg 9

00000000 Διαφανές Υγρό α+β 4kg 1

00000000 Διαφανές Υγρό α+β 10kg -

Διαφανές Υγρό α+β 20kg -

00000000
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
Αστάρι δυο συστατικών χωρίς διαλύτες 
ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα 
ηYperDeSMo® και άλλα προϊόντα. έίναι 
γρήγορο στην εφαρμογή δεν είναι τοξικό 
δεν περιέχει καθόλου πτητικές οργανι-
κές ενώσεις. μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε σκυρόδεμα και μέταλλα . ιδανικό σε 
χώρους που δεν αερίζονται καλά. Έχει 
άριστη συμβατότητα με την άσφαλτο και 
τις μεμβράνες αυτής.
Καταν άλωση: 100 - 500 gr/m2

Διαφανές Υγρό α+β 5kg 9

00000000 Διαφανές Υγρό α+β 4kg 1

Διαφανές Υγρό α+β 20kg -

ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000 Sika® AnchorFix®-1
ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για εφαρμογές 
σε: • ράβδους/ σιδηροπλισμούς • Βίδες και ειδικά συστήματα αγκύρω-
σης • ντίζες • σκυρόδεμα • τοιχοποιία με συμπαγή ή διάτρητα τούβλα
• Φυσικές πέτρες υψηλής σκληρότητας και συμπαγείς βράχους.

Μείγμα: 
ανοικτό Γκρι

Φύσιγγα 
300ml

00000000 Μείγμα: 
ανοικτό Γκρι

Φύσιγγα 
550ml

00000000

Sika® AnchorFix®-2
υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρί-
μανσης για εφαρμογές με: • ράβδους/ σιδηροπλισμούς • κοχλίες 
με σπείρωμα (ντίζες) • Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων • 
υπόστρωμα • σκυρόδεμα • συμπαγή τοιχοποιία • μέταλλο • Φυσικούς 
λίθους υψηλής σκληρότητας • συμπαγείς βράχους.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,54 kg/m2 (χωρίς φύρα, για μέσο πάχος 
ξηρού φιλμ 400 μm)

Μείγμα
a+b:

ανοικτό γκρι

Φύσιγγα 
300ml
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

     

SIKA® ANCHORFIX®-3+
υψηλής απόδοσης δύο συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό 
κατάλληλο για αγκυρώσεις στα παρακάτω πεδία εφαρμογής: • οπλισμών 
σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές • ντίζες και βίδες • στηρίγματα 
για αγωγούς και μηχανολογικό εξοπλισμό • κουπαστές, κιγκλιδώ-
ματα, κουφώματα σε θύρες και παράθυρα • για υποστρώματα όπως 
σκυρόδεμα, υψηλής αντοχής πέτρες και συμπαγής βράχος, μέταλλο 
και ξύλο, τοιχοποιία με συμπαγή και μη συμπαγή λιθοσώματα.

Μείγμα: 
ανοικτό Γκρι

Διπλή
Φύσιγγα 

400ml

00000000 SIKADUR®-31 EF
έποξειδικό συγκολλητικό υλικό δύο συστατικών για χρήση ως:
• Δομητικό υλικό συγκόλλησης για σκυρόδεμα, κονίαμα, πέτρες, κε-
ραμικά, κονίαμα, σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο, κ.α. • έπισκευα-
στικό κονίαμα και συγκολλητικό επισκευής σκυροδέματος σε γωνίες, 
ακμές, οπές και γεμίσματα διάκενων • έπισκευαστικό ρωγμών.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.7kg/m2 ανά mm πάχους

Γκρι 1.2kg
σετ (Α+Β)

00000000 Γκρι 6kg
σετ (Α+Β)

00000000 SIKADUR®-32 EF
έποξειδικό συγκολλητικό υλικό για την ενίσχυση πρόσφυσης μεταξύ 
παλαιού και νέου σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται σε: • μονολιθι-
κές κατασκευές μεταξύ σκληρυμένου και φρέσκου σκυροδέματος 
•  σκληρή φυσική πέτρα, κεραμικά, ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα, 
κονιάματα, ξύλο, αλουμίνιο, γυαλί, πολυεστέρα, κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,2-1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης

Ανοιχτό Γκρι 1.0kg
σετ (Α+Β)

00000000 Ανοιχτό Γκρι 4.5kg
σετ (Α+Β)

00000000
SIKADUR®-42 ANCHOR
Χυτό εποξειδικό ρητινοκονίαμα. Χρησιμοποιείται: • ως αυτοεπιπεδού-
μενο και επισκευαστικό κονίαμα σε σκυρόδεμα, πέτρα, κονιάματα, 
ξύλο κ.α. • για δομητικές συγκολλήσεις σε αναμονές κατασκευών 
• για αγκυρώσεις ράβδων σε οριζόντιες επιφάνειες • για χυτεύσεις 
ακριβείας σε εφέδρανα, πλάκες εδράσεων μηχανών, στερεώσεις και 
αρμοκάλυπτρα γεφυρών, συγκολλήσεις σιδηροτροχιών.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.9 kg/lt μείγματος

Γκρι 1.5kg
σετ (Α+Β+Γ)

Γκρι 5kg
σετ (Α+Β+Γ)

00000000

SIKADUR®-52 INjECTION
ένέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους για χρήση ως: • ένέσιμη ρητίνη με 
πολύ καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα, φυσική λίθο, μέταλ-
λο και δομική ξυλεία • για την πλήρωση και σφράγιση διάκενων και 
ρωγμών σε κατασκευές, όπως γέφυρες, υποστηλώματα, δοκάρια,
θεμελιώσεις, τοιχία, δάπεδα, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια κ.α.
• συνεισφέρει στη δομητική συγκόλληση (μονολιθικότητα) των 
διαφορετικών τμημάτων του σκυροδέματος.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1 kg Sikadur®-52 injection ισοδυναμούν 
με 1 l ενέσιμης ρητίνης

Κίτρινο-καφέ
1kg

σετ (Α+Β)
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKAGROUT®-212 CLASSIC
Έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα περιορισμένης συρρίκνωσης, κατάλληλο 
για: • Δομητική ενίσχυση (αρχή 4, μέθοδος 4.2 του έν 1504-9) • τοπο-
θέτηση οπλισμών σε προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων διαμορφω-
μένες οπές σε σκυρόδεμα • Αγκυρώσεις βλήτρων (ντίζες, χαλύβδινοι 
οπλισμοί κ.α.) και μεταλλικών κατασκευών για σταθεροποίηση μεταλ-
λικών ελασμάτων, μηχανών, πασσάλων θεμελιώσεων, κ.α. • γεμίσματα 
με απλή βαρυτική έγχυση (ή ενεμάτωση) κενών, ρωγμών, οπών σε 
κατασκευές τοιχοποιίας, σε βράχους, κ.α. • για χυτεύσεις βάσεων 
μηχανημάτων και εδράσεις • Χρήση σε αρμούς σε προκατασκευα-
σμένα στοιχεία σκυροδέματος • στερεώσεις • μπορεί να προστεθεί 
επιπλέον ποσότητα αδρανών εάν κρίνεται απαραίτητο.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~2.0kg/m2

Γκρι Σακί 28kg

00000000

SIKAGROUT®-312 RFΑ
τσιμεντοειδές κονίαμα για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις ακριβείας 
για: • γεμίσματα με απλή χύτευση ή ενέσιμη διαδικασία κοιλοτήτων, 
ρωγμών, ασυνεχειών κ.α. • Αγκυρώσεις βλήτρων, ντιζών και σε 
μεταλλικές κατασκευές για σταθεροποίηση μεταλλικών ελασμάτων,
μηχανών, πασσάλων θεμελιώσεων κ.α. • υποστυλώσεις • γεμίσματα 
αρμών και άκαμπτων συνδέσεων μεταξύ στοιχείων σκυροδέματος.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 2kg/m2/mm πάχους στρώσης

Γκρι Σακί 28kg

00000000

SIKAGROUT®-LSR
τσιμεντοειδές συνδετικό υλικό για: • ένέματα στις σωληνώσεις 
που εγκιβωτίζονται τένοντες προέντασης • γεμίσματα κοιλοτήτων 
σε βράχους ή σε υπέδαφος όπου εγκλωβίζονται συνδετικοί ράβδοι 
• σφραγίσεις ρωγμών σε σκυρόδεμα, βράχους, τοιχοποιίες με την 
τεχνική των ενεμάτων • σφραγίσεις κατασκευαστικών και άκαμπτων 
αρμών σε προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία.

Κατανάλωση / Δοσολογία:  Ένα σακί αποδίδει ~13-14lt υψηλής 
ρευστότητας κονίαμα

Γκρι Σακί 20kg

00000000

SIKA® MINIPACK ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΝ
ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων σε μικρή συσκευασία για: • Προ-
σαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων • έξασφάλιση αγκυρώσεων, βλή-
τρων εκτόνωσης, στηριγμάτων σωληνώσεων, φουρκετών, μουρέλων,
ντιζών, κ.α. • τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων παραθύρων και θυρών 
• Αγκύρωση πασσάλων, εσχαρών, μεταλλικών οδηγών κ.α.

Γκρι

Πλαστικός 
σάκος 5kg με

επένδυση 
αλουμινίου

00000000

SIKA® RAPID+

ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών και αγκυρώσεων. Έτοιμο για χρήση 
κονίαμα, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές όπου απαιτείται κονίαμα 
ταχείας πήξης, όπως: • Προσαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων • Αγκύ-
ρωση βλήτρων εκτόνωσης, στηριγμάτων σωληνώσεων, φουρκέτων, 
μουρελών, ντιζών, κ.α. • τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων παραθύρων-
θυρών • Αγκύρωση πασσάλων, σχαρών, μεταλλικών οδηγών.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.85kg/m2/mm

Γκρι Σακί 25kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΕΝΕΣΕΩΝ

00000000

SINΜAST S2L
λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, μακράς εργασιμό-
τητας, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με 
νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις-πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, 
ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για εύρος 
ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. ως ενέσιμη, ενδείκνυται για χρήση 
κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας ~0,3-0,5kg/m2

Ειδικό βάρος ~1,1kg/lt

Κεχρι-
μπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg

(a+b)

00000000 Κεχρι-
μπαρένιο

Δοχεία
10kg, 20kg 

(a+b)

00000000

SINΜAST S2 
λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώ-
σεις – πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή 
ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
1-3 mm. ως ενέσιμη, ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή αλλά και τη 
χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας ~0,3-0,5 kg/m2

Ειδικό βάρος ~1,1kg/lt

Κεχρι-
μπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg 

(a+b)

00000000 Κεχρι-
μπαρένιο

Δοχεία
10kg, 20kg 

(a+b)

00000000

SINPAST j/A
ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση παλαιό με 
νέο σκυρόδεμα, ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
άνω των 3 mm έως 4 mm και για αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών 
οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό κέΔέ.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας ~0,3-0,7kg/m2

Ειδικό βάρος ~1,52kg/lt

Γκρι
Δοχεία 1kg, 
3kg, 10kg 

(a+b)

00000000
SINMAST P 103 F (fine) 
έποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτοκόκκων αδρανών, 
χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, 
στοκαρίσματα και επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευα-
σμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχα-
νικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και για επικολλήσεις μεταλλικών 
στοιχείων. υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

Γκρι
Δοχεία

1kg και 4kg 
(Α+Β)

Λευκό
Δοχεία

1kg και 4kg 
(Α+Β)

00000000

SINMAST P 103
έποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler μεγαλύτερης κοκκομετρίας 
αδρανών (συγκριτικά με τον τύπο fine), χωρίς διαλύτες. Χρησιμο-
ποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και 
επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, 
εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και 
πλακών, καθώς και για προσαρμογή επικολλητών ελασμάτων χάλυβα 
(ενισχύσεις beton plaque). υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

Γκρι ή 
κεραμιδί

Δοχεία
1kg, 4kg 

(Α+Β)

00000000 Γκρι ή 
κεραμιδί

Δοχεία
10 kg (Α+Β)

00000000

SINMAST P 103 FS/ Inject. 
ταχείας ωρίμανσης εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτο-
κόκκων αδρανών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες 
αγκυρώσεις – πακτώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και επισκευές από 
σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις 
κλπ. υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. ταχύτατη εφαρμογή με 
πιστόλι μονής φύσιγγας (κενής).
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,6kg/lt

Γκρι Δοχεία
1 g (Α+Β)

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

00000000

TECNOPOL–380 (400ml) 
ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, συγκολλητικό υλικό 
αγκυρώσεων, πολυεστερικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής 
ανάμιξης στο ακροφύσιο. κατάλληλο για ταχύτατες πακτώσεις αγκυρίων – βλήτρων, 
ντιζών κλπ. (χημικές αγκυρώσεις), σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, λιθοδομές, 
συμπαγείς βράχους, τσιμεντοπλινθοδομές τουβλοδομές κ.α. συσκευασία μονής φύ-
σιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής μονής φύσιγγας 
400 ml. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Η απόδοση της φύσιγγας (400 ml) κυμαίνεται περίπου
στα 1,61kg/lt όγκου

Διατίθεται σε 
μονή φύσιγγα 

(400 ml) / 
1 κιβώτιο 

περιλαμβάνει 
12 τεμάχια

00000000

DURAL FAST SET Epoxy LV
Χαμηλού ιξώδους εποξειδικής βάσης ρευστό υλικό βλητρώσεων – αγκυρώσεων
(aSTM C 881, Type i and iV), σφράγισης ρηγματώσεων, ταχείας ωρίμανσης.
συσκευασία φύσιγγας 2-συστατικών, αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού
πιστολιού υποδοχής διπλής φύσιγγας SiNTeCNo Static Mixing gun. Δυνατότητα
εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Διπλή φύσιγγα 
2 x 312gr

00000000

SDURAL FAST SET Epoxy GEL 10 oz (300 ml) 
ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, συγκολλητικό υλικό
αγκυρώσεων, εποξειδικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής
ανάμιξης στο ακροφύσιο (aSTM C881, τύποι i & iV & aaSHTo 235). κατάλληλο
για ταχύτατες πακτώσεις αγκυρίων – βλήτρων, ντιζών κλπ., ως προς τη χρήση
που ορίζουν οι Προδιαγραφές aCi 503.1, 503.2, 503.3 και 503.4. συσκευασία
μονής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής μονής
φύσιγγας. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Η απόδοση μονής φύσιγγας (300 ml) κυμαίνεται περίπου
στα 17 in3 (.28 lt)

Δοχεία 1kg 
(a+b)

00000000

DURAL FAST SET Epoxy GEL 22 oz (> 600 ml)
ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, συγκολλητικό υλικό
αγκυρώσεων, εποξειδικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής
ανάμιξης στο ακροφύσιο (aSTM C881, τύποι i & iV & aaSHTo 235). κατάλληλο
για ταχύτατες πακτώσεις αγκυρίων – βλήτρων, ντιζών κλπ., ως προς τη χρήση
που ορίζουν οι Προδιαγραφές aCi 503.1, 503.2, 503.3 και 503.4. συσκευασία
διπλής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής 
διπλής φύσιγγας (SiNTeCNo Static Mixing gun). Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Η απόδοση διπλής φύσιγγας (650 ml) κυμαίνεται περίπου
στα 37 in3 (.61 lt)

Διατίθεται σε 
διπλή φύσιγγα 
22 oz (600 ml) 

/ 1 κιβώτιο 
περιλαμβάνει 

12 τεμάχια

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΧΥΤΑ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

00000000

TECNOPOL–380 (400ml) 
Χυτό, μη συρρικνούμενο, έτοιμο κονίαμα υψηλών αντοχών, 1-συστατικού. κατάλλη-
λο, για αγκυρώσεις μεταλλικών στοιχείων, για πακτώσεις ακριβείας, για διαμόρφωση 
βάσεων έδρασης μηχανημάτων, δομικές επισκευές φωλεών - κοιλοτήτων, αποκα-
ταστάσεις φθορών σκυροδέματος, για εφέδρανα γεφυρών κ.α. Πυκνόπορο, κονίαμα 
υψηλής πρόσφυσης, πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών (θλιπτική 
αντοχή 28 ημερών: > 80 N/mm2). με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών 
(κοκκομετρίας 3-5 mm & 8-13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 40%, για πλήρωση μεγά-
λων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 40 mm). για πάχη ανάπτυξης 40-
300 mm. Αναμίξτε 2,35 – 3,35 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000

Geolite® Magma
ορυκτό γεωκονίαμα , φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό 
κρυσταλλοποίησης, για τη μονολιθική παθητικοποίηση, αποκατάσταση και στα-
θεροποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό για το 
greenbuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά πολυμερή, χωρίς ορ-
γανικές ίνες. Χυτεύσιμο, με κανονική πήξη, για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση 
και σταθεροποίηση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκάρια, 
κολώνες, πλάκες, δάπεδα, πεζοδρόμια και των έργων υποδομών, όπως γέφυρες, 
οδογέφυρες και για την αγκύρωση και στερέωση μεταλλικών στοιχείων.

25kg 1500kg

00000000

Geolite® Magma 20
ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση 
γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για τη μονολιθική παθητικοποίηση, 
αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει 
υποστεί φθορά, ιδανικό για το greenbuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε 
πετροχημικά πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Χυτεύσιμο, με ταχεία πήξη 20 
λεπτών. έίναι ένα γεωκονίαμα για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση και 
σταθεροποίηση κατασκευών και υποδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου 
απαιτείται άμεση παράδοση προς χρήση, όπως δάπεδα βιομηχανικά και αερο-
δρομίων, αρμοί σε αυτοκινητόδρομους, πεζοδρόμια και για την αγκύρωση και 
στερέωση καλυμμάτων φρεατίων, φρεατίων, περιφράξεων, πινακίδων κ.λπ.

25kg 1500kg

00000000

Geolite® Asfalto
ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση 
γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, σε μαύρο χρώμα ειδικό για εφαρμογές 
οδοποιίας, ιδανικό για το greenbuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετρο-
χημικά πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, ταχείας πήξης 20 λεπτών. 
το geoLite® asfalto είναι ένα γεωκονίαμα ιδανικό για εφαρμογές στις οποίες 
απαιτείται άμεση παράδοση προς χρήση όπως βιομηχανικά δάπεδα και δάπεδα 
αεροδρομίων, πεζοδρόμια και για την αγκύρωση και στερέωση καλυμμάτων 
φρεατίων, φρεατίων, περιφράξεων, πινακίδων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

25kg 1500kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000 LAMPOCEM
Έτοιμο προς χρήση, μη συρρικνούμενο υδραυλικό συνδετικό ταχείας 
πήξης και σκλήρυνσης. μέγιστο μέγεθος αδρανούς < 0,1mm. η αναλογία 
ανάμειξης είναι 100 μέρη LaMpoCeM με 20-21 μέρη νερού. ο χρόνος 
ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 λεπτό (στους +23°C), και ο χρόνος απο-
θήκευσης 12 μήνες. η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 1,8kg/dm3 των κοιλοτήτων προς πλήρωση.

Σάκος 25kg

00000000 Κιβώτιο
4x5kg σάκων

00000000 Συσκευασία
4x5kg κουτιών

00000000 Συσκευασίες
9x1kg κουτιών

00000000

MAPEFILL
υψηλής ρευστότητας, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για αγκυρώσεις. μέγι-
στο μέγεθος αδρανούς 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη MapeFiLL 
με 14-15 μέρη νερού. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C), και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. το μέγιστο πάχος εφαρμογής είναι 
6 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6. Η εφαρμογή γίνεται μεέγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,95kg/dm3 των κοιλοτήτων προς πλήρωση.

σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25 kg

00000000

MAPEFILL R
Έτοιμο προς χρήση, μη συρρικνούμενο υδραυλικό συνδετικό ταχείας πήξης 
και σκλήρυνσης. μέγιστο μέγεθος αδρανούς 2,5mm. η αναλογία ανάμειξης 
είναι 100 μέρη MapeFiLL r με 17-18 μέρη νερού. ο χρόνος ζωής στο δοχείο 
είναι ~ 45 λεπτά (στους +20°C), και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. το μέγι-
στο πάχος εφαρμογής είναι 6 cm ανά στρώση. η εφαρμογή γίνεται με έγχυση. 
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6
Κατανάλωση: περίπου 1,95kg/dm3 των κοιλοτήτων προς πλήρωση.

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ



158

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000

MAPEFIX EP
έποξειδικό χημικό αγκύριο για δομικά φορτία. για όλα τα συμπαγή και 
διάτρητα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα σκυροδέματος,
τοιχοποιίες από τούβλο, μικτές τοιχοποιίες, ξύλο και βράχος. Προτεινόμενη 
τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι, κρουστικό τρυπάνι, διάτρηση «καρότου» 
ή εργαλεία με διαμαντένια κεφαλή. η οπή κατά την εφαρμογή πρέπει να 
είναι καθαρή, στεγνή, υγρή ή νωπή. ο χρόνος εργασιμότητας στους +20°C 
είναι 30 λεπτά και ο χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C είναι 10 ώρες 
σε στεγνό υπόστρωμα και 20 ώρες σε νωπό υπόστρωμα. η προτεινόμενη 
διάμετρος αγκυρίου είναι από μ8 έως μ39, από Ø8 έως Ø40. Διαθέσιμες 
πιστοποιήσεις: σήμανση Ce, eTa επιλογή 7 (για αγκύρια σε μη-ρηγματωμένο 
σκυρόδεμα), έτΑ επιλογή 1 (για αγκύρια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα), 
αντίδραση στη φωτιά. η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Φύσιγγα 385ml

00000000

MAPEFIX PE SF
Χημικό αγκύριο, με βάση πολυεστερικές ρητίνες, χωρίς στυρένιο, για ελαφριά 
φορτία. έίναι κατάλληλο για όλα τα διάτρητα υποστρώματα, μπορεί, επίσης, να 
χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, τοιχοποιίες από τούβλο και μικτές τοιχοποιίες. 
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι ή κρουστικό τρυπάνι. η 
οπή κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. η θερμοκρασία 
υποστρώματος κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι +5°C έως +35°C. ο χρόνος 
εργασιμότητας στους +20°C είναι 6 λεπτά και ο χρόνος τελικής σκλήρυνσης 
στους +20°C είναι 45 λεπτά σε στεγνό υπόστρωμα και 90 λεπτά σε νωπό υπό-
στρωμα. Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου είναι από μ8 έως μ24. Διαθέσιμες 
πιστοποιήσεις: σήμανση Ce, eTa επιλογή 7 (για αγκύρια σε μη-ρηγματωμένο 
σκυρόδεμα). η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Φύσιγγα 300ml

00000000 Φύσιγγα 380ml

00000000

MAPEFIX PE WALL
Χημικό αγκύριο από μείγμα πολυεστερικών ρητινών, χωρίς στυρένιο, για 
ελαφριά φορτία. έίναι κατάλληλο για όλες οι συμπαγείς και διάτρητες 
τοιχοποιίες. Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι ή κρουστικό 
τρυπάνι. το υπόστρωμα κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι στεγνό και η 
θερμοκρασία του +0°/+30°C. ο χρόνος εργασιμότητας στους +20°C είναι 
6 λεπτά και ο χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C είναι 45 λεπτά. 
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου είναι από μ8 έως μ24. Διαθέσιμες πι-
στοποιήσεις: σήμανση Ce, eTag 029 (αγκύρια σε τοιχοποιία). η εφαρμογή 
γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Φύσιγγα 300ml

00000000 Φύσιγγα 380ml

00000000

MAPEFIX VE SF
Χημικό αγκύριο με βάση υβριδικές βινυλικές ρητίνες, χωρίς στυρένιο για 
βαριά φορτία. έίναι κατάλληλο για όλα τα συμπαγή και διάτρητα υποστρώ-
ματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα σκυροδέματος, τοιχοποιίες από τούβλο, 
μικτές τοιχοποιίες και ξύλο. Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι 
ή κρουστικό τρυπάνι. η οπή κατά την εφαρμογή πρέπει καθαρή, στεγνή, υγρή 
ή νωπή. η θερμοκρασία υποστρώματος κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 
-10°C έως +35°C. ο χρόνος εργασιμότητας στους +20°C είναι 6 λεπτά και ο 
χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C είναι 45 λεπτά σε στεγνό υπόστρωμα 
και 90 λεπτά σε νωπό υπόστρωμα. Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου είναι 
από μ8 έως μ30, από Ø8 έως Ø32. Διαθέσιμες πιστοποιήσεις: σήμανση Ce, 
eTa επιλογή 7 (για αγκύρια σε μη-ρηγματωμένο σκυρόδεμα), έτΑ επιλογή 
οπλισμού (για πρόσθετα αγκύρια οπλισμού), αντίδραση στη φωτιά. η εφαρμο-
γή γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Φύσιγγα 300ml

00000000 Φύσιγγα 380ml

00000000

PLANIGROUT 300
έποξειδικό, ρευστό κονίαμα, τριών συστατικών για την επισκευή αποσαθρω-
μένων κατασκευών από σκυρόδεμα και για αγκυρώσεις ακριβείας. To  μέγιστο 
μέγεθος αδρανούς είναι 2 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 16 (συστ. Α) : 6 
(συστ. Β) : 100 (συστ. γ). ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 1 ώρα (στους +23°C) 
και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. το μέγιστο πάχος εφαρμογής είναι 5 cm 
ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6. Η εφαρμογή γίνεται με έγχυση
Κατανάλωση: 2kg/m2 για πάχος 1 mm

Σετ 12,2kg
(συστ. Α 1,6kg,
συστ. Β 0,6kg,
συστ. Γ 10kg)

00000000

Σετ 36,6kg
(συστ. Α 4,8kg,
συστ. Β 1,8kg,
συστ. Γ 30kg)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000

PENETRON® GROUT
ένός συστατικού, μικρής διόγκωσης χυτό κονίαμα για 
αγκυρώσεις, γεμίσματα και επισκευές σκυροδέματος. 
κατάλληλο για στατικές επισκευές και βιομηχανικές εφαρ-
μογές αγκύρωσης κοιλοδοκών, έδρασης μηχανημάτων 
κ.α. μεγάλο εύρος ρευστότητας και πολύ υψηλές αντοχές 
με σταθερή διόγκωση. Ανάμιξη: 1 σακί σε 3,3-4,3 Lt νερό 
(σακί 22,68 Kg) ή σε 3,6-4,8 Lt νερό (σακί 25,00 Kg).
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, σε επισκευές, 1 σακί γεμίζει κενά 
περίπου 11-11,8Lt. Για πάχη εφαρμογών άνω των 7,5cm 
ή για συνολικό όγκο άνω των 25Lt, προσθέτονται έως 
50% κ.β. χαλαζιακών QuarTZ SanD MiX 1,5-8,0mm, με 
ανάλογη αύξηση του όγκου πλήρωσης.

Γκρι Σακί 22,68Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(1.088,64Kg)

00000000 Λευκό Σακί 25Kg
60 Σακιά / 

Παλέτα
(1.500Kg)

00000000

PENETRON® GROUT INjECT
τσιμεντοειδούς βάσης, ρευστό, υψηλής αντλησιμότητας, 
σφραγιστικό ένεμα, για επισκευές σκυροδέματος (με 
μηχάνημα τσιμεντένεσης ή με χύτευση), αγκυρώσεις ή για 
γεμίσματα σε λιθοδομές και άλλες αντίστοιχες αποκαταστά-
σεις. τα πολύ μικρής κοκκομετρίας συστατικά του προϊόντος, 
επιτρέπουν την διείσδυση σε τριχοειδή και ρωγμές, έως 
0,4 mm, επιτρέποντας την σφράγισή τους, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύουν την αντοχή της επισκευασμένης περιοχής.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κάλυψη είναι περίπου, όγκος 
18-20Lt ανά σακί 25kg

Γκρι Σακί 25Kg
60 Σακιά / 

Παλέτα
(1.500Kg)
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® MINIPACK ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Πολλαπλής χρήσης, 1-συστατικού επισκευαστικό κονίαμα δομητικών επι-
σκευών για: • Δομητική αποκατάσταση και επισκευή στοιχείων σκυρο-
δέματος (κολώνες, δοκοί, πλάκες, άκρες μπαλκονιών) • έξομάλυνση 
κατεστραμμένων περιοχών σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες 
• Πλήρωση κενών, φωλιών, πόρων και μικρών ατελειών σε γωνίες 
και ακμές.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,8kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

Γκρι

Πλαστικός 
σάκος 5kg με

επένδυση 
αλουμινίου

00000000

SIKA® MINIPACK ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Πυρίμαχο κονίαμα για: • τοποθέτηση πυρίμαχων τούβλων, κατασκευή και 
επισκευή στοιχείων που υπόκεινται σε θερμότητα φλόγας, όπως σε ψηστα-
ριές, καμινάδες κ.τλ. • έφαρμογές τοποθέτησης και επισκευής, όσο και 
για εφαρμογές αρμολόγησης και εξυγίανσης σε κεραμικούς πυρίμαχους 
τσιμεντόλιθους, τερακότα και άλλα στοιχεία που θα υποβληθούν σε έκθεση 
σε υψηλές θερμοκρασίες • μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιβάλλον 
που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες (1200°C).

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης

Γκρι Πλαστικός 
σάκος 5kg

00000000
SIKA MONOTOP®-621 EVOLUTION
έπισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος για χρήση ως: • έπισκευαστικό 
κονίαμα για μικροατέλειες σε κτιριακά έργα • στρώση εξομάλυνσης 
σε επισκευασμένες επιφάνειες σκυροδέματος • έπιχρίσματα λεπτού 
πάχους για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, εσωτερικές επιφανεια-
κές τελειοποιήσεις κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία:  2,0kg/m2 ανά mm πάχους

Γκρι Σακί 25kg

00000000 Λευκό Σακί 25kg

00000000

SIKA MONOTOP®-627
κονίαμα κατηγορίας r4, για επισκευές μεγάλου πάχους, κατάλληλο 
για: • έργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του έν 1504-9) 
• κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 
1504-9) • έπισκευή επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί κατα-
στροφές λόγω τριβής ή κρούσης • έπισκευή σε γέφυρες και σε έργα 
υποδομών • έπισκευή δεξαμενών νερού.

Ανοιχτό γκρι Σακί 28kg

00000000

SIKA MONOTOP®-634
Αυτοσυμπυκνούμενο, ινοπλισμένο, έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα
για επισκευές δαπέδων και στοιχείων σκυροδέματος, κατάλληλο για: • 
έσωτερική και εξωτερική αποκατάσταση των αποφλοιώσεων σε δάπεδα 
και πλάκες τσιμεντοειδούς βάσης • έφαρμογές όπου απαιτούνται επιπλέον 
στρώσεις με χύτευση σε καλούπια • έργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθο-
δοι 3.1 & 3.2 του έν 1504-9). έπισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμέ-
νου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής 
• Δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4 του έν 1504-9). Αύξηση της 
φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κο-
νιάματος • Διατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας (Αρχή 7, μέθοδος 
7.1 και 7.2 του έν 1504-9). Αύξηση κάλυψης με επιπλέον κονίαμα και 
αντικατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακωμένου σκυροδέματος.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1970Kg προϊόντος ανά m3 μείγματος

Γκρι Σακί 28kg

00000000

SIKA MONOTOP® DYNAMIC
έπισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος για: • γρήγορη επισκευή και 
φινίρισμα στρώσεων οπλισμένου σκυροδέματος • έξομάλυνση και 
φινίρισμα αποσαθρωμένων και φθαρμένων επιφανειών • έπισκευή 
και φινίρισμα προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1,75-1,85kg/m2 ανά mm πάχους στρώσης 
ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος

Γκρι Σακί 25kg
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKAMUR® 1000 SP
το ετοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής SikaMur®-1000 Sp είναι 
ιδιαιτέρως κατάλληλο για αποκατάσταση τοιχοποιιών με υγρασία και 
για αύξηση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων τους και για μηχανική 
εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, σε υποστρώ-
ματα όπως: • συμπαγή τούβλα • τοιχοποιίες από πέτρα • συμπαγείς 
πλίνθους που δεν παρουσιάζουν “κιμωλίαση”.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1.0kg/m2 ανά mm πάχους εφαρμοσμένου 
προϊόντος

Σκόνη, γκρι 
ανοιχτό Σακί 20kg

00000000

SIKAMUR® FINISH
Έτοιμο κονίαμα φινιρίσματος μεγάλης διαπνοής για χρήση ως στρώση 
φινιρίσματος σε τοιχοποιίες όπου έχει εφαρμοστεί SikaMur®-1000 Sp 
για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας.

Κατανάλωση / Δοσολογία:  ~ 1.10kg καλύπτουν 1m2 ανά 1mm 
πάχους στρώσης

Λευκό Σακί 25kg

00000000

SIKAMUR®-INjECTOCREAM-100
ένέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας στους περισσότερους τύπους 
λιθοδομών - πλινθοδομών όπως: • τοίχοι από τούβλα • μπατικοί τοίχοι 
• τοίχοι αποτελούμενοι από τυχαίας μορφής πέτρες και μπάζα, κ.λπ.

Λευκό Σαλάμι 600ml

00000000

SIKA® PARETE
Ανόργανος στόκος σπατουλαρίσματος, κατάλληλο για: • σπατουλά-
ρισμα τοίχων και οροφών • Φινίρισμα σε επιχρίσματα τσιμεντοειδούς 
βάσης • στοκάρισμα σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1kg/m2/mm

Λευκό Σακί 20kg

00000000

SIKAREP® CLASSIC
έπισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος ενός συστατικού κατάλληλο για: 
• έργασίες αποκατάστασης (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του έν 1504-9). 
έπισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε
κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής • Δομητικές επισκευές 
και δομητικές ενισχύσεις σκυροδέματος (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9) 
• έπιστρώσεις σε κατεστραμμένες περιοχές σε κατακόρυφες ή οριζόντιες 
επιφάνειες • γεμίσματα φωλιών, πόρων, μικρών ατελειών σε γωνίες και 
ακμές, δημιουργία και φινίρισμα αρμών και επικαλύψεων.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~1.8kg/m2

Γκρι Σακί 25kg

00000000

SIKAREP® COSMETIC
λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος εμφανούς σκυροδέματος. κατάλληλο 
για εφαρμογές σε σκυρόδεμα, κονιάματα ή πέτρες ως: • έπισκευαστικό 
κονίαμα φινιρίσματος για την αποκατάσταση φθορών όπως αστοχίες 
κατά την αφαίρεση του καλουπιού, κατεστραμμένες ακμές κ.α. • κονίαμα 
εξυγίανσης σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, επιχρί-
σματα κ.α.

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,63kg/m2/mm

Γκρι Σακί 23kg
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

WRM 520
Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα
ταχύπηκτο (20min) επισκευαστικό υλικό για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, 
βάσεως τσιμέντου. έίναι κατάλληλο για την: Αποκατάσταση ζημιών σε μπε-
τόν που προέρχονται από κακοτεχνίες, φθορές, πρόσκρουση κ.τ.λ., επισκευή 
και αποκατάσταση παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, 
προστασία οπλισμού από την οξείδωση και τη διάβρωση σε ελαττωματικά ή 
φθαρμένα σκυροδέματα, επισκευές φθαρμένων δαπέδων, τσιμεντοκονίας 
και λοιπών κατασκευών με βάση τα τσιμέντο, επισκευές σκαλοπατιών, 
στηθαίων, προκατασκευασμένων και λοιπών στοιχείων από μπετόν.
Κατανάλωση: 25Kg ξηρού κονιάματος αποδίδουν περίπου 13 lt ετοίμου 
υγρού κονιάματος

25Kg - 60

00000000 5Kg 4 120

00000000
WRM 550
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς
λευκός, ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης.
κατάλληλος για: σοβάτισμα σε παλιές και νέες κατασκευές, μικρές
επιδιορθώσεις (μερεμέτια), σφράγιση οπών, επιδιόρθωση σπασμένων
κομματιών σοβά, πλατιές ρωγμές και σπασμένες γωνίες.
Κατανάλωση: 13-14Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1cm

25 Kg - 60

00000000 5 Kg 4 120

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

00000000

MICROBETON BS-37 
ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, για δομικές 
επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α. κονίαμα 
υψηλών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: 70 N/mm2) με μεγάλο χρόνο εργασιμό-
τητας. οικονομικό, απευθείας εφαρμογή χωρίς απαίτηση στρώσης ενίσχυσης πρόσφυ-
σης. για πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε 3,5 – 4,25 lt νερό με κάθε συσκευασία 
προϊόντος σε σκόνη 25 kg. έφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

00000000

MICROBETON BS-37/RS
ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, ανθεκτικό
σε θειικά άλατα (Sulfate resistant). Χρησιμοποιείται για δομικές επισκευές, απο-
καταστάσεις φθορών σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α. κονίαμα υψηλών 
αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: 70 N/mm2) και μεγάλου χρόνου εργασιμότη-
τας. Απευθείας εφαρμογή χωρίς απαίτηση στρώσης ενίσχυσης πρόσφυσης. για πάχη 
ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε 3,25 - 3,75 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος 
σε σκόνη 25 kg. έφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή εκτόξευση.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

00000000
MICROBETON RAPIDO FIX
Έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με ταχεία
σκλήρυνση και ανάπτυξη υψηλών μηχανικών αντοχών. για δομικές επισκευές,
αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, για αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, λιθοδομή ή
τοιχοποιία, για αρμολογήματα όψεων, προσαρμογή φρεατίων και ανθρωποθυρίδων
κ.α. για πάχη ανάπτυξης 5-40 mm. Αναμίξτε 3,75 – 4,25 lt νερό με κάθε συσκευασία
προϊόντος σε σκόνη 25 kg. έφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης.

Δοχείο 10kg

00000000 Σάκος 25kg

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

00000000

MICROBETON FLASH TIXO 
Έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με υπερ-
ταχεία σκλήρυνση και ανάπτυξη υψηλών μηχανικών αντοχών. Αναπτύσσει μικρή 
εξώθερμη αντίδραση. οικονομικό για δομικές επισκευές, ταχύτατες αποκαταστάσεις 
φθορών σκυροδέματος, φθορών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, 
για αρμολογήματα όψεων, στερεώσεις κ.α. για πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε 
4,0 lt νερό με  25 kg. προϊόντος έφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~2,0kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

00000000
SPEED CRETE Red Line
Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, σταθερού όγκου,
1-συστατικού, ταχείας πήξης και ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών. για δομικές 
επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, σε αυτοκινητόδρομους, δοκούς, υπο-
στυλώματα, φορείς γεφυρών, προκατασκευασμένα στοιχεία κ.α. μπορεί να παραλάβει 
φορτία μετά από μία ώρα από την εφαρμογή του. Αναμίξτε 4,75 - 5,5 lt νερό με κάθε συ-
σκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. έφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~1,6kg/m2/mm πάχους.

Δοχείο ~9kg

Σάκος ~23kg

00000000

MICROCEM 315 
Έτοιμο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος, 
τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, υψηλής θιξοτροπίας. κατάλληλο για υψηλής 
τελειότητας και αισθητικής φινίρισμα επιφανειών σκυροδέματος ή κονιαμάτων, για 
επιδιόρθωση μικροατελειών, εξομάλυνση και σφράγιση πορώδους σε σκυρόδεμα, 
όπως μικρο-ρηγματώσεις, αποκατάσταση φυσαλίδων και λοιπών λεπτομερειών. για 
στρώσεις πολύ λεπτού πάχους έως 2-3 mm. Αναμίξτε 5,25 lt νερό με κάθε συσκευ-
ασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. έφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,85kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

00000000

TECNORASO CT 10
Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα 
φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία. μέγιστη κοκ-
κομετρία αδρανών 0,3 mm. κατάλληλο κυρίως για προκατασκευασμένα στοιχεία και 
επιφάνειες σκυροδέματος εν γένει, για υψηλής ποιότητας φινίρισμα επιφανειών χωρίς 
χρωματικές αποκλίσεις, επιδιόρθωση μικρο-ατελειών και σφράγιση πορώδους όπως 
μικρο-ρηγματώσεις, αποκατάσταση φυσαλίδων, φθορών και λοιπών λεπτομερειών μετά 
την αποκαλούπωση. για στρώσεις λεπτού πάχους 1 - 4 mm, έκαστη. Αναμίξτε 5,25 lt νερό 
με  25 kg προϊόντος. έφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

00000000

TECNORASO CT 11 
Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα
φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία. μέγιστη κοκ-
κομετρία αδρανών 1,2 mm. κατάλληλο κυρίως για προκατασκευασμένα στοιχεία και 
επιφάνειες σκυροδέματος εν γένει, για αποκατάσταση επιφανειών, επισκευή επιδιόρθω-
ση ατελειών, αποκατάσταση φυσαλίδων αστοχιών σκυροδέτησης, φθορών ακμών και 
λοιπών λεπτομερειών μετά την αποκαλούπωση. για στρώσεις μικρού πάχους 4 - 15 mm, 
έκαστη. Αναμίξτε 5,25 lt νερό με  25 kg προϊόντος. έφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

00000000

SPEED CRETE Blue Line
Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, ταχείας 
πήξης και ανάπτυξης υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. κατάλληλο για υποβρύχι-
ες εφαρμογές, για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, μέσα σε 
υδάτινο περιβάλλον, θάλασσα κλπ. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση και σε μεταλλικές 
επιφάνειες. έιδικό για εφαρμογές κάτω από το νερό για επισκευή υποστυλωμάτων, σε 
λιμενοβραχίονες ή κρηπιδώματα, σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης, φράγματα, 
γέφυρες κλπ. Αναμίξτε 5,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. 
έφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,6kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Δοχείο ~9kg

00000000 Σάκος ~23kg

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

00000000

MuCis BS-38 Intogrip 
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς
βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. κονίαμα υψηλής
πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας,
με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCi (διαχεόμενου αναστολέα
διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος χρόνου. για
επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος. για πάχη
ανάπτυξης 3-20 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμο-
γή ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. ταχύπηκτο, τοποθετείται
με μυστρί ή σπάτουλα. μπορεί να λειτουργήσει ως νωπή στρώση ασταρώματος για
το πιο χονδρόκοκκο κονίαμα MuCis bS-39, σε περίπτωση απαίτησης ανάπτυξης
στρώσης μεγαλύτερου πάχους από τα 20 mm. σε τέτοια περίπτωση εφαρμογή με
πατρόγκα. Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDrS.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Συσκευασία 
30,25kg

Σάκος 25kg 
(συστ. Α) + 

Δοχείο 5,25kg 
(συστ. Β)

00000000

MuCis BS-39
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, χονδρόκοκκο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών,
τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών.
κονίαμα υψηλής πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, μεσαίου μέτρου
ελαστικότητας, με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCi (διαχεόμε-
νου αναστολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος
χρόνου. για επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος
και αποκατάσταση γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. για
πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την
εφαρμογή ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. ταχύπηκτο,
τοποθετείται με μυστρί ή σπάτουλα. Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDrS.
Κατανάλωση: ~2,1kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Συσκευασία 
29,5kg

Σάκος 25kg 
(συστ. Α) + 

Δοχείο 4,5kg 
(συστ. Β)

00000000

MuCis BS-38 Finish 
ινοπλισμένο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα φινι-
ρίσματος, υψηλής θιξοτροπίας, 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με 
ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. κονίαμα εξαίρετης πρόσφυσης, στεγανό με 
διαπνοή, σταθερού όγκου, μικρού μέτρου ελαστικότητας, με πολύ υψηλές μηχανικές 
αντοχές, για φινίρισμα υψηλής αισθητικής. Περιέχει μόρια MCi (διαχεόμενου ανα-
στολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών. για επισκευές – 
αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος, διευθέτηση μικρο-τριχοειδών
ρηγματώσεων σκυροδέματος. για πάχη ανάπτυξης λεπτών στρώσεων 1-2 mm & 2-4 
mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμογή ή συντήρηση της 
στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. ταχύπηκτο, τοποθετείται με μυστρί ή σπάτουλα. 
Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDrS..
Κατανάλωση: ~2,0kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Συσκευασία 
30,25kg

Σάκος 25kg 
(συστ. Α) + 

Δοχείο 5,25kg 
(συστ. Β)

00000000

MICROBETON FLASH-10
Χυτό, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατι-
κού, ταχείας πήξης και σκλήρυνσης, για ταχείες επισκευές και αποκαταστάσεις
φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος. κατάλληλο για εξομάλυνση,
για πλήρωση κενών για την επισκευή μεμονωμένων τμημάτων, στοιχείων σκυρο-
δέματος, αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων, για έγχυση σε καλούπι (μανδύες), 
αγκυρώσεις – πακτώσεις στοιχείων, στερεώσεις. για πάχη ανάπτυξης 10-100 mm. 
με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 3,5 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

00000000

SPEED CRETE GREEN LINE 
Έτοιμο επισκευαστικό, άοπλο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας
πήξης και σκλήρυνσης, με ρυθμιζόμενη ρευστότητα, για ταχείες επισκευές και απο-
καταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος και επιδιόρθωσης 
βιομηχανικών δαπέδων. κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση για ταχεία 
επιδιόρθωση οριζοντίων ή ελαφρώς κεκλιμένων επιφανειώ σκυροδέματος, όπως 
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, καταστρώματα γεφυρών, πεζοδρομίων, 
χώρων στάθμευσης οχημάτων, ράμπες οχημάτων, ράμπες φόρτωσης και εκφόρ-
τωσης εμπορευμάτων, γεφυροπλάστιγκες, κλπ. Αναμίξτε 3,8 - 4,46 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. έφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα..
Κατανάλωση: ~1,7kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος ~23kg

ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

00000000

ASPER INTONACO
Προϊόν ειδικής σύνθεσης, με βάση ορυκτά, ενεργά, συνδετικά συστατικά με υδραυ-
λικές ιδιότητες και επιλεγμένα, ποιοτικά αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας. 
ιδιαίτερα συμβατό με όλα σχεδόν τα κλασικά προϊόντα δόμησης που έχουν χρησιμο-
ποιηθεί κατά καιρούς σε παλαιότερες κατασκευές όπως για παράδειγμα σε κλασικά, 
νεοκλασικά κτήρια και νεότερα μνημεία. Παρουσιάζει εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης, 
ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται για την υψηλή δυνατότητα διαπνοής και τον έλεγχο 
των φαινομένων πλαστικής και υδραυλικής συρρίκνωσης. Αποτελεί κονίαμα 
αρμολόγησης και στερέωσης για “σφήνωμα” πλίνθων και δομόλιθων, κατάλληλο 
για ανασυγκρότηση τουβλοδομών, λιθοδομών ή σύμμεικτων κατασκευών. Αναμίξτε 
4,0–4,1 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,45kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΕΝΕΣΕΩΝ

00000000

SINΜAST j 24 
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε 
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη 
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό 
κέΔέ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. ένδείκνυται για χρήση κατά τη 
θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,05kg/lt

Διαφανές
Δοχεία

1kg, 3kg 
(a+b)

00000000

SINΜAST j 26
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε 
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη 
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό 
κέΔέ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. ένδείκνυται για χρήση κατά τη 
χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,08kg/lt

Καφέ 
ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg 

(a+b)

00000000

SINΜAST j 158 
Πάρα πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγμα-
τώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, 
ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων (έως 
0,4 mm).
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~0,9kg/lt

Άχρωμο - 
διαυγές

Δοχεία 1kg 
(a+b)
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΣΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

00000000

MAPE-ANTIQUE F21
υπέρρευστο υδραυλικό συνδετικό με φίλερ, ανθεκτικό στα άλατα, με βάση
ασβέστη και οικολογικη ΠοΖολΑνη, για ενέματα σταθεροποίησης τοιχο-
ποιίας και σοβάδων, περιλαμβανομένων τοιχογραφιών. το μέγιστο μέγεθος 
αδρανούς είναι 100 μm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη Mapei-
aNTiQue F21 με περίπου 60 μέρη νερό (10,2 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 
17 kg). ο χρόνος εργασιμότητας είναι περίπου 40 λεπτά. η δοκιμή κώνου 
κάθισης είναι < 30 δευτερόλεπτα. Έχει υψηλή αντίσταση στο σχηματισμό 
αλάτων και δεν δημιουργεί εξανθήματα αλάτων. η εφαρμογή του γίνεται με 
ένεση. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες.
Κατανάλωση: περίπου 1,04 kg/dm3 (των κοιλοτήτων προς πλήρωση)

Σάκος 17kg

00000000

MAPE-ANTIQUE I
ρευστό υδραυλικό συνδετικό με φίλερ, ανθεκτικό στα άλατα, με βάση 
ασβέστη και οικολογικη ΠοΖολΑνη, για ενέσιμα κονιάματα σταθεροποί-
ησης τοιχοποιίας. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 100 μm. η αναλογία 
ανάμειξης είναι 100 μέρη Mapei-aNTiQue i με 35 μέρη νερό (7 lt νερό για 
κάθε σακί προϊόντος 20 kg). η δοκιμή κώνου κάθισης είναι < 30 λεπτά. ο 
χρόνος εργασιμότητας είναι 60 λεπτά. Έχει υψηλή αντίσταση στο σχηματισμό 
αλάτων και δεν δημιουργεί εξανθήματα αλάτων. η εφαρμογή του γίνεται με 
ένεση. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες.
Κατανάλωση: περίπου 1,04 kg/dm3 (των κοιλοτήτων προς πλήρωση)

Ρολό 10m
(Ø 10mm)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΕΝΕΣΕΩΝ

00000000

SINΜAST j 20 & j 20L
λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε 
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη 
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Πιστοποιητικό 
κέΔέ. ένδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,1kg/lt

Καφέ 
ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg 

(a+b)

00000000

SINΜAST j 12 
λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε 
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη 
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm, Πιστοποιητικό 
κέΔέ. ένδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,05kg/lt

Καφέ 
ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg 

(a+b)

00000000

TECNOSUB
έποξειδική πάστα 2-συστατικών, μεγάλης θιξοτροπίας και υψηλού 
χρόνου εργασιμότητας, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για υποβρύχι-
ες επεμβάσεις επισκευής – αποκατάστασης σε στοιχεία σκυροδέματος, 
μεταλλικές επιφάνειες caisson και κυματοθραύστες, κάτω από το νερό, 
στη θάλασσα κλπ. Ανάπτυξη κατά ζώνες μεγίστου πάχους 10 mm.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

Γκρι Δοχεία
30kg (Α+Β)

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΑΘΥΡΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΟΡΟΛΙΘΟΙ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ, ΤΟΦΟ, 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.) ΜΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ

00000000

CONSOLIDANTE 8020
σταθεροποιητικό αναστρέψιμου τύπου με διαλύτες για τη συντηρητική
αποκατάσταση υποστρωμάτων από πορώδεις λίθους, σοβάδων από ασβέ-
στη και τοιχογραφιών. η περιεκτικότητα του σε ξηρά υπόλοιπα είναι 3%. ο 
χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με βούρτσα, 
ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,1-1kg/m2 (ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος και το 
βάθος σταθεροποίησης που απαιτείται)

Μεταλλικό δοχείο 
10kg

00000000 PRIMER 3296
Ακρυλικό αστάρι σε υδατικό διάλυμα, με ισχυρή διεισδυτική δράση για τη
σταθεροποίηση επιφανειών και την εξάλειψη της σκόνης. η περιεκτικότη-
τα τουσε ξηρά υπόλοιπα είναι 15%. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. 
η εφαρμογή του γίνεται με βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,1-0,5kg/m2 (ανάλογα με την απορροφητικότητα και το 
πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής

Μεταλλικό δοχείο
5kg

00000000 Μεταλλικό δοχείο
10kg

“ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ” ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

00000000

MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
κονίαμα υψηλών επιδόσεων για σοβάδες και κονιάματα τοιχοποιίας, με βάση 
φυσική υδραυλική άσβεστο και οικολογικη ΠοΖολΑνη για “οπλισμένους” 
σοβάδες και χτισίματα. To μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία 
ανάμειξης είναι 100 μέρη Mape-aNTiQue STruTTuraLe NHL με 16-17 μέρη 
νερό (4-4,25 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 25 kg). Πορώδες του φρέσκου 
μείγματος στα 7%. ο συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς είναι 60 μ. ο 
χρόνος εργασιμότητας κονιάματος είναι περίπου 60 λεπτά. Έχει ελάχιστο πάχος 
εφαρμογής ανά στρώση 10 mm και μέγιστο 40 mm. ο χρόνος αποθήκευσης 
είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης ή μυστρί. Χρώμα λευκό.
Kατάταξη: • ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου gP, κατηγορίας CS iV,
                   • ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου g, κατηγορίας M15
EMICODE: eC1 r Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: περίπου 17 kg/m2 (για πάχος 1cm)

Σάκος 25kg

ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΕΣ ΣΟΒΑΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟ

00000000

MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
Διαπνέον επίχρισμα βάσης από φυσική υδραυλική άσβεστο και οικολογικη 
ΠοΖολΑνη, για εφαρμογές σε υπάρχουσα τοιχοποιία, περιλαμβανομένων 
των ιστορικών κτιρίων και σε νέες κατασκευές. το μέγιστο μέγεθος αδρα-
νούς είναι 1,4 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη Mape-aNTiQue 
iNToNaCo NHL με 19-21 μέρη νερό (4,75-5,25 lt νερό για κάθε σακί προϊό-
ντος 25 kg). Πορώδες του φρέσκου μείγματος στα 20%. ο συντελεστής περα-
τότητας στους υδρατμούς είναι ≤ 10 μ. ο χρόνος εργασιμότητας κονιάματος 
είναι περίπου 60 λεπτά. το ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι 
10 mm και το μέγιστο 30 mm. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. η 
εφαρμογή του γίνεται με μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή μυστρί.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου gP, κατηγορίας CS ii
EMICODE: eC1 r Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: περίπου 14.5kg/m2 (για πάχος 1cm)

Σάκος 25kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ, ΠΕΤΡΑ Η ΤΟΦΦΟ

00000000

MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
κονίαμα τοιχοποιίας, ανθεκτικό στα άλατα, από υδραυλική άσβεστο και οικο-
λογικη ΠοΖολΑνη, για χτίσιμο και αρμολόγηση τοιχοποιίας με “φυσικό τε-
λείωμα”. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 1,5 mm. η αναλογία ανάμειξης 
είναι 100 μέρη Mape-aNTiQue aLLeTTaMeNTo με 18-20 μέρη νερό (4,5-5 
lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 25 kg). Πορώδες του φρέσκου μείγματος 
στα 6%. ο συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς είναι μ 15/35. ο χρόνος 
εργασιμότητας κονιάματος είναι περίπου 60 λεπτά. Έχει ελάχιστο πάχος 
εφαρμογής 5 mm και μέγιστο 30 mm. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 
μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα.
Kατάταξη: ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου g, ομάδας M5
Κατανάλωση: 16,5kg/m2 (για πάχος 1cm)

Σάκος 25kg

00000000

MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
Strutturale NHL κονίαμα υψηλών επιδόσεων για σοβάδες και κονιάματα τοι-
χοποιίας, με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο και οικολογικη ΠοΖολΑνη 
για “οπλισμένους” σοβάδες και χτισίματα. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς 
είναι 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη Mape-aNTiQue STruT-
TuraLe NHL με 16-17 μέρη νερό (4-4,25 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 
25 kg). Πορώδες του φρέσκου μείγματος στα 7%. ο συντελεστής περατότητας 
στους υδρατμούς είναι 60 μ. ο χρόνος εργασιμότητας κονιάματος είναι 
περίπου 60 λεπτά. Έχει ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 10 mm και 
μέγιστο 40 mm. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του 
γίνεται με μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή μυστρί.
Kατάταξη: • ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου gP, κατηγορίας CS iV
                   • ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου g, κατηγορίας M15
Κατανάλωση: περίπου 17kg/m2 (για πάχος 1cm

Σάκος 25kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

00000000

MAPEFER
τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για 
την προστασία ράβδων οπλισμού. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 0,5 mm. 
η αναλογία ανάμειξης είναι 3 (συστ. Α) : 1 (συστ. Β). ο χρόνος ζωής στο δοχείο 
είναι περίπου 1 ώρα. το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 2 mm. ο χρόνος 
αναμονής μεταξύ των στρώσεων είναι περίπου 2 ώρες, ενώ ο χρόνος αναμονής 
πριν την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος είναι 6-24 ώρες. ο χρόνος απο-
θήκευσης είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με βούρτσα σε δύο στρώσεις.
Kατάταξη: έν 1504-7
Κατανάλωση: 16,5kg/m2 (για πάχος 1cm)

Σετ 2kg

(σάκος 1,5kg
συστ. Α,

φιάλη 0,5kg
συστ. Β)

00000000

MAPEFER 1K
τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την 
προστασία των ράβδων οπλισμού. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 0,5 mm.
η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη MΑpeFer 1K με 20-22 μέρη νερό. ο 
χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα. το ελάχιστο πάχος εφαρμογής 
είναι 2 mm. ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων είναι περίπου 2 ώρες, 
ενώ ο χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος είναι 
6-24 ώρες. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με 
βούρτσα σε δύο στρώσεις.
Kατάταξη: έν 1504-7
Κατανάλωση: περίπου 17kg/m2 (για πάχος 1cm

Κιβώτια
4x5kg σάκων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	•	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

00000000

MAPESHIELD E 25
Αυτοκόλλητα φύλλα ψευδαργύρου, που εφαρμόζονται απευθείας πάνω στην 
επιφάνεια των κατασκευών, για την καθοδική γαλβανική προστασία, ενάντια 
στη διάβρωση, των ράβδων οπλισμού του σκυροδέματος. το πάχος φύλλου 
είναι 0,25 mm, το ύψος 25 cm και το βάρος 3,15 kg/m2 ± 5%. ο χρόνος 
αποθήκευσης είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται σε εξωτερικές επιφάνειες 
σκυροδέματος.
Κατανάλωση: ανάλογα με την πυκνότητα του οπλισμού

Ξύλινα κιβώτια
με 1 ρολό

μήκους 25m
και

εύρους 25cm

00000000 MAPESHIELD I
Ανόδια καθαρού ψευδαργύρου 
επενδεδυμένα με ειδική αγώγιμη 
πάστα για την καθοδική γαλβανική 
προστασία, ενάντια στη διάβρωση 
των ράβδων οπλισμού, νέων 
κατασκευών ή κατασκευών που 
απαιτούν επισκευή. ο χρόνος 
αποθήκευσης είναι 12 μήνες.
η εφαρμογή γίνεται σε άμεση 
επαφή με τις ράβδους οπλισμού.

Κατανάλωση: ανάλογα με την 
πυκνότητα του οπλισμού

Mapeshield I 10 - 10/10
Eξωτερική επιφάνεια: 100 x 50mm
Ύψος: 12mm ± 10%
Βάρος: 230g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

00000000

Mapeshield I 10 - 10/20
Eξωτερική επιφάνεια: 100 x 50mm
Ύψος: 15mm ± 10%
Βάρος: 320g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

00000000

Mapeshield I 30 - 30/10
Eξωτερική επιφάνεια: 300 x 50mm ± 5% 
Ύψος: 10 mm ± 10%
Βάρος: 450 g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

00000000

Mapeshield I 30 - 30/20
Eξωτερική επιφάνεια: 300 x 50mm ± 5%
Ύψος: 12 mm ± 10%
Βάρος: 570 g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗ-ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ

00000000

GRAVEL 0-8
Διαβαθμισμένα αδρανή για τσιμεντοειδή κονιάματα, ιδιαίτερα κατάλληλα 
για ανάμειξη με το STabiLCeM. Αποτελούνται από ανάμικτους κόκκους 
μεγέθους από 0 έως 8 mm.

Σάκος 20kg

00000000
GRAVEL 0-15
Διαβαθμισμένα αδρανή, μεγέθους από 0 έως 15 mm, για τσιμεντοειδή κονι-
άματα. ιδιαίτερα κατάλληλα για ανάμειξη με το STabiLCeM.

Σάκος 25kg

00000000
GRAVEL 3-5
Διαβαθμισμένα αδρανή, μεγέθους από 3 έως 5 mm, για προετοιμασία των 
επισκευαστικών κονιαμάτων της σειράς MapegrouT

Σάκος 25kg

00000000

GRAVEL 6-10
Διαβαθμισμένα αδρανή, μεγέθους από 6 έως 10 mm, για τσιμεντοειδή επι-
σκευαστικά κονιάματα, κατάλληλα ιδιαίτερα για ανάμειξη με το MapegrouT 
Hi-FLoW, το MapegrouT SV ή με διογκούμενα κονιάματα, όπως το 
MapeFiLL.

Σάκος 25kg

00000000
MAPECURE SRA
Πρόσμικτο ωρίμανσης τσιμεντοειδών κονιαμάτων και σκυρoδεμάτων σε υγρή 
μορφή, που μπορεί να μειώσει την υδραυλική συρρίκνωση και το σχηματισμό 
μικρορηγματώσεων. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες.
Κατανάλωση: • κονίαμα: 0,25% κατά βάρους του προαναμεμιγμένου
                             μείγματος,
                         • σκυρόδεμα: 5 – 8 l/m3

Φιάλη 0,25kg

Δοχείο 20 kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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00000000

MAPEGROUT 430
Θιξοτροπικό, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο κονίαμα κανονικής 
ξήρανσης για επισκευή σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 
1mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη μapegrouT 430 με 17,5-18,5 
μέρη νερού. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 5 mm και το μέγιστο 3,5 cm ανά στρώση. 
ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με σπάτου-
λα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανών τύπου συνεχούς ανάμειξης.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 17kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT BM
κονίαμα δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο, με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας 
για την επισκευή σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm.
η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη μapegrouT bM συστ. Α με 18,8 
μapegrout bM συστ. Β. ο χρόνος ζωής, στο δοχείο, είναι περίπου 1 ώρα 
(στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και το μέγιστο 3,5 cm 
ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του 
γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 για πάχος 1cm

Σετ των 29,7kg

(σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου 25kg 

συστ. Α,
δοχεία 4,7kg

συστ. Β)

00000000

MAPEGROUT FAST-SET
μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο κονίαμα ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης 
για επισκευή σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 1 mm.
H αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη μapegrouT FaSTSeT με 15-16 μέρη 
νερού. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 10 λεπτά (στους +20°C).
το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 5 mm και το μέγιστο 2-2,5 cm ανά 
στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του 
γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 18kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT FMR
Θιξοτροπικό κονίαμα δύο συστατικών, μη συρρικνούμενο, ανθεκτικό στα 
θειικά άλατα, οπλισμένο με εύκαμπτες ίνες κράματος μετάλλου, ειδικό για την 
επισκευή δομών από σκυρόδεμα, που χρήζουν μεγαλύτερης ελατότητας. το 
μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 
μέρη μapegrouT FMr με 17-18 μέρη νερού.ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 
περίπου 1 ώρα (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και 
το μέγιστο 5cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η 
εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 19kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT HI-FLOW
ινοπλισμένο, ρευστό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για επισκευή 
σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία 
ανάμειξης είναι 100 μέρη μapegrouT Hi-FLoW με 13-14 μέρη νερού και 
0,25% MapeCure Sra. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα
(στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1cm και το μέγιστο 4cm 
ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του 
γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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00000000

MAPEGROUT HI-FLOW GF
ρευστό τσιμεντοκονίαμα, οπλισμένο με ανόργανες ίνες, μη συρρικνούμενο για
επισκευή δομών σκυροδέματος, όπου απαιτείται μεγάλη ελατότητα. το μέγιστο 
μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη 
μapegrouT Hi-FLoW gF με 14-16 μέρη νερού και 0,25% MapeCure Sra.
ο χρόνος ζωής στο δοχείο είανι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). το ελάχιστο 
πάχος εφαρμογής είναι 1cm και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθή-
κευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT HI-FLOW TI 20
ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, μεγάλης ρευστότητας, με 
υψηλή ελατότητα, που εφαρμόζεται με την προσθήκη άκαμπτων ινών από 
ατσάλι για την επισκευή του σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 
2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη μapegrouT Hi-FLoW Ti 20 
με 14-16 μέρη νερού και 0,25% MapeCure Sra. ο χρόνος ζωής στο δοχείο 
είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm 
και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η 
εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 20kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT LM2K
ινοπλισμένο, θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα, 2-συστατικών, με χαμηλό μέτρο 
ελαστικότητας και πρόσθετο οργανικό αναστολέα διάβρωσης για επισκευ-
ές σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 1,6 mm. η αναλογία 
ανάμειξης είναι 100 μέρη συστ. Α με 21 μέρη συστ. Β. ο χρόνος ζωής στο δοχείο 
είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 3 mm 
και το μέγιστο 2 cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η 
εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 ανά cm πάχους

Σετ 30,25kg

(σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg συστ. Α
δοχεία 

5,25kg συστ. Β)

00000000

MAPEGROUT SV
ρευστό μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης, για την 
επισκευή του σκυροδέματος και την αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, 
ανθρωποθυρίδων. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία 
ανάμειξης είναι 100 μέρη μapegrouT SV με 12-13 μέρη νερού. ο χρόνος 
ζωής στο δοχείο είναι 15 λεπτά (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής 
είναι 1 cm και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 
12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 20kg/m2 για πάχος 1cm

Χρώμα Γκρι

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

Χρώμα Μαύρο

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT SV FIBER
Έγχυτο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, ταχείας ξήρανσης και σκλήρυν-
σης και υψηλής ελατότητας, για θερμοκρασίες έως και -5°C, που εφαρμόζεται 
με προσθήκη άκαμπτων ινών από ατσάλι για την επισκευή σκυροδέματος. το 
μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη 
μapegrouT SV Fiber με 13,5-14,5 μέρη νερού. ο χρόνος ζωής στο δοχείο 
είναι περίπου 20 λεπτά (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1cm 
και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η 
εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 20kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg
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00000000

MAPEGROUT SV T
Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης, 
για την επισκευή του σκυροδέματος και την αποκατάσταση της γεωμετρίας 
φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και αστικών κατασκευών. το 
μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη 
μapegrouT SV με 12,5-13,5 μέρη νερού.ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 10 
λεπτά (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είανι 1 cm και το μέγιστο 
5 cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή 
του γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής
Κατανάλωση: 20kg/m2 για πάχος 1cm

Χρώμα Μαύρο

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT T40
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, μέσης 
αντοχής (40 Mpa) για επισκευή σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς 
είναι 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη μΑpegrouT τ40 με 
15,5-16,5 μέρη νερού. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα 
(στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και το μέγιστο 3-3,5 
cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή 
του γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 18,5kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT T60
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο κονίαμα, ανθεκτικό στα θειικά άλατα, για επισκευή 
σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία 
ανάμειξης είναι 100 μέρη μapegrouT τ60 με 16,5-17,5 μέρη νερού και 
0,25% MapeCure Sra. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα 
(στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και το μέγιστο 4 cm 
ανά στρώση σε κατακόρυφες επιφάνειες και 2 cm ανά στρώση σε ταβάνια. 
ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με 
σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 18kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

MAPEGROUT THIXOTROPIC
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο κονίαμα για επισκευή σκυροδέ-
ματος. το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 
100 μέρη μΑpegrouT THiXoTropiC με 15,5-16,5 μέρη νερού. ο χρόνος ζωής 
στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής 
είναι 1 cm. το μέγιστο πάχος εφαρμογής είναι 3-3,5 cm ανά στρώση. ο χρόνος 
αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα, 
μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 19kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000

PLANITOP 400
Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας πήξης για αποκατάσταση του 
φλοιού και για φινίρισμα του οπλισμένου σκυροδέματος. το μέγιστο μέγεθος 
αδρανούς είναι 0,5 mm. η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη pLaNiTop 
400 με 15-16 μέρη νερού. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 10 λεπτά 
(στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 mm και το μέγιστο 4 cm 
ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του 
γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα r3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 18,5kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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00000000

PLANITOP SMOOTH & REPAIR
μη συρρικνούμενο, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, ταχείας 
πήξης, για την επισκευή και εξομάλυνση του σκυροδέματος. το μέγιστο 
μέγεθος αδρανούς είναι 0,4 mm. η αΑναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη 
pLaNiTop SMooTH & repair με 19-21 μέρη νερού. ο χρόνος ζωής στο 
δοχείο είναι περίπου 20 λεπτά (στους +20°C). το ελάχιστο πάχος εφαρμογής 
είναι 3 mm και το μέγιστο 4 cm ανά στρώση. ο χρόνος αποθήκευσης του 
είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: • ΕΝ 1504-3 – class r2 μη δομικό κονίαμα.
                   • ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και ir
Κατανάλωση: περίπου 15kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι 
πολυαιθυλενίου

25kg

00000000 Κιβώτια 20kg
(σάκοι 4 x 5kg)

00000000

STABILCEM
υπέρρευστο, διογκούμενο, τσιμεντοειδές, συνδετικό υλικό για ενέσιμα 
κονιάματα, τσιμεντοκονίες και σκυροδέματα. η αναλογία ανάμειξης είναι για 
το ενέσιμο κονίαμα 100 μέρη STabiLCeM με 30-32 μέρη νερού. για κονίαμα, 
σκυρόδεμα είναι ανάλογα με τα αδρανή, τη σύσταση και τις επιδόσεις που 
απαιτούνται. χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. η εφαρμογή του γίνεται 
με ένεση και έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατανάλωση: - ενέσιμο κονίαμα: 1,6kg/m3 κοιλοτήτων προς πλήρωση
- κονιάματα και σκυρόδεμα: 350-550kg/m3

- σκυρόδεμα: 300-400kg/m3

Σάκοι 20kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000

PENECRETE MORTARTM

τσιμεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα σκυ-
ροδέματος, με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη 
κρυστάλλων. υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα 
peNeTroN®. Ανάμιξη: ενδεικτικά για 1 σακί χρειάζονται 
περίπου 4 Lt νερό. Προτείνεται η ανάμιξη μικρών ποσοτήτων 
με την μορφή πλαστελίνης.
Κατανάλωση: Για γεμίσματα, η ενδεικτική κατανάλωση εί-
ναι περίπου 2Kg/Lt ή 11Lt ανά σακί 22,68Kg. Για επισκευή 
αρμών διακοπής σκυροδέτησης ή ρωγμών η ενδεικτική 
κατανάλωση είναι 1,3-1,5Kg/τρέχον μέτρο

Γκρι Σακί 22,68Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(1.088,64Kg)

00000000 Γκρι Δοχείο 5Kg
132 Δοχεία / 

Παλέτα
(660Kg)

00000000
PENEPLUG®

ταχύπηκτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα, για επισκευή 
εισροών νερού σε σκυρόδεμα, με ταυτόχρονη χημική δράση 
και ανάπτυξη κρυστάλλων. υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά 
συστήματα peNeTroN®. στην ανάμιξη χρειάζεται ελάχιστο 
νερό, δουλεύοντας μικρές ποσότητες, ύφυγρες σαν «χωμα-
τόπετρες», πάντα με γάντια.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κατανάλωση για πλήρωση 
κενών είναι 1,2-1,4Kg/Lt

Γκρι Δοχείο 4Kg
132 Δοχεία / 

Παλέτα
(528Kg)

00000000 Γκρι Σακί 18Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(864Kg)

00000000 Γκρι Δοχείο 25Kg
33 Δοχεία / 

Παλέτα
(825Kg)

00000000

PENETRON® MULTI PATCH
ένός συστατικού ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα με τρο-
ποποιημένα πολυμερή για επισκευές σκυροδέματος, αρμολό-
γημα πέτρας, κλπ. έως 4-5 cm. υποστηρίζει, στην προεργασία 
επισκευών, συμβατικά συστήματα στεγάνωσης, όπως το 
SeaLCoaTTM SYSTeM. Αναμιγνύεται με 3,1-3,4 Kg νερό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, σε επισκευές η κατανάλωση για 
πλήρωση κενών είναι ~2,0Kg/Lt, οπότε 1 σακί γεμίζει κενά 
περίπου 12,5Lt

Γκρι Σακί 25Kg
60 Σακιά / 

Παλέτα
(1.500Kg)

00000000 Λευκό Σακί 25Kg
60 Σακιά / 

Παλέτα
(1.500Kg)
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000

PENETRON® V/O PATCH
ένός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα 
πολυμερή, που περιέχει αναστολέα διάβρωσης για τους οπλι-
σμούς. γρήγορη εφαρμογή, καλό φινίρισμα από λεπτά πάχη 
έως 50 mm ανά στρώση. ιδανικό για επισκευές σκυροδέματος, 
με υψηλές απαιτήσεις σε δοκάρια, κολώνες, ακόμα και για 
ανάποδη εφαρμογή κάτω από πλάκες. Ανάμιξη: 1 σακί σε 2,8-
3,8 Lt νερό ή 1 δοχείο 4,75 Kg σε 0,6-0,8 Lt νερό (δουλεύεται σε 
μικρές ποσότητες, λόγω μικρού χρόνου εφαρμογής ~15 min). 
για την εφαρμογή του σαν στρώση πρόσφυσης και αντιδιαβρω-
τικής προστασίας, χρειάζεται περισσότερο νερό στην ανάμιξη, 
ώστε να γίνει ένας εργάσιμος επαλειφόμενος πολτός.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, 1 σακί γεμίζει κενά περίπου 
12,8Lt. Σε επισκευές, η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι 
~1,8Kg/Lt ή 18Kg/m2 ανά 1cm πάχους επισκευών. Για πάχη 
εφαρμογών άνω των 5 cm, προστίθενται ~7Kg/σακί χαλα-
ζιακών QuarTZ SanD MiX 1,5-8,0mm, δίνοντας πλήρωση 
~16Lt. Το μικρό δοχείο (4,75Kg) καλύπτει όγκο περίπου 2,70Lt. 
Σαν στρώση πρόσφυσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας, με 
επάλειψη, η κατανάλωση είναι 1,5-2,0Kg/m2 

Γκρι Δοχείο 4,75Kg
132 Δοχεία / 

Παλέτα
(627Kg)

00000000 Γκρι Σακί 22,68Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(1.088,64Kg)

00000000

PENETRON® ACRYLIC PATCH
ένός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα 
πολυμερή, για επισκευές με αυξημένη ευκαμψία, καλές 
χημικές αντοχές, φινίρισμα και σχετικά γρήγορες αντοχές. 
ιδανικό για επισκευή σε στοιχεία από σκυρόδεμα, σκάλες, 
στηθαία, λούκια κ.α. Ανάμιξη: 1 σακί σε 4,7-5,0 Lt νερό.
Κατανάλωση: 1 σακί γεμίζει ~12Lt. Η κατανάλωση για πλή-
ρωση κενών είναι ~1,9Kg/Lt ή 19Kg/m2 ανά 1cm πάχους 
επισκευών. Για πάχη άνω των 5 cm, προστίθενται έως 
5,5Kg/σακί χαλαζιακών QuarTZ SanD MiX 1,5-8,0mm 
(πλήρωση ~14,5 Lt).

Γκρι Σακί 22,68Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(1.088,64Kg)

00000000

PENETRON® DRESSCRETE
ένός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα 
πολυμερή, για φινίρισμα σε λεπτά πάχη έως 13 mm, με 
μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα. Φινίρεται με σπάτουλα, 
αμέσως μετά την εφαρμογή, λόγω γρήγορου τραβήγματος. 
μικρές ατέλειες τρίβονται μετά την ωρίμανση. κολλάει 
ακόμα και σε στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος. Ανάμιξη: 
1 σακί σε ~5,7 Lt νερό (δουλεύεται σε μικρές ποσότητες 
λόγω μικρού χρόνου εφαρμογής 15-20 min).
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κατανάλωση ανά 1mm πάχους 
επισκευών είναι 1,5-1,6Kg/m2, οπότε 1 σακί καλύπτει 
~15m2 για 1 mm γέμισμα

Γκρι Σακί 22,68Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(1.088,64Kg)

00000000

PENETRON® CR-90TM

ένός συστατικού, νέας τεχνολογίας (αντικαθιστά και το peN-
eTroN® DreSSCreTe), επισκευαστικό κονίαμα με τροποποι-
ημένα πολυμερή, για φινίρισμα και τελική επιφάνεια σε λεπτά 
πάχη έως 13 mm. μειωμένης υδατοαπορροφητικότητας, 
κατάλληλο για κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες σκυ-
ροδέματος, όπως τοιχοποιίες, μετώπες, σκάλες, ή ακόμα και 
σε περιβάλλοντες χώρους πισίνας. Βατότητα σε ~ 2-3 ώρες. 
έξαιρετική πρόσφυση ακόμη και χωρίς την χρήση ασταριού, 
σε καλά διαβρεγμένη επιφάνεια. Ανάμιξη: σακί 22,68 Kg, σε 
3,8-5,2 Lt νερό και δοχείο 9 Kg, σε 1,7-2,1 Lt νερό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κατανάλωση ανά 1mm πάχους 
επισκευών είναι ~1,6Kg/m2, οπότε το σακί των 22,68Kg 
καλύπτει ~15m2 για 1 mm γέμισμα, ενώ αντίστοιχα ~5,5m2 
καλύπτει το δοχείο των 9Kg

Γκρι Σακί 22,68Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(1.088,64Kg)

00000000 Λευκό Σακί 22,68Kg
48 Σακιά / 

Παλέτα
(1.088,64Kg)



•	ΣΦΡΑΓΙΣΗ (aL CHiMiCa - SiKa - eSHa - SiNTeCNo -
Mapei - peNeTroN)

 •	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (aL CHiMiCa - SiKa - SiNTeCNo - Mapei)

 •	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (aCp)

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ	–	
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



05ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ	–	
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα

Τιμή €
/Kg

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000
ESHASEALER Νο1
Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη "εν ψυ-
χρώ", κατάλληλη για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς 
μικρού πλάτους, δευτερεύουσας σημασίας.

Λουκάνικο
600ml

15 τεμ./
κιβώτιο

00000000 Δοχείο 4Kg 168

00000000 Δοχείο 20Kg 48

00000000 ESHASEALER Νο164 
έλαστομερής ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη "εν θερ-
μώ", κατάλληλη για οριζόντιους αρμούς διαστολής, αρμούς
κυκλοφορίας κτλ.

Δοχείο 18Kg 48

00000000
Χάρτινο

σιλικονούχο
κουτί 22Kg

42

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000

ESHAPOLYFALT
έλαστομερές ασφαλτοπολυουρεθανικό σφραγιστικό υλικό 
δυο συστατικών κατάλληλο οριζόντιους αρμούς διαστολής,
αναλογία 1:1.

Σετ 40Lt 24 σετ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000 ESHAPOLYSEAL (Α+Β) 
έλαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυουρεθανικής
βάσης, δύο συστατικών, κατάλληλο για οριζόντιους αρμούς
διαστολής, κυκλοφορίας, αεροδρομίων κτλ.

Σετ 4,5Kg 168

00000000 Σετ 13,2Kg 50

00000000

ESHAPOLYSEAL 1Κ 
έλαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυουρεθανικής
βάσης, ενός συστατικού κατάλληλο για οριζόντιους και
κατακόρυφους αρμούς δευτερεύουσας σημασίας, κλπ.

Δοχείο 4 Kg 168

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000 ESHASEALACRYL 
έλαστομερής μαστίχη, ακρυλικής βάσης κατάλληλο για
οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μικρού πλάτους,
δευτερεύουσας σημασίας, ψευδαρμούς, αρμούς πλακών 
κ.λ.π.

Λουκάνικο
600ml

15 τεμ./
κιβώτιο

00000000 Δοχείο 5Kg 168

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000

ESHATHIOSEAL (Α+Β) 
έλαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυσουλφιδικής 
βάσης, δύο συστατικών, κατάλληλο για οριζόντιους και 
κατακόρυφους αρμούς διαστολής, κυκλοφορίας, κ.λ.π.

Δοχείο 5Kg 168

ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα

Τιμή €
/Kg

ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ

00000000
ESHAPRIMER 21
Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού.
Αστάρι των πολυμερών σφραγιστικών υλικών.

Δοχείο 1Kg 10 τεμ./
κιβώτιο

00000000 Δοχείο 17Kg 48

00000000
ESHA LAC 50 S 
έιδικό ασφαλτικό διάλυμα για αστάρωμα, σφραγιστικών
ασφαλτικής βάσης.

Δοχείο 3,5Kg 168

00000000 Δοχείο 17Kg 48

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διάμετρος
mm

Συσκευασία
Τεμάχια x m / Κιβώτιο

Τιμή €
/m

00000000

κορδόνι πληρώσεως αρμών από διογκωμένο 
πολυαιθυλένιο, κλειστών κυψελών,
τοποθετούμενο πριν την εφαρμογή του υλικού 
σφράγισης.

6 6 x 250m

00000000 8 6 x 200m

00000000 10 4 x 170m

00000000 15 2 x 125m

00000000 20 2 x 90m

00000000 25 2 x 50m

00000000 30 2 x 50m

00000000 40 2 x 100m

00000000 50 2 x 65m

ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο Τιμή €/kg Τιμή €/

τεμάχιο

00000000 HYPERSEAL® -2K-F
Χυτό σφραγιστικό αρμών δυο συστατικών 
πολυουρεθανικης βάσεως για οριζόντιες 
επιφάνειες. το προϊόν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές DiN 18540 και aSTM 
C920.
Ειδικό βάρος: 1.4kg/lit

Γκρι Υγρό α+β 6kg 1

00000000 Γκρι Υγρό α+β 12kg 1

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

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

ΕPOXY RESIN -21-CLEAR
έποξειδική ρητίνη λεπτόρρευστη 2 συστατικών, 
χωρίς διαλύτες, για επισκευές, συγκολλήσεις, 
γεμίσματα και σφραγίσματα σε κολόνες, δοκούς, 
πλάκες, θεμέλια. Δεν συρρικνώνεται κατά την 
σκλήρυνση. έφαρμόζεται σε στεγνό ή ελαφρά 
υγρό υπόστρωμα. υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις : 
aSTM C881-99, Type i, grade 2,Class b+C.
Κατανάλωση: 200 - 700 gr/m2

Διαφανές
Υγρό
α+β

0.99kg 9

00000000

EPOXY RESIN -21-T
έποξειδική ρητίνη (πάστα) 2 συστατικών, θιξοτροπι-
κή χωρίς διαλύτες, για επισκευές, συγκολλήσεις 
και σφραγίσματα σε κολόνες, δοκούς, πλάκες, 
θεμέλια. Δεν συρρικνώνεται κατά την σκλήρυνση. 
έφαρμόζεται σε στεγνό ή ελαφρά υγρό υπόστρω-
μα. υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις : aSTM C881-99, 
Type i, grade 3,Class b+C.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή

Υπό-
λευκο

Υγρό
α+β

0.99kg 9

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SIKA® BLACKSEAL®-1
Ασφαλτικό σφραγιστικό αρμών για: • σφράγιση αρμών σύνδεσης σε 
καμινάδες, φωταγωγούς κ.α. • σφράγιση ρωγμών και διατρήσεων σε 
ασφαλτόπανα • έπισκευές σε στέγες και υδρορροές.

Μαύρο
Φύσιγγα

300ml

00000000 Μαύρο
Σαλάμι
600ml

00000000

SIKABOOM®-S
Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός για σταθεροποίηση και μόνωση 
σε αρμούς συνδέσεων γύρω από κασώματα παραθύρων και θυρών, 
ανοιγμάτων κατασκευής από σωλήνες, σε εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού κ.α.

Μπεζ Δοχείο
750ml

00000000

SIKACRYL®-S
Ακρυλικό σφραγιστικό για: • σφράγιση εσωτερικών αρμών, με μικρή 
κινητικότητα σε υποστρώματα όπως: τσιμέντο, πορώδες σκυρόδεμα, σοβά, 
ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, upVC και ξύλο • 
Αρμούς γύρω από παράθυρα, περβάζια, πόρτες, σωλήνες pVC, στοιχεία 
ξηράς δόμησης, ταβάνια κ.α. • κατάλληλο για σφράγιση ρωγμών χωρίς 
παρουσία νερού.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKA® FIRESIL-N
σφραγιστικό σιλικόνης - επιβραδυντικό φωτιάς για: • έφαρμογές στη 
βιομηχανία κατασκευών • έφαρμογές σε έργα που απαιτείται συμ-
μόρφωση σε αυστηρά πρότυπα επιβράδυνσης πυρκαγιάς • μπορεί 
και προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με Sika® Firestop για υψηλές 
απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Γκρι Φύσιγγα
300ml
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® FIRESTOP
σφραγιστικό με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες για: • Όλους τους 
τύπους σταθερών αρμών και σφραγίσεων σε πυράντοχα εξαρτήμα-
τα όπως πόρτες πυρασφάλειας, καπνοδόχους σωλήνες εξαε-
ρισμού κ.α. • Χρήση σε συνδυασμό με Sika® Firesil-N για υψηλές 
απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Μαύρο Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKAFLEX® AT FACADE
υψηλής απόδοσης σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς για: • Αρμούς 
διαστολής μεγάλης κινητικότητας • Αρμούς σύνδεσης και κατασκευα-
στικούς αρμούς μεταξύ ίδιων ή διαφορετικών υποστρωμάτων.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000 Γκρι Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό
Σαλάμι
600ml

00000000 Γκρι
Σαλάμι
600ml

00000000
SIKAFLEX® CONSTRUCTION+

έλαστικό σφραγιστικό πολυουρεθάνης, κατάλληλο για σφράγιση σε 
κτιριακές κατασκευές όπως: • στηθαία μπαλκονιών • Αρμούς γύρω 
από παράθυρα και πόρτες, προσόψεις, μεταλλικά πάνελ επενδύσεων, 
σκυρόδεμα • Αρμούς ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000 Γκρι
σκυροδέματος

Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό
Σαλάμι
600ml

00000000 Γκρι
σκυροδέματος

Σαλάμι
600ml

00000000
SIKAFLEX® PRO-3
σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων για: • Αρμούς 
κίνησης και σύνδεσης σε δάπεδα • έξωτερικές και εσωτερικές εφαρ-
μογές σε περιοχές με κίνηση οχημάτων ή πεζών • σε αποθήκες και 
χώρους παραγωγής • σε χώρους της βιομηχανίας τροφίμων • Αρμούς 
σε χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης λυμάτων • Αρμούς δαπέδων 
σε κατασκευές σηράγγων • Αρμούς δαπέδων σε αεροδρόμια.

Μαύρο
Σαλάμι
600ml

00000000 Γκρι
σκυροδέματος

Σαλάμι
600ml

00000000

SIKAFLEX® PRO-3 SL
Αυτοεπιπεδούμενο σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για: • κατασκευ-
αστικούς και διαστολικούς αρμούς σε δάπεδα • έσωτερικές και 
εξωτερικές εφαρμογές σε περιοχές με κίνηση οχημάτων και πεζών
• Αποθήκες και χώρους παραγωγής • Χώρους βιομηχανίας τροφί-
μων • Χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας λυμάτων • σήραγγες
• Αεροδρόμια.

Γκρι
σκυροδέματος

Σαλάμι
600ml

00000000

SIKA® LASTOMER 831
Βουτυλικό προδιαμορφωμένο σφραγιστικό κορδόνι για: • σφράγιση 
αρμών σύνδεσης σε μεταλλικά πανέλα στεγών, σε οροφές, γύρω 
από καπνοδόχους, συστήματα κλιματισμού, πανέλα όλων των τύπων
• Περιμετρικά από παράθυρα και πόρτες, μεταλλικούς σωλήνες 
αποχέτευσης, αρμούς επικαλυπτόμενους σε επιφάνειες ξύλου, 
αλουμινίου, βαμμένων μετάλλων, ανοιγμάτων θυρών σε οχήματα 
μεταφοράς, στεγανοποίηση ραφών πιρτσινιών, κ.α. • έξαιρετικά 
κατάλληλο για σφράγιση μεταξύ μετάλλων διαφορετικού δυναμικού, 
με στόχο την αποφυγή ηλεκτρόλυσης • σφραγίσεις σε οχήματα για 
γαλβανική προστασία και ηχομόνωση.

Γκρι

Ρολό 12m 

(πάχος 4mm 
και πλάτος

6mm)

00000000
SANISIL®

Αντιμυκητική σφραγιστική σιλικόνη για εφαρμογές με έντονη 
παρουσία μούχλας-υγρασίας για: • σφραγίσεις σε είδη υγιεινής
• σφραγίσεις σε περιοχές όπου απαιτείται αντοχή στην ανάπτυξη 
μυκήτων.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα
300ml
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00000000

SIKASIL®-C
σφραγιστική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, κατάλληλη για:
• υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, μέταλλα και βαμμένες επι-
φάνειες • Ξύλο, ακρυλικά και πολυκαρβονικά • φραγίσεις σε είδη υγιεινής.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKASIL®-POOL
σφραγιστικό σιλικόνης για πισίνες, κατάλληλο για: • σφράγιση αρμών 
σε πισίνες • σφράγιση αρμών σε περιοχές με μόνιμη εμβάπτιση σε νερό 
καθώς και σε περιοχές με παροδική παρουσία νερού
• σφράγιση σε ντουζιέρες αθλητικών εγκαταστάσεων, σε πλακάκια, 
σκυρόδεμα, γυαλί, μέταλλο κ.α.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000 SIKASIL®-ΑC
Ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμο-
γές σε μη πορώδη υποστρώματα όπως εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια, 
γυαλί κ.α.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000

Sikaflex®-11FC+ 
έλαστικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων 
για χρήση: • ως σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων • ως σφρα-
γιστικό αρμών για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς και για ηχομόνωση 
σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων • με-
ταξύ χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, 
για κατασκευές εξαερισμού, κ.α. • κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές συγκόλλησης σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, 
σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία, κ.α.
Κατανάλωση: Αρμοί 10x10mm, κατανάλωση 11 μ.μ. ή ~110gr/ μ.μ. (ανά 
συσκ.1kg)

Μπεζ Φύσιγγα 300ml

00000000 Καφέ Φύσιγγα 300ml

00000000 Ανοιχτό Γκρι Φύσιγγα 300ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα 300ml

00000000 Μπεζ Σαλάμι 600ml

00000000 Καφέ Σαλάμι 600ml

00000000 Ανοιχτό Γκρι Σαλάμι 600ml

00000000 Λευκό Σαλάμι 600ml

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000

TECNOSEAL 96 
Πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής 1-συστατικού, 
με θιξοτροπία. Ανθεκτική, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 
30%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστι-
κή σφράγιση. για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε όψεις 
κτιρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς 
μεταξύ κτιρίων, αρμούς δαπέδων, στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα 
εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης 
ασταρώματος (Tecnofix Ci).
Κατανάλωση: Αρμοί 10mm x10mm, κατανάλωση 5-6 μ.μ. ή
~120gr/ μ.μ. (για σαλάμι 600ml)

Λευκό Σαλάμια
600ml

00000000 Γκρι Σαλάμια
600ml

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000

TECNOSEAL PLO 
Χυτή, πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή δια-
στολής, 2-συστατικών για σφράγιση οριζόντιων αρμών. Ανθεκτική με 
δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 20%, παρουσιάζει 
καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστική 
σφράγιση. για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε οροφές και αρ-
μούς μεταξύ κτιρίων, αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και χώρους
φορτοεκφοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων κλπ. Δυνα-
τότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση 
ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Tecnofix Ci).
Κατανάλωση: Αρμοί 10mm x10mm, κατανάλωση 33-35 μ.μ. (ανά 
δοχείο 5 κg) ή ~150 gr/ μ.μ.

Γκρι Δοχεία 5kg 
(Α+Β)

00000000

TECNOSEAL PLV
Θιξοτροπική, πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή 
διαστολής 2-συστατικών για σφράγιση κατακόρυφων και οριζόντιων 
αρμών. Ανθεκτική με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού 
έως 20%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική 
για μόνιμη ελαστική σφράγιση. για εξωτερική και εσωτερική χρήση, 
για σφράγιση αρμών σε όψεις κτιρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα
κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς μεταξύ κτιρίων ή αρμούς 
δαπέδων, σε στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής 
στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης 
ασταρώματος (Tecnofix Ci).
Κατανάλωση: Αρμοί 10mmx10mm, κατανάλωση 30-33 μ.μ. (ανά 
δοχείο 5κg) ή ~160gr/ μ.μ.

Γκρι Δοχεία 5kg 
(Α+Β)

00000000

TECNOFIX CI 
υγρό αστάρι (primer) πολυουρεθανικών σφραγίσεων για πορώ-
δεις επιφάνειες και μέταλλα. έφαρμόζεται με λεπτό πινέλο, στις 
εσωτερικές παρειές του αρμού. συμβατό με όλα τα 1 ή 2-συστατικών 
πολυουρεθανικά σφραγιστικά ανωτέρω.
Κατανάλωση: ~150 gr/m2 ή ~5% κ.β. της απαιτούμενης ποσότητας 
του σφραγιστικού

- Δοχεία 1kg

00000000 TECNOSEAL 03 
ουδέτερη, ακετική σιλικόνη 1-συστατικού, για σφραγίσεις σε πάγκους 
κουζίνας, ακρυλικές μπανιέρες, περιζώματα κουφωμάτων, ενυδρεία 
κλπ. Άριστη πρόσφυση σε διάφορα δομικά υποστρώματα χωρίς 
απαίτηση primer, γρήγορη ωρίμανση, υψηλή ελαστικότητα. Δεν 
μυκητιάζει.
Κατανάλωση: Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 10-14 μ.μ. 
(για φύσιγγα)

Διάφανο Φύσιγγα
280ml

00000000 Γκρι Φύσιγγα
280ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα
280ml

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
280ml

00000000 TECNOSEAL N 
ουδέτερη ελαστική σιλικόνη 1-συστατικού, εσωτερικής χρήσης, 
με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας έως 30%, για σφραγίσεις 
αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, τουβλοδο-
μές, κεραμικά, κουφώματα ή διατομές ανοδειωμένου αλουμινίου, 
ξύλα κλπ. καλή πρόσφυση σε διάφορα δομικά υποστρώματα χωρίς 
απαίτηση primer.
Κατανάλωση: Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 10-14 μ.μ.
(για φύσιγγα 280 ml)

Γκρι Φύσιγγα
280ml

00000000 Διάφανο Φύσιγγα
280ml

00000000 Γκρι Σαλάμι
550ml

00000000 Διάφανο Σαλάμι
550ml

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000 TECNOSEAL PAC 
Ακρυλική, σφραγιστική μαστίχη 1-συστατικού με θιξοτροπία. Δυνα-
τότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 15%, επιδέχεται βαφή 
επικάλυψης. για εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε πορώδη 
υποστρώματα, σοβάδες και επιχρίσματα, σε περιζώματα κουφωμάτων 
(ξύλινα ή μεταλλικά), σε ξύλινα στοιχεία, αμιαντοτσιμέντο, στοιχεία προ-
κατασκευών, σημεία σύνδεσης σκυροδέματος και τουβλοδομής κλπ.
Κατανάλωση: Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 12-13 μ.μ.
(για φύσιγγα 310ml)

Λευκό Φύσιγγα
310ml

00000000 Γκρι Φύσιγγα
310ml

00000000 Λευκό Σαλάμι
550ml

00000000 Γκρι Σαλάμι
550ml

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SINFILL
Αφρώδες κορδόνι από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο με κλειστές 
κυψέλες, κυκλικής διατομής. τοποθετείται στο εσωτερικό του αρμού 
σφηνωτά, οριοθετώντας ενιαία υπόβαση, πριν από την εφαρμογή 
σφραγιστικής μαστίχης TeCNoSeaL ή άλλων σφραγιστικών.
Κατανάλωση: 1 μ.μ. / μ. μήκους αρμού

Κορδόνι Ø 10 mm

00000000 Κορδόνι Ø20 mm

00000000 Κορδόνι Ø 30 mm

00000000 Κορδόνι Ø 40 mm

00000000 Κορδόνι Ø 50 mm

00000000 Κορδόνι Ø 60 mm

00000000
MULTISIN Cleaner 
υγρός διαλύτης, που δρα ως ενεργοποιητής της Hypalon ταινίας 
του συστήματος Sinflex H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
βέλτιστος βαθμός πρόσφυσης και συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης 
επικόλλησης με την ταινία.
Κατανάλωση: ~60-120 gr/ μ.μ. ταινίας ανάλογα με το πλάτος 
αναφοράς

Δοχείο 1kg

00000000 Δοχείο 3kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Συσκ/σία Τιμή €

00000000 SINFLEX Η System 
υψηλής ποιότητας, σύστημα αρμοκάλυψης, ειδικά σχεδιασμένο για 
την εξασφάλιση στεγάνωσης και την προστασία κατασκευαστικών 
και διαστολικών αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους και ρηγματώσε-
ων. 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 κτιρια-
κών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί φορείς), σε υπόγεια ή σε δώ-
ματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, σε 
αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων 
κλπ. σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, 
κινητικότητα αρμού, ακόμα και θετικές υδροστατικές πιέσεις νερού. 
έύκολο 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 παρουσιά-
ζει καλή χημική αντοχή. Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη 
και μεταλλικά υποστρώματα.

Κατανάλωση: Ταινία: 1m ταινίας hypalon / μ.μ. αρμού

Ρητίνη: ~1,0 – 1,2 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 100mm / 1,0 & 2,0mm 
αντίστοιχα

Ρητίνη: ~1,4 – 1,6 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 200mm / 1,0 & 2,0mm 
αντίστοιχα

Ταινία
1,0mm (πάχος)

χ 100mm 
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000

Ταινία
2,0mm (πάχος)

χ 100mm
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000

Ταινία
1,0mm (πάχος)

χ 200mm
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000

Ταινία
2,0mm (πάχος)

χ 200mm
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000 -
Δοχείο

1kg
(a+b)

00000000 -
Δοχείο

4kg
(a+b)

00000000 -
Δοχείο
10kg
(a+b)

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	•	ΣΦΡΑΓΙΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000
SINFLEX Welding Fluid 
υγρός διαλύτης ψυχρής κόλλησης της Hypalon ταινίας του συστήμα-
τος Sinflex H System, για την δημιουργία “ματίσεων” σε ζώνη αλ-
ληλοεπικάλυψης 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 απολήξε-
ων με θερμό αέρα (θερμοσυγκόλληση) δεν είναι εφικτή.
Κατανάλωση: ~150-200gr/m2 επιφάνειας ταινίας

- Δοχείo 1kg

00000000 - Δοχείo 3kg

00000000

BITUTEC (Kibotheane)
έύκαμπτη, αυτοκόλλητη ταινία στεγάνωσης, ασφαλτικής βάσης, με 
ειδική επικάλυψη επένδυσης φύλλου γραφίτη ή αλουμινίου. για εξα-
σφάλιση ενώσεων αεραγωγών, σε υδρορροές, κορφιάδες, συνδέσεις 
σε κεραμοσκεπές, αποκατάσταση ρηγματώσεων σε στηθαία κλπ.
Κατανάλωση: 1 μ.μ. ταινίας / μ.μ. ένωσης ή αρμού

-

Σε διάφορα 
πλάτη,

σε ρολά των 
10m

00000000

TECNOSEAL 03 
ουδέτερη, ακετική σιλικόνη 1-συστατικού, για σφραγίσεις σε πάγκους 
κουζίνας, ακρυλικές μπανιέρες, περιζώματα κουφωμάτων, ενυδρεία 
κλπ. Άριστη πρόσφυση σε διάφορα δομικά υποστρώματα χωρίς 
απαίτηση primer, γρήγορη ωρίμανση, υψηλή ελαστικότητα. Δεν 
μυκητιάζει.
Κατανάλωση: > 35lt ανά φιάλη 750ml

-
Φιάλες 750ml 
/ 12 τεμ ανά 

κιβώτιο

ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000

SINMALASTIC 27/20 
ημιελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, 
3-συστατικών, για πλήρωση οριζόντιων αρμών, βιομηχανικών χώρων. 
Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, 
παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. για βιομηχανική 
χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης 
τροφίμων κλπ.), αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και χώρους φορτοεκ-
φοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα αεροσκαφών 
κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με 
χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2).
Κατανάλωση: > 35lt ανά φιάλη 750ml

Γκρι
Δοχείο

1kg
(a+b+Γ)

00000000 Γκρι
Δοχείο

4kg
(a+b+Γ)

00000000

SINMALASTIC 27/33 
ημιελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, 
3-συστατικών, για πλήρωση κατακόρυφων αρμών, βιομηχανικών 
χώρων. Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 
10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. για βιομηχανική 
χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης 
τροφίμων κλπ.), αρμούς σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα
αεροσκαφών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υπο-
στρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2).
Κατανάλωση: Αρμοί 10x10mm, κατανάλωση 10 μ.μ. ή ~100 gr/ μ.μ. 
(ανά συσκ. 1kg)

Γκρι
Δοχείο

1kg
(a+b+Γ)

00000000 Γκρι
Δοχείο

4kg
(a+b+Γ)

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000

SINMALASTIC, Β 1738/20 (Οριζ.), Β 1738/33 (Κατακ.) 
ημιελαστικός, σφραγιστικός στόκος, 3-συστατικών αποτελούμενος 
από συνδυασμένη κατάσταση εποξειδικών ρητινών και λιθανρακόπισ-
σας με καουτσούκ. για πλήρωση οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών, 
βιομηχανικών χώρων. Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητι-
κότητας αρμού έως 10%, με καλές μηχανικές αντοχές. έφαρμόζεται σε 
αποθηκευτικούς χώρους βιομηχανικής χρήσης, αρμούς βιομηχανικών 
δαπέδων και σε χώρους φορτοεκφοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης 
οχημάτων κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υπο-
στρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2).
Κατανάλωση: Αρμοί 10x10mm, κατανάλωση 11 μ.μ. ή ~110gr/ μ.μ. 
(ανά συσκ.1kg)

Μαύρο
Δοχείο

4kg
(a+b+Γ)

00000000

SINTOjOINT WB
έποξειδικός αρμόστοκος 2-συστατικών, για σφράγιση αρμών σε 
πλακάκια πισίνας, βιομηχανικά πλακίδια (τύπου group-4) κλπ. 
Παράλληλα εποξειδική κόλλα 2-συστατικών, για την επικόλληση 
κεραμικών πλακιδίων - ψηφίδων σε πισίνες, μπάνια κ.α. Πλήρως 
στεγανό με υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt
Για αρμό διαστάσεων 10 x 10mm x 1m απαιτούνται ~0,170kg/m

Λευκό
Δοχείο

5kg
(a+b)

00000000

EUCO QWIKjOINT 200 cart. 22 oz (600 ml) 
ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, υλικό με 
βάση την πολυουρία, 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής ανάμιξης 
στο ακροφύσιο. κατάλληλο για πλήρωση αρμών ελέγχου πλαστικής 
συρρίκνωσης (συμμόρφωση με aCi 302 & uSDa), που διαμορφώνονται 
με αρμοκόφτη σε κάναβο, σε βιομηχανικά δάπεδα και δάπεδα σκυροδέ-
ματος, γενικότερα. ημι-εύκαμπτο σφραγιστικό που πληρώνει το διάκενο 
του αρμού ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις παρειές (συγκριτικά με άλλου 
είδους σφραγιστικά). έφαρμογή και να ωρίμανση και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες έως -30° C. για διαμόρφωση αρχιτεκτονικών λεπτομε-
ρειών δαπέδων σε αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικές μονάδες 
παραγωγής, δάπεδα χώρων ψυκτικών θαλάμων, εμπορικά κέντρα, 
πρατήρια καυσίμων κλπ. έλαφρά κυκλοφορία μετά από 15 λεπτά – Πλή-
ρης έκθεση μετά από 30 λεπτά από την εφαρμογή. συσκευασία διπλής 
φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής 
διπλής φύσιγγας (SiNTeCNo Static Mixing gun).
Κατανάλωση: > 35lt ανά φιάλη 750ml

-
Φιάλες 750ml 
/ 12 τεμ ανά 

κιβώτιο

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Τιμή €

00000000
MAPESIL AC
σφραγιστικό καθαρής σιλικόνης, οξικού πολυμερισμού, ανθεκτι-
κή στη μούχλα με τεχνολογία bio block®, για μετακινήσεις μέχρι 
25%. Έχει μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100% 0,35 N/mm2. 
Έχει σκληρότητα κατά Shore a 20. Χρόνος εργασιμότητας 20 
λεπτά. η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι.
Πιστοποίηση: • iSo 11600 F 25 LM. • Din 18540 • bS 5889
• aSTM C 920 • TT S 00230C • TT S 001543a
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310ml
(κορδόνι διατομής 10x10 mm)

26 χρώματα
που 

συμβαδίζουν
με τα χρώματα

των 
αρμόστοκων 

πλακιδίων

Φύσιγγα
310ml

00000000 Διαφανές
Φύσιγγα

310ml

00000000

MAPEFLEX PB25
Θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό, δύο συστατικών, με 
μικρό μέτρο ελαστικότητας, με καλή αντοχή στους υδρογονάν-
θρακες για μετακινήσεις έως και 25%. Έχει μέτρο ελαστικότητας 
σε επιμήκυνση 100% 0,35 N/mm2. Έχει σκληρότητα κατά Shore 
a 20. Χρόνος εργασιμότητας 30 λεπτά. η εφαρμογή γίνεται με 
σπάτουλα και πιστόλι. Βατότητα σε 24 ώρες.
Πιστοποίηση: iSo 11600 F 25 LM
Κατανάλωση: 0,14kg ανά τρέχον μέτρο (κορδόνι διατομής 
10x10mm)

Μαύρο Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000

MAPESIL BM
ουδέτερη σιλικόνη για σφράγιση μετάλλων για μετακινήσεις 
έως και 25%. Έχει μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100% 
0,30 N/mm2. Έχει σκληρότητα κατά Shore a 25. Χρόνος εργασι-
μότητας 15 λεπτά. η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι. Βατότητα σε 
24 ώρες.
Πιστοποίηση: • iSo 11600 F 25 LM • iSo 11600 g 25 LM
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310ml
(κορδόνι διατομής 10x10mm)

Διαφανές
Φύσιγγα

310ml

00000000 Γκρι
Φύσιγγα

310ml

00000000 Χαλκός
Φύσιγγα

310ml

00000000 Σκούθο καφέ
Φύσιγγα

310ml

00000000

MAPEFLEX MS 45
υβριδικό ελαστικό σφραγιστικό και κόλλα υψηλής ελαστικότητας, 
με καλή αντοχή για μετακινήσεις έως και 25%. Έχει μέτρο ελαστι-
κότητας σε επιμήκυνση 100% 0,80 N/mm2. Έχει σκληρότητα κατά 
Shore a 40. Χρόνος εργασιμότητας 20 λεπτά (+23°C, 50% σχετική 
υγρασία). η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι.

Πιστοποίηση: iSo 11600 F 20 HM, πιστοποιημένο στην Πολωνία 
ως κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.
EMICODE: eC1 r Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300ml
(κορδόνι διατομής 10x10mm)

Λευκό Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι Δοχείο 10kg
(Α+Β)
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Πληροφ.
Συσκ/σίας Παλέτα Τιμή €

00000000
U-SEAL 907
ένός συστατικού, θιξοτροπικό, μαλακό, πολυ-
ουρεθανικό σφραγιστικό υλικό. οικονομικό, 
κατάλληλο για γενικές εφαρμογές σφράγισης, σε 
αρμούς μέχρι μεγάλης κινησιμότητας. μπορεί 
να εφαρμοστεί σε σφράγιση αρμών τμημάτων 
προκατασκευών, προσόψεων κτιρίων, αρμών 
διαστολής, κουφωμάτων κ.α.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000

U-SEAL 500
ένός συστατικού, θιξοτροπικό, γρήγορης ωρί-
μανσης, σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό. 
κατάλληλο για σφράγιση αρμών κανονικής 
κινησιμότητας ή για συγκόλληση συναρμογών. 
έφαρμογή σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ξύλο, 
μέταλλο, γυαλί, κεραμικό κ.α. μπορεί να δεχτεί 
μικρή επιφανειακή καταπόνηση (π.χ. αρμοί 
δαπέδων).
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm 
και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφραγίζει 
περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Καφέ Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μπεζ Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Καφέ Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Μπεζ Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000

U-SEAL 816-Τ (ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ)
νέας τεχνολογίας, θιξοτροπικό, ενός συστατικού, 
μαλακό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό υλικό αυ-
ξημένων χημικών αντοχών, με ιδιαίτερη αντοχή σε 
καύσιμα, λάδια, υδρογονάνθρακες κλπ. κατάλληλο 
για βιομηχανικές εφαρμογές, parking, αρμούς 
δαπέδων, βενζινάδικα, διυλιστήρια, αεροδρόμια 
– parking αεροσκαφών κ.α. για οριζόντιες εφαρ-
μογές δαπέδου, συνιστούμε για ευκολία την χρήση 
του αντίστοιχου αλλά χυτού u-SeaL 816.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000

U-SEAL 816 (ΧΥΤΟ)
νέας τεχνολογίας, χυτό, ενός συστατικού, μαλακό, 
πολυουρεθανικό σφραγιστικό υλικό αυξημένων 
χημικών αντοχών, με ιδιαίτερη αντοχή σε καύ-
σιμα, λάδια, υδρογονάνθρακες κλπ. κατάλληλο 
για βιομηχανικές εφαρμογές, parking, αρμούς 
δαπέδων, βενζινάδικα, διυλιστήρια, αεροδρόμια 
– parking αεροσκαφών κ.α. λόγω της ρευστότη-
τάς του, επιπεδώνει εύκολα και είναι κατάλληλο 
μόνο για οριζόντιες εφαρμογές δαπέδου.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Πληροφ.
Συσκ/σίας Παλέτα Τιμή €

00000000

U-SEAL 803 HP
νέας τεχνολογίας, θιξοτροπικό, άοσμο, χωρίς 
διαλύτες και p.V.C., ενός συστατικού, πολυουρε-
θανικό, σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1 
cm και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
310ml

20 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
310ml

20 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
310ml

20 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000

SIMP® SEAL 55
νέας τεχνολογίας, SiMp®, φιλικό προς το 
περιβάλλον, ενός συστατικού, πολύ ισχυρό, 
συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό. έξαιρετική 
αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, χωρίς απο-
χρωματισμούς. Βάφεται χωρίς να παρουσιάζει 
φυσαλίδες και είναι χρήσιμο σε αρμούς μέτριας 
κινησιμότητας. ιδανικό για σφραγίσεις πανέλων, 
κουφωμάτων, μεταλλικών κατασκευών, 
προσόψεων κτιρίων, όπου η σταθερότητα του 
υλικού και η αισθητική παίζουν σημαντικό ρόλο. 
έφαρμόζεται και σε υγρό περιβάλλον.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm 
και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000

 

SIMP® SEAL 55 TRANSPARENT
νέας τεχνολογίας, SiMp®, φιλικό προς το περι-
βάλλον, ενός συστατικού, διάφανο συγκολλητικό 
και σφραγιστικό υλικό. κατάλληλο για εφαρμογές 
υψηλής αισθητικής, όπου η σφράγιση – συγκόλ-
ληση με ένα διάφανο και ανθεκτικό υλικό αποτελεί 
σημαντικό πλεονέκτημα.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm 
και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Διάφανο Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Διάφανο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg
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Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	•	ΣΦΡΑΓΙΣΗ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Πληροφ.
Συσκ/σίας Παλέτα Τιμή €

00000000

SIMP® SEAL 30
νέας τεχνολογίας, SiMp®, φιλικό προς το 
περιβάλλον, ενός συστατικού, γενικής χρήσης, 
σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό. έξαιρε-
τική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, χωρίς 
αποχρωματισμούς. Βάφεται χωρίς να παρου-
σιάζει φυσαλλίδες και είναι χρήσιμο σε αρμούς 
μέτριας ή μεγάλης κινησιμότητας. κατάλληλο για 
γενικές εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης 
στα περισσότερα δομικά υλικά, όπως μέταλλο, 
γυαλί, ξύλο, σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρί-
σματα, βαμμένες επιφάνειες, συνθετικά υλικά, 
τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες και πολλά άλλα. 
έφαρμόζεται και σε υγρό περιβάλλον.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1 
cm και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000

PENETRON® BACKING ROD
κορδόνι διογκωμένου πολυαιθυλενίου, για 
υπόβαθρο σφραγιστικών προϊόντων σε αρμούς 
διαστολής.
Κατανάλωση: Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα

Λευκό/
Γκρι

Ø 6mm 1 500m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 8mm 1 200m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 10mm 680m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 15mm 250m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 20mm 180m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 25mm 100m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 30mm 100m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 40mm 200m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 50mm 130m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 60mm 80m/
Κιβώτιο -
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	•	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SikaBond®-52 Parquet 
έλαστική κόλλα ξύλινων δαπέδων χωρίς διαλύτες για: • Πλήρη 
συγκόλληση μασίφ και βιομηχανικών ξύλινων δαπέδων (λωρίδες, 
μεγάλου μήκους λωρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκά παρκέ, 
βιομηχανικά παρκέτα, lam parquet, ξύλινες επιστρώσεις (οικιακές) 
όπως και μοριοσανίδες με τον εξοπλισμό Sikabond Dispenser
• έφαρμογή με το σύστημα Sika acoubond • συγκόλληση σε κορδόνια 
μασίφ, βιομηχανικών δαπέδων τριών στρώσεων και μοριοσανίδων.

Καφέ 
παρκέτου

Σαλάμι 600ml

00000000 SikaBond® AT Universal 
έλαστική κόλλα γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη
και μη πορώδη υποστρώματα για: • Χρήση ως συγκολλητικό γενικής 
χρήσης για συγκόλληση σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές
• ισχυρή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα όπως σκληρό pVC, 
gFrp, ξύλο, κεραμικά πλακίδια, τούβλο, σκυρόδεμα, αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο ατσάλι κ.α.

Λευκό Φύσιγγα 300ml

00000000 Σκούρο Γκρι Φύσιγγα 300ml

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

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

HYPERGLUE -TX-40
Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστα-
τικού ταχείας ωρίμανσης, με υψηλή 
ελαστικότητα και μηχανικές αντοχές. 
έίναι ιδανική για συγκόλληση parquet. 
κατάλληλο σε περιπτώσεις ενδοδαπέ-
διας θέρμανσης.
Κατανάλωση: 0.3-1.2kg/m2

Μπεζ Παστώδες 15kg -

00000000

HYPERGLUE -1K-R
το Hyperglue-1K-r είναι κόλλα πολυ-
ουρεθανικής βάσεως χωρίς διαλύτες 
που πολυμερίζεται με την υγρασία της 
ατμόσφαιρας. το υλικό έχει εξαιρετική 
συγκολλητική δύναμη, γρήγορο στέγνω-
μα και εύκολη εφαρμογή ανεξάρτητα 
από την θερμοκρασία.
Κατανάλωση: 0.3 – 0.7kg/m2

- Υγρό 20kg -

00000000

HYPERGLUE -2K
το Hyperglue-2K είναι πολυουρεθανικής 
βάσεως συγκολλητικό υλικό 2 συστα-
τικών. Δεν περιέχει διαλύτες και έχει 
μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. συνιστάται 
για την παραγωγή πάνελ.
Κατανάλωση: 100 – 200gr/m2

-
Υγρό
α+β

20+4kg -

ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	•	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKABOND®-T2
υψηλών αντοχών ελαστική κόλλα για: • Χρήση ως υψηλής αντοχής
συγκολλητικό για περβάζια παραθύρων, κατώφλια, σκαλοπάτια, 
σοβατεπιά, επιγραφές, προστατευτικά και διακοσμητικά πάνελ, 
προκατασκευές • τέλεια πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα,
πλακίδια, κεραμικά, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, σοβά, upCV, gFrp, pu.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKA® MAX TACK
μονταζόκολλα βάσεως νερού για: • έσωτερικές /στεγασμέ-
νες εξωτερικές εφαρμογές • ταχεία συγκόλληση σε πορώδεις 
επιφάνειες • συγκόλληση σοβατεπί • συγκόλληση/στερέωση 
διακοσμητικών στοιχείων όπως ξύλινα ράφια, σκληρά προφίλ pVC, 
πολυστερίνη, ξύλινες προσόψεις και κεραμικά πλακίδια

Υπόλευκο Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKA® PRIMER 215
Αστάρι για pVC συμβατό με Sikaflex® & Sikabond® για αστάρωμα 
σε πλαστικά, βερνίκια, λάκες.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 5-7m2/lt

Διαφανές/
υποκίτρινο

Δοχείο
250ml

00000000
SIKA® PRIMER 3N
Αστάρι για Sikaflex®, Sikabond® ως αστάρι βάσεως διαλύτη για 
τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, Sikabond® και Sikasil® που 
εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα)
και μεταλλικών επιφανειών.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 5-8m2/lt

Διαφανές Δοχείο
250ml

00000000 Διαφανές Δοχείο
1000ml

00000000

SIKASIL® SG-20
υψηλής αντοχής δομητικό συγκολλητικό σιλικόνης για: • Δομική 
συγκόλληση υαλοπινάκων (τζάμι, plexiglass, pMMa) • Δομική 
συγκόλληση ηλιακών πανέλων • υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές 
βιομηχανικής χρήσης.

Μαύρο Σαλάμι
600ml

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

00000000
SINMAST P 103 
έποξειδική πάστα 2-συστατικών, για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, 
επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, 
εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και 
πλακών, καθώς και για επικολλήσεις beton plaque και ανθρακοελα-
σμάτων. υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. υλικό προσαρμογής 
και επικόλλησης διαφόρων τύπων υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, 
μάρμαρα, πέτρα, ξύλο και λοιπά πορώδη υλικά καθώς και μέταλλα, 
ατσάλι, σιδηρό χάλυβα, αλουμίνιο, όπως και συνθετικά υλικά σαν το
νεοπρένιο, καουτσούκ, hypalon, πλυεστέρα, άνθρακα, κλπ.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

Γκρι 1kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι 4kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι 10kg
(Α+Β)
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	•	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ (παλαιά με νέα κατάσταση) / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BETON-CONTACT

00000000 SINTOPLAST 
γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης Sbr, πρόσμικτο για πολλαπλές βελ-
τιώσεις γαρμπιλοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρι-
σμάτων. Προσδίδει ευκαμψία και πρόσθετη στεγανότητα, βελτιώνει 
την αντοχή σε τριβές και επιφανειακές καταπονήσεις, ενισχύει την 
πρόσφυση χάρη της συγκολλητικής του ικανότητας. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιάς με νέα κατάσταση, επισκευές ή εξομαλύν-
σεις δαπέδων σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε 
κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων κλπ. Προστίθεται στο 
νερό ανάμιξης. Αριάνι σε συνδυασμό με τσιμέντο, άμμο και νερό.
Κατανάλωση: Αναλογία Sintoplast : nερό = 1:1 έως 1:5

- Δοχείo 2kg

00000000 - Δοχείo 4kg

00000000 - Δοχείo 20kg

00000000 - Βαρέλι 200kg

00000000 - Δεξαμενή 
1000kg

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

00000000

SINMAST 5020 AT (Advanced Technology) 
έύκαμπτη, πανίσχυρη κόλλα προηγμένης τεχνολογίας, πολυμερούς, 
1-συστατικού, χωρίς διαλύτες, για επιφανειακή συγκόλληση και 
προσαρμογή των περισσοτέρων ξύλινων δαπέδων, σε δάπεδα σκυ-
ροδέματος, τσιμεντοκονίες, έτοιμα κονιάματα ισοστάθμισης δαπέδων 
κλπ. υλικό εφαρμογής με οδοντωτή σπάτουλα, συμβατό ακόμα και 
με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, κατάλληλο για υποστρώ-
ματα με ή χωρίς απορροφητικότητα. Προϊόν κατάλληλο για την 
επικόλληση των περισσότερων τύπων ξύλινων δαπέδων συμπερι-
λαμβανομένων των ξύλινων σανίδων, ξύλινων πλακών μωσαϊκών, 
ξύλου κατεργασμένου, laminate και μασίφ παρκέτου.
Κατανάλωση: ~0,8–1,1 kg/m2 (οδοντωτή σπάτουλα αναλογιών
3mm x 6mm, ενδεικτικά)

-
Μεταλλικό 
δοχείo 10lt

(17kg)

00000000

SINMAST PU 700 Stone Adhesive (700 ml) 
υψηλής ποιότητας, εξελάσιμη κόλλα, 1-συστατικού, με βάση την 
τροποποιημένη πολυουρεθάνη (puM) που ωριμάζει με την υγρασία 
της ατμόσφαιρας και σχηματίζει κορδόνια γραμμικής στήριξης, για 
την προσαρμογή και συγκόλληση υλικών γρήγορης δόμησης μεταξύ 
τους. Προϊόν εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή, αναπτυγμένο 
ειδικά για τη συγκόλληση πέτρας, τούβλων, κεραμιδιών, γυψοπλα-
κών και λοιπών στοιχείων γρήγορης δόμησης όπως για παράδειγμα 
πυριτο-ασβεστολιθικοί πλίνθοι ή πορομπετόν (φιλοσοφίας YToNg & 
aLpHa bLoCK). υλικό προσαρμογής και επικόλλησης, με μακρο-
χρόνια αντοχή στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ασβεστόνερο, σε 
αραιωμένα οξέα και καυστικά διαλύματα.
Κατανάλωση: Ανάλογα με τον αριθμό των κορδονιών (μονό ή διπλό

-

Φιάλες
> 700ml

12 τεμ. ανά 
κιβώτιο

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

00000000

SINMAST 010 PU EIFS (750 ml)
έξελάσιμος, συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης (pu), 1-συστα-
τικού, που ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει 
κορδόνια γραμμικής στήριξης, για την στερέωση θερμομονωτικών 
πανέλων epS (διογκωμένης πολυστερίνης) πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες. Προϊόν εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή (πιστοποιη-
μένο με το σύστημα eiFS), κατάλληλο για την επικόλληση θερμο-
μονωτικών πλακών ως άνω επί επιφανειών όψεων σκυροδέματος, 
χωρίς να εστιάζονται φαινόμενα ερπυσμού. υλικό προσαρμογής 
και επικόλλησης, ανθεκτικό στην αποσύνθεση (πολυμερισμός), τη 
θερμότητα, το νερό και σε πολλά χημικά.
Κατανάλωση: Γραμμικό κορδόνι σε ανάπτυγμα [Z] ή [W] στερέωσης 
~5m2 επιφάνειας / φιάλη

-

Φιάλες
> 750ml

12 τεμ. ανά 
κιβώτιο
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	•	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ (παλαιά με νέα κατάσταση) / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BETON-CONTACT

00000000

SINPAST j/A 
ρευστό κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύ-
τες. έφαρμόζεται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση παλαιού 
και νέου σκυροδέματος ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων 
πλάτους άνω των 3mm έως 4 mm, και για αγκυρώσεις - πακτώσεις 
σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό κέΔέ.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,7kg/m2

Ειδικό βάρος: 1,52 kg/lt

Γκρι Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000

SINΜAST S2 & S2L 
λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύ-
τες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, 
αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για 
παρασκευή ρητινοκονιαμάτων, ως ενέσιμης για εύρος ρηγματώσεων 
πλάτους 1-3 mm. τύποι κατάλληλοι για εφαρμογές κατά τη χειμερινή 
(S2) ή τη θερινή περίοδο (S2 & S2L – μακράς εργασιμότητας).
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,5kg/m2

Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/lt

- Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000

LAB
καινοτόμο γαλάκτωμα συγκόλλησης με βάση συνθετικές ρητίνες, ως 
γέφυρα συνάφειας μεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης. τοποθε-
τείται πάνω σε πορώδες υπόστρωμα και ενεργοποιείται μόνο όταν 
έρχεται σε επαφή με την υγρασία του νέου σκυροδέματος, τσιμεντο-
κονίας ή έτοιμου κονιάματος με το οποίο επικαλύπτεται. Παρατεταμέ-
νος χρόνος ενέργειας.
Κατανάλωση: ~0,3-0,7kg/m2 ανάλογα με την αδρότητα και την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

- Δοχείo 4kg

00000000 - Δοχείo 20kg

00000000 - Βαρέλι 200kg

00000000 - Δεξαμενή 
1000kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Τιμή €

00000000

MAPEFOAM
κορδόνι κυκλικής διατομής από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής 
κυψέλης, για τη σωστή διαστασιολόγηση των αρμών μετακίνη-
σης, που θα πληρωθούν με σφραγιστικά. Διατίθεται σε σπείρες με 
αντίστροφη αναλογία μήκους-διαμέτρου.
Πυκνότητα: 40kg/m3

-
Ø 6mm, 

κιβώτια των 
2500m

00000000 -
Ø 10mm, 

κιβώτια των 
550m

00000000 -
Ø 15mm, 

κιβώτια των 
550m

00000000 -
Ø 20mm, 

κιβώτια των 
350m

00000000 -
Ø 25mm, 

κιβώτια των 
200m

00000000 -
Ø 30mm, 

κιβώτια των 
160m

00000000

PRIMER EP
έποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με διαλύτη, για τη στεγά-
νωση και τη σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών και βιομηχανικών 
δαπέδων. ο χρόνος εργασιμότητας μετά την ανάμιξη είναι 4-5 
ώρες. η εφαρμογή του σφραγιστικούγίνεταιμετά από 24 ώρες, με 
βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,5-0,7kg/m3

Διαφανές
Μεταλλικά 

δοχεία 10kg 
(a+b)

00000000 PRIMER FD
Αστάρι ενός συστατικού για σιλικονούχα σφραγιστικά. η εφαρ-
μογή του σφραγιστικού γίνεται μετά από 24 ώρες. η εφαρμογή 
γίνεται με πινέλο.
Κατανάλωση: 3-9g/m (αρμός βάθους 1cm)

Διαφανές 
αχυροκίτρινο

Φιάλη
200g

00000000 Φιάλη
900g

00000000

PRIMER Μ
Αστάρι ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, για πολυουρεθανικά 
σφραγιστικά, για μη απορροφητικά υποστρώματα. η εφαρμογή 
του σφραγιστικού γίνεται μετά από 40 λεπτά, με πινέλο.
Κατανάλωση: 1,5-2g/m (αρμός βάθους 1cm)

Καφέ
Φιάλη
250g

00000000

PRIMER Ρ
Αστάρι ενός συστατικού για σφραγιστικά σε πλαστικά υποστρώ-
ματα. η εφαρμογή του σφραγιστικού γίνεται μετά από 20 λεπτά, 
με πινέλο.
Κατανάλωση: 150g/m2 (10-50g ανά τρέχον μέτρο αρμού
βάθους 1cm)

Διαφανές
Δοχείο
150g

00000000

PRIMER PU60
Πολυουρεθανικό αστάρι για τα πολυουρεθανικά σφραγιστκά 
MapeFLeX pb25 και MapeFLeX pb27. η εφαρμογή του 
σφραγιστικού γίνεται μετά από 24 ώρες, με βούρτσα, ρολό ή 
ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,4-1,2kg/m2

Καφέ
Μεταλλικό 

δοχείο 10kg
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Ονομασία / Περιγραφή

F & FAS - 4F & 4FAS*
oλόσωμο αλουμίνιο

F.ELM-AL*
μεγάλης μετατόπισης

2FSP-AL*
μεγάλης μετατόπισης

(*) Για περισσότερες πληροφορίες και τιμές σχετικά με τα παραπάνω είδη, επικοινωνήστε με την εταιρεία ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΕΒΤΕ.



  aL CHiMiCa - SiKa - SiNTeCNo -THraKoN -
Mapei - peNeTroN - νέοτέΧ

ΧΗΜΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ	ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ



06ΧΗΜΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ	ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
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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 ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

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 • έπισκευές • 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. ένισχυτικό πρόσφυσης, πλαστικοποιητής, στεγανοποιητικό 
και βελτιωτικό αντοχών για: • Χρήση ως στρώση πρόσφυσης-αριάνι 
• Παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων • έπισκευαστικά κονιάματα • 
γονιάματα κτισίματος τούβλου και πέτρας • ένισχυμένα 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
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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
έιδικό 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 • έμφανές 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
έπιβραδυντής 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
έπιβραδυντής – 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
έπιταχυντής ανάπτυξης αντοχών σκυροδέματος για: • μονάδες 
παραγωγής σκυροδέματος • μονάδες προκατασκευασμένου σκυ-
ροδέματος • ταχύτατη έναρξη σκλήρυνσης • Περιπτώσεις χαμηλών 
θερμοκρασιών • ταχεία αποκαλούπωση • έπισκευές 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. έιδικότερα προστατεύει από τον κίνδυνο διάβρωσης έναντι 
χλωριόντων. έφαρμογές 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
• έκτοξευόμενα κονιάματα μικρού πάχους • έπιχρίσματα, 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: • έκτοξευόμενο με υψηλές αρχικές αντοχές • υποστήριξη 
μετώπου σήραγγας • σταθεροποίηση βράχων και πρανών • ταχύτα-
τη πήξη, διευκολύνει εφαρμογές πάνω από το κεφάλι • έφαρμογές 
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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ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

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 (έν 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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ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

00000000

FASTSET (σκόνη) 
έπιταχυντής 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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ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

00000000

ANTI-FREEZE
aντιπαγετικό - έπιταχυντής ανάπτυξης αρχικών αντοχών. έπιταχύνει 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

ΑΙRFLOW 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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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

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 
έιδικό 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*
έιδικό 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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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). έπιβραδύνει 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). έφαρμογή 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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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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
έιδικές 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)

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ (ΞΗΡΗ - ΥΓΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

00000000

FASTSET Ρ (σκόνη)
έπιταχυντής 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 (έν 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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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

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
έλαστικοποιητής 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
έλαστικοποιητής 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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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

00000000

FASTSET (σκόνη)
έπιταχυντής 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
έιδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, αντιπαγετικό, επιταχυντής ανάπτυξης αρχικών 
αντοχών για κονιάματα, επιχρίσματα κλπ. έπιταχύνει 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
έιδικό 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
έιδικό 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
Ακρυλικό αστάρι
Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού. έμποτίζει 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. έίναι 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). έπίσης, 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



	 •ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	ΔΑΠΕΔΟΥ	(SiKa-THraKoN-SiNTeCNo-Mapei)

	 •	ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ	ΒΑΦΕΣ	(SiKa-SiNTeCNo)

	 •	ΣΤΟΚΟΙ	(THraKoN-SiKa-KeraKoLL-Mapei)

	 •	ΚΟΛΕΣ	(THraKoN-SiKa-KeraKoLL-Mapei)

	 •	ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ	(viorup)

	 •	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ	ΠΛΑΚΙΔΙΑ	(DoW-FibraN-Fibrotail)

ΔΑΠΕΔΑ
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ΔΑΠΕΔΑ •	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
CHAPDUR® PREMIX
Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Χρησιμο-
ποιείται για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε μονολιθικά δάπεδα. με 
την επίπαση και ενσωμάτωσή του στην επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος 
σχηματίζει μια λεία, έγχρωμη, ανθεκτική σε τριβή επιφάνεια. κατάλληλο 
για όλα τα δάπεδα που εκτίθενται σε  έντονες μηχανικές καταπονήσεις 
όπως χώροι αποθηκών, μονάδες βιομηχανικής παραγωγής, εμπορικά κέ-
ντρα – καταστήματα, δημόσιοι χώροι εκθεμάτων και μουσείων, εστιατόρια, 
βενζινάδικα, χώροι στάθμευσης, επισκευής, τροφοδοσίας, κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 5 kg/m2

Ανοιχτό 
Γκρι Σακί 25kg

00000000 Σκούρο 
Γκρι Σακί 25kg

00000000 Κεραμιδί Σακί 25kg

00000000

PURIGO®-I 100
έμποτισμός και επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων σκυροδέματος. Χρησιμο-
ποιείται: • ως σφραγιστικό επιφανείας μειώνει το φαινόμενο δημιουργίας σκόνης 
σε παλαιά και νέα δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα • μειώνει την 
απορροφητικότητα του σκυροδέματος. έφαρμόζεται σε: • σοφίτες • Βοηθητικούς 
χώρους υπογείων – αποθηκών • Χώρους στάθμευσης με ελαφρά καταπόνηση    
• καταστήματα • υποστρώματα κολυμβητών δαπέδων.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 0.15 - 0.25kg/m2/στρώση

Υπόλευκο Δοχείο
5kg

00000000

SIKA® BITUREP
έπισκευαστικό ασφαλτικό μείγμα εφαρμογής εν ψυχρώ. Χρησιμοποιείται σε: 
• Αυτοκινητόδρομους, γκαράζ, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων • Δρόμους 
προσπέλασης • Αυλές βιομηχανικών χώρων • Διαμορφώσεις κατευθυντήριων 
οδών, διαμορφώσεις οδοστρωμάτων κ.α..
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 2,1kg/m2/mm πάχους στρώσης

Μαύρο Δοχείο
25kg

00000000

SIKADECOR®-801 NATURE
Διακοσμητικό έγχρωμο μικροτσιμέντο για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρ-
μογές. Χρησιμοποιείται σε: • Διακοσμητικές και ενιαίες επιστρώσεις σε 
εσωτερικούς χώρους όπως κουζίνες, μπάνια κτλ. σε δάπεδα και τοίχους    
• έπιστρώσεις σε έπιπλα, ράφια κτλ. • έπιστρώσεις σε παλιά κεραμικά 
πλακίδια • Δάπεδα με κίνηση πεζών επί τσιμεντοειδών υποστρωμάτων     
• Διακοσμητικές επιστρώσεις σε χώρους καταστημάτων, ιδιωτικές κατοι-
κίες, δημόσια κτίρια, εκθεσιακούς χώρους κτλ.

Κατανάλωση/Δοσολογία: ~1.7-2.0kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

Δυνατότητα 
χρωματι-

σμού με υγρή 
χρωστική

SikaDecor® 
Color

Δοχείο
13kg
(a+b)

00000000
Χρωστική 

Δοχείο
0,5lt

00000000

SIKADECOR®-803 NATURE
τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για αποκατάσταση 
επιφανειών πριν την εφαρμογή μικροτσιμέντων. Χρησιμοποιείται για την:         
• έπιπέδωση και αποκατάσταση επιφάνειας πριν την εφαρμογή διακοσμητι-
κών μικροτσιμέντων • Πλήρωση αρμών μεταξύ κεραμικών πλακιδίων πριν 
την εφαρμογή • κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε 
δάπεδα και τοίχους • Πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδε-
μα, κονιάματα, τούβλα, κεραμικά πλακίδια κτλ.

Κατανάλωση/Δοσολογία: ~2.0kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

Λευκό
Δοχείο
30kg
(a+b)

00000000

SIKAFLOOR® LEVEL-30
υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε στρώσεις 4-30mm. Χρησιμοποιείται 
ως • γενικής χρήσης επίστρωση εξομάλυνσης/επιπέδωσης για εσωτερικές 
και εξωτερικές εφαρμογές • υπόστρωμα για ρητινούχα βιομηχανικά δάπεδα 
• κατάλληλο για μέτρια έως και υψηλά φορτία (χώροι υψηλής καταπόνησης & 
κίνηση παλετοφόρων).
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 1.8 ± 0.05kg/m2/mm

Γκρι Σακί
25Kg



219
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SIKAFLOOR®-PROSEAL-22
έμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέ-
ματος. Χρησιμοποιείται για: • Βέλτιστη ωρίμανση και σφράγιση νωπών 
δαπέδων και γενικά κατασκευών σκυροδέματος • Βελτιωτικό ωρίμανσης 
για την αντιμετώπιση της επιφανειακής ξήρανσης και των ρηγματώσεων   
• σφράγιση και επιφανειακή σκλήρυνση • σφράγιση σκόνης και αυξημένη 
αντοχή σε φθορά • έξωτερική και εσωτερική εφαρμογή.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.1 - 0.2lt/m2/στρώση (5 - 10m2/lt στρώσης)

Διαφανές Δοχείο
25lt

00000000 Διαφανές Βαρέλι
25lt

00000000

SIKA® LEVEL-01 PRIMER
Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα. 
Χρησιμοποιείται ως αστάρι και σφράγιση σε ορυκτά υποστρώματα πριν 
την εφαρμογή κονιαμάτων εξομάλυνσης: • για σφράγιση και ενίσχυση 
πρόσφυσης τσιμεντοειδούς βάσης επιστρώσεις και κονιάματα • κατάλληλο 
για αστάρωμα κονιαμάτων εξομάλυνσης ανυδρίτη • έιδικά κατάλληλο για 
χρήση πριν την εφαρμογή προϊόντων της σειράς Sika® Level.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~0.10-0.20 kg/m²/στρώση (5-10m2/kg/στρώση)
αραιωμένου προϊόντος

Λευκό 
υγρό

Δοχείο
5 kg

00000000

SIKA® LEVEL-110
ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, για στρώσεις πάχους έως 
10mm. Χρησιμοποιείται ως: • Tαχείας ωρίμανσης προϊόν επιπέδωσης και εξο-
μάλυνσης σε πάχη 1-10mm πριν την εφαρμογή επίστρωσης σε εσωτερικούς 
χώρους με ελαφριά κυκλοφορία (κατηγορία ρ2 σύμφωνα με την κατηγοριο-
ποίηση upeC), όπως διαμερίσματα, βιβλιοθήκες και άλλους παρόμοιας χρήσης 
χώρους • Tαχείας ωρίμανσης προϊόν επιπέδωσης και εξομάλυνσης σε πάχη 
3-10 mm πριν την εφαρμογή επίστρωσης σε εσωτερικούς χώρους με έντονη 
κυκλοφορία (κατηγορία ρ3 σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση upeC), όπως 
χώρους γραφείων, αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία δημόσια κτίρια, κλπ.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 1.5 ± 0.1kg/m2/mm

Γκρι Σακί 25kg

00000000

SIKA® LEVEL-300 EXTRA
υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις 
πάχους 0.5-15mm και 15-30mm με προσθήκη αδρανών. το Sika® Level-300 
μπορεί να εφαρμοστεί για επιπέδωση δαπέδων πριν την τοποθέτηση επιστρώ-
σεων όπως κεραμικά ή πέτρινα πλακάκια, παρκέτα δαπέδων, δάπεδα pVC, 
μοκέτες, δάπεδα linoleum κ.α. κατάλληλο για: • Kίνηση τροχοφόρων αμαξιδίων 
(επί της τελικής επιφάνειας) • Xρήση με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
• συμβατό με τις κόλλες Sika που θα χρησιμοποιηθούν για επικόλληση τελικής 
στρώσης (πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, κ.α.).
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 1.6 ± 0.05kg/m2/mm

Ανοιχτό
Γκρι Σακί 25kg

00000000

SIKA® PATCH-5
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών δαπέδων και στοιχείων 
σκυροδέματος. κατάλληλο για: • έργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 
3.3 του έν 1504-9). έπισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυρο-
δέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής • Δομητικές 
ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9). Αύξηση της φέρουσας ικανότητας 
της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος • τη διατήρηση και 
αποκατάσταση της παθητικότητας (Αρχή 7, μέθοδος 7.1 και 7.2 του έν 1504-9).
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 20-22kg κονιάματος/m2/cm πάχος στρώσης

Γκρι Σακί 25kg

00000000

SIKA® PRIMER-11W
Αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα και υποστρώματα γύψου. Χρησιμοποι-
είται ως: • Αστάρι για γυψοσανίδες πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης 
προϊόντων (στεγανοποιητικά κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, κ.α.) • Αστάρι για 
πολύ απορροφητικά κονιάματα βάσης γύψου ή τσιμέντου πριν την εφαρμογή 
τσιμεντοειδών συγκολλητικών, αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, στρώσεων 
εξομάλυνσης, κ.τ.λ..
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 100-200 gr/m2

Ροζ
Πλαστικό 

Δοχειο
5kg
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® LAM IMPACT S PLUS
Φύλλα εξηλασμένου αφρώδους πολυαιθυλενίου για ηχομόνωση από 
κτυπογενείς θορύβους, για ηχομόνωση από κτυπογενείς θορύβους ως 
υπόστωμα πλωτών-κολυμβητών δαπέδων.

- Ρολό 25m2

00000000

SIKALAYER®-03 (ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA® ACOUBOND®)
ηχοαπορροφητικό σύστημα για κολλητά ξύλινα δάπεδα. υψηλής ποιό-
τητας φύλλο αφρώδους πολυαιθυλενίου με συμμετρικά διάκενα για την 
εισαγωγή της κόλλας, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ηχοαπορροφητι-
κότητα. Αποτελεί μέρος του συστήματος Sika® acoubond® (Sika® Layer-03 
& Sikabond®-52 parquet) που χρησιμοποιείται για τοποθετήσεις ξύλινων 
δαπέδων σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές.

Σκούρο 
Γκρι

Ρολό 
25,05m2

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

NSD 600
Έτοιμη τσιμεντοκονία ενός συστατικού, βάσεως τσιμέντου, κατάλληλη για επίστρωση 
και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρί-
ας με μέγιστο κόκκο 2,0mm. έφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 3-10cm. ένδείκνυται για: • 
Δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους • ράμπες • Προετοιμασία 
των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, 
παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λ.π. • έσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 15-17Kgr ξηρού κονιάματος ανά 1m2 για πάχος 1cm

40Kg 36

00000000

NSF 610
Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλo για 
επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης 
κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5mm, και βελτιωτικά πρόσθετα. έφαρμόζεται σε πάχη 
μέχρι 10mm. το προϊόν είναι κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να 
τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. μπορεί επίσης 
να μείνει και τελείως ακάλυπτο ή να βαφτεί.
Κατανάλωση: 18Kg/m2 για 1cm πάχους

40Kg 36

00000000

NSF 611
Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελεί-
ται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 
3,5mm, και βελτιωτικά πρόσθετα. έφαρμόζεται σε πάχη 1- 4cm. το προϊόν είναι 
κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, 
πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. μπορεί επίσης να μείνει και 
τελείως ακάλυπτο ή να βαφτεί.
Κατανάλωση: 18Kg/m2 για 1cm πάχους

40Kg 36

00000000

NSD 620
Έτοιμο, θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα δαπέδου, ενός συστατικού. Αποτελείται 
από θρυμματισμένο YToNg, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο 
κόκκο 3,5mm. συνίσταται ιδιαίτερα για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται μειω-
μένα φορτία, προετοιμασία των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός 
τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λ.π.
Κατανάλωση: 10-11Kg ξηρού κονιάματος ανά 1m2 για πάχος 1cm

30Kg 42
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000 SINMADUR Q
έπιφανειακό σκληρυντικό βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος. 
Αποτελείται από έτοιμο μίγμα προς εφαρμογή, επιλεγμένων χαλαζιακών 
αδρανών με μεγάλη σκληρότητα και κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθ-
μιση, τσιμέντο portland, ειδικά πρόσμικτα - βελτιωτικά, και χρωστικές 
ουσίες. κατάλληλο για την αναβάθμιση της αντοχής σε τριβή, σε δάπεδα 
όπου αναμένονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις και κυκλοφορία, σε 
χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα αποθηκών (logistics), χώρους στάθ-
μευσης οχημάτων, χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, 
πρατήρια καυσίμων κλπ. σε γκρι, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.
Κατανάλωση: ~5,0 kg/m2

Γκρι Σάκος 25kg

00000000 Κόκκινο Σάκος 25kg

00000000 Κίτρινο Σάκος 25kg

00000000 Πράσινο Σάκος 25kg

00000000

SELF LEVEL NORMAL
Χυτό, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατι-
κού, κανονικής πήξης. Προϊόν κατάλληλο για την εξομάλυνση, προετοιμασία 
και ισοστάθμιση υποστρωμάτων δαπέδων πριν την τοποθέτηση μοκέτας, 
ξύλινων παρκετών, κεραμικών πλακιδίων, μαρμαροπλακιδίων και πλαστι-
κών ταπήτων τύπου linoleum. Πάχος στρώσης 1-5 mm. για την ανάπτυξη 
στρώσεων άνω των 5mm, δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. 
Αναμίξτε 6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. σε υπο-
στρώματα με απορροφητικότητα συστήνεται η χρήση κατάλληλης στρώσης 
ασταρώματος (γαλάκτωμα rpM).
Κατανάλωση: ~1,8kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

- Σάκος 25kg

00000000

SELF LEVEL RAPIDO
ταχύπηκτο, χυτό, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 
1-συστατικού. Προϊόν κατάλληλο για γρήγορη εξομάλυνση, προετοιμασία και 
ισοστάθμιση υποστρωμάτων δαπέδων πριν την τοποθέτηση μοκέτας, ξύλινων 
παρκετών, κεραμικών πλακιδίων, μαρμαροπλακιδίων και πλαστικών ταπή-
των τύπου linoleum. Πάχος στρώσης 1-5mm. για την ανάπτυξη στρώσεων 
άνω των 5 mm, δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 6,0lt 
νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25kg. σε υποστρώματα με 
απορροφητικά συστήνεται χρήση κατάλληλης στρώσης ασταρώματος ως άνω.
Κατανάλωση: ~1,8kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

- Σάκος 25kg

00000000

SPEED CRETE GREEN LINE
Έτοιμο επισκευαστικό, κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας 
πήξης και σκλήρυνσης, με ρυθμιζόμενη ρευστότητα, για ταχείες επισκευές 
και αποκαταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος και 
επιδιόρθωσης βιομηχανικών δαπέδων. κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική 
χρήση για ταχεία επιδιόρθωση οριζοντίων ή ελαφρώς κεκλιμένων επιφανειών 
σκυροδέματος, όπως αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, καταστρώματα 
γεφυρών, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης οχημάτων, ράμπες οχημάτων, 
ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων κλπ. Δυνατότητα έκθεσης 
σε κυκλοφορία μετά 2 ώρες από την επισκευή. Αναμίξτε 3,8-4,46lt νερό με 
κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23kg. έφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,7kg/m2/mm πάχους

- Σάκος
~23 kg

00000000

MICROBETON FLASH-10
Χυτό, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 
1-συστατικού, ταχείας πήξης και σκλήρυνσης, για ταχείες επισκευές και 
αποκαταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος. 
κατάλληλο για πλήρωση κενών για την επισκευή μεμονωμένων τμημάτων, 
στοιχείων σκυροδέματος, αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων, για 
έγχυση σε καλούπι (μανδύες), για αγκυρώσεις – πακτώσεις στοιχείων, 
στερεώσεις. για πάχη ανάπτυξης 10-100mm. με δυνατότητα προσθήκης 
χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 3,5lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος 
σε σκόνη 25kg.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους

- Σάκος 25kg
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00000000

CURING Compound UR-100
Διάφανο διάλυμα ακρυλικής ρητίνης, για εμποτισμό νέων ή υφιστάμενων 
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 προ-
σφέρει εμποτισμό, πρόσθετη σκλήρυνση σε δάπεδα με ή χωρίς επίπαση 
επιφανειακού σκληρυντή, σταθεροποίηση βιομηχανικών δαπέδων έναντι 
σκόνης. Δεν απαιτείται τρίψιμο ή πρόσθετη στρώση ασταρώματος πριν 
την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων, αρκεί να 
μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά πριν την εφαρμογή του προϊόντος..
Κατανάλωση: ~0,25-0,35lt/m2 ανά στρώση

- Δοχείο
25Lt

00000000 - Βαρέλι
200Lt

00000000 CLEARSEAL 150/STD/300/WB
Διάφανο, γαλάκτωμα ακρυλικών ρητινών, 1-συστατικού. Χρησιμοποιείται για 
τον εμποτισμό νέων ή παλαιών, εσωτερικών και/ή εξωτερικών επιφανειών 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πέτρας κλπ., οριζόντιων ή κατακόρυφων, 
στις οποίες απαιτείται μέτρια έως κανονική αντοχή σε τριβή και απότριψη και 
σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα βοηθητικών 
χώρων, γραφείων, διαδρόμων και αποθηκών κλπ). Δημιουργεί φιλμ επιφα-
νειακής προστασίας, τονίζοντας παράλληλα την επιφάνεια αναφοράς.
Κατανάλωση: ~0,3kg/m2

- Δοχείο
4kg

00000000 - Δοχείο
20kg

00000000 - Βαρέλι
200kg

00000000

SINSOL 100/ 200/ 300
έιδικό, άχρωμο βερνίκι, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, για σφράγιση 
και προστασία από τριβές σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων. 
Διατίθεται σε τρεις τύπους.
Κατανάλωση: ~0,25-0,40kg/m2

- Δοχείο
3kg

00000000 Δοχείο
15kg

00000000 Βαρέλι
180kg

00000000
RPM (RESIN PER MICROBETON)
γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. λειτουργεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης 
(αστάρι) πριν την εφαρμογή έτοιμων, χυτών κονιαμάτων ισοστάθμισης 
δαπέδου της σειράς Self Level (Normal ή rapido), πριν την εφαρμογή τους 
πάνω σε υποστρώματα με απορροφητικότητα, καθώς επίσης αποτελεί και 
γαλάκτωμα ενίσχυσης κονιαμάτων επισκευής.
Κατανάλωση: ~0,25-0,4kg/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος

- Δοχείο
4,5kg

00000000 - Δοχείο
5,25kg

00000000

SINMAST 6283 SL/TES Z
Αυτοεπιπεδούμενη, έγχρωμη, πολυουρεθανικής βάσης ελαστική επί-
στρωση, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη 
δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. ως ενιαία προστασία σκυροδέματος, 
χωρίς αρμούς, σε χώρους όπως βιομηχανίες παραγωγής χημικών και 
φαρμάκων, χώρους εκτύπωσης εντύπων, χώρους γραφείων – εκθέσεων, 
γαλακτοβιομηχανίες, χώρους τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων και 
ποτών, χώρους αποθηκών κλπ.
Κατανάλωση: ~1,6kg/m2/mm πάχους

- Δοχείο
4,5kg
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00000000

MAPECEM
έιδικό υδραυλικό συνδετικό για την προετοιμασία μη συρρικνούμενων τσιμε-
ντοειδών δαπέδων, ταχείας πήξης και ξήρανσης (24 ώρες). η συνιστώμενη ανα-
λογία ανάμειξης είναι 350-450kg MapeCeM για 1m3 διαβαθμισμένων αδρανών 
(διαμέτρου από 0 έως 8mm) και 80-160kg νερό, ανάλογα με την υγρασία των 
αδρανών. ο χρόνος εργασιμότητας είναι 20-30 λεπτά. Βατότητα μετά από 2-3 
ώρες. ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 3 ώρες για κεραμικά πλα-
κίδια και φυσικούς λίθους, και 24 ώρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. 
η παραμένουσα υγρασία μετά από 24 ώρες είναι < 2%. ο χρόνος αποθήκευση 
είναι 12 μήνες. η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 3,5-4,5kg/m2 για στρώση πάχους 1cm

Σάκος 20kg

00000000

MAPECEM PRONTO
Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο κονίαμα για την προετοιμασία μη συρρι-
κνούμενων τσιμεντοειδών δαπέδων, ταχείας πήξης και ξήρανσης (24 ώρες). η 
αναλογία ανάμειξης είναι ένας σάκος 25kg MapeCeM proNTo με περίπου 2,2lt 
νερό. o xρόνος εργασιμότητας είναι 20-30 λεπτά. Βατότητα μετά από 2-3 ώρες. 
ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 3 ώρες για κεραμικά πλακίδια και 
φυσικούς λίθους, και 24 ώρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. η παρα-
μένουσα υγρασία μετά από 24 ώρες είναι < 2%. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 
μήνες. η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 20kg/m2 για στρώση πάχους 1cm

Σάκος 25kg

00000000

TOPCEM
έιδικό υδραυλικό συνδετικό για την προετοιμασία μη συρρικνούμενων τσιμε-
ντοειδών δαπέδων, με κανονικό χρόνο πήξης και ταχεία ξήρανση (4 ημέρες). η 
συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 200-250 kg TopCeM για 1m3 διαβαθ-
μισμένων αδρανών (διαμέτρου από 0 έως 8 mm) και 120-140kg νερό για ξηρά 
αδρανή. Έχει χρόνο εργασιμότητας 40-60 λεπτά. Βατότητα μετά από 12 ώρες. ο 
χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 24 ώρες για κεραμικά πλακίδια, 2 
ημέρες για φυσικούς λίθους και 4 ημέρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύ-
ψεις. η παραμένουσα υγρασία μετά από 4 ημέρες είναι < 2%. Χρόνος αποθήκευ-
σης 12 μήνες. η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 2-2,5kg/m2 για στρώση πάχους 1cm

Σάκος 20kg

00000000

TOPCEM PRONTO
Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο κονίαμα, με κανονικό χρόνο πήξης 
για την προετοιμασία μη συρρικνωμένων τσιμεντοειδών δαπέδων ταχείας 
ξήρανσης (4 ημέρες). η συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 1 σάκος 
25kg TopCeM proNTo με 1,7 λίτρα νερό. Έχει χρόνο εργασιμότητας 40-60 
λεπτά. Βατότητα μετά από 12 ώρες. ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυ-
ψη είναι 24 ώρες για κεραμικά πλακίδια, 2 ημέρες για φυσικούς λίθους 
και 4 ημέρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. η παραμένουσα 
υγρασία μετά από 4 ημέρες είναι < 2%. ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 
μήνες. η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 18-20kg/m2 για στρώση πάχους 1cm, ανάλογα με το βαθμό 
συμπύκνωσης

Σετ 10kg
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00000000

NIVORAPID
Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, εξαιρετικά ταχύπηκτο, κατάλ-
ληλο και για κατακόρυφες επιφάνειες, για στρώσεις πάχους από 1mm 
έως 20mm. Χρησιμοποιείται στην τοποθέτηση επικαλύψεων, δαπέδων και 
τοίχων με κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες 
επικαλύψεις σε εσωτερικούς χώρους. Έχει χρόνο εργασιμότητας 15 λεπτά.
το πάχος εφαρμογής είναι από 1mm έως 20mm. Βατότητα σε περίπου 
2 ώρες. ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 4-6 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους, και 12 ώρες για εύκαμπτες και 
ξύλινες επικαλύψεις. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. η εφαρμογή γίνεται 
με μεταλλική σπάτουλα. Χρώμα υλικού γκρι.

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.

Κατανάλωση: 1,6kg/m2 για στρώση πάχους 1mm

Σάκος 25kg

00000000

ULTRAPLAN
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώ-
σεις πάχους από 1 mm έως 10 mm. Χρησιμοποιείται στην τοποθέτηση 
δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες 
επικαλύψεις σε εσωτερικούς χώρους. ο χρόνος εργασιμότητας είναι 20-30 
λεπτά. το πάχος εφαρμογής κυμαίνεται από 1mm έως 10mm. Βατότητα 
σε περίπου 3 ώρες. Έχει χρόνο αναμονής πριν την επικάλυψη 12 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. 
η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία. ο χρόνος 
αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Χρώμα υλικού ροζίζον γκρι.
EMICODE: eC1 plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 1,6kg/m2 για στρώση πάχους 1mm

Σάκος 23kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000

PENEFLOORTM HARDENER
σκληρυντής τσιμεντοειδούς βάσης με χαλαζιακά και 
ειδικές χρωστικές, για επίπαση βιομηχανικών δαπέδων.
Κατανάλωση: Για επίπαση βιομηχανικών δαπέδων η 
ενδεικτική κατανάλωση είναι 2-5Kg/m2

Γκρι Σακί 25Kg
60 Σακιά/ 

Παλέτα
(1.500Kg)

00000000 Κεραμιδί Σακί 25Kg
60 Σακιά/ 

Παλέτα
(1.500Kg)

00000000 Κυπαρισσί Σακί 25Kg
60 Σακιά/ 

Παλέτα
(1.500Kg)
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00000000

SIKAFLOOR®-155 WN
έποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι. Χρησιμοποιείται ως αστάρι και ενισχυτι-
κό πρόσφυσης σε: • νέο σκυρόδεμα • τσιμεντοκονιάματα • σκυρόδεμα 
που έχει σκληρυνθεί • Παλιές εποξειδικές επιστρώσεις δαπέδων • 
συστήματα epoCem® εποξειδικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων επιπέ-
δωσης. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για: • Sikafloor®-81 epocem® • 
Sikafloor®-20 purCem® – Sikafloor®-21 purCem® • Sikafloor®-Level.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.3 - 0.5kg/m2/στρώση (2-3.3m2/kg/στρώση

raL 3009
Δοχείο
10kg
(Α+Β)

00000000
SIKAFLOOR®-156
έποξειδικό αστάρι για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων. Χρησιμοποιεί-
ται: • ως αστάρι υποστρωμάτων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και 
εποξειδικά κονιάματα • για κανονικές έως πολύ απορροφητικές επιφά-
νειες • Αστάρι για όλες τις εποξειδικές και πολυουρεθανικές επιστρώσεις 
Sika® • συνδετικό υλικό για ρητινούχα κονιάματα και κονιάματα εξομά-
λυνσης δαπέδου • για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,3-0,5kg/m2

Διαφανές
Δοχείο
10kg
(a+b)

00000000 Διαφανές
Δοχείο
25kg
(a+b)

00000000

SIKAFLOOR®-161
έποξειδικό αστάρι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται: • ως αστάρι για υπο-
στρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και εποξειδικά κονιάματα 
• για χαμηλής έως μέτριας απορροφητικότητας υποστρώματα • ως 
αστάρι για τα οικονομικά συστήματα δαπέδων Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264 • ως συγκολλητικό μέσο κονιαμάτων εξομάλυνσης και 
διάστρωσης • ως ενδιάμεση στρώση κάτω από τα Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,35-0,55 kg/m2

Διαφανές
Δοχείο
30kg
(a+b)

00000000 SIKAFLOOR®-2540 W
Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή χαμηλών εκπομπών. Χρησιμοποι-
είται: • ως έγχρωμη εποξειδική βαφή για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, 
συστήματα με επίπαση και εποξειδικά κονιάματα • για κανονικές έως μεσαίες 
μηχανικές και χημικές καταπονήσεις • για χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κλπ.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.2-0.3kg/m2/στρώση ως σύστημα βαφής

Διατίθεται
σε διάφορες
χρωματικές 

επιλογές

Δοχείο
6kg

(Α+Β)

00000000

Διατίθεται
σε διάφορες
χρωματικές 

επιλογές

Δοχείο
6kg

(Α+Β)

00000000

SIKAFLOOR®-263 SL
έποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-συστατικών. κατάλληλο για αυ-
τοεπιπεδούμενα συστήματα δαπέδων και συστήματα δαπέδων με επίπαση 
για χρήση σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα, με κανονική έως μεσαία 
καταπόνηση φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, 
συνεργεία επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ. το σύστημα 
με επίπαση συστήνεται για υπόγεια πάρκινγκ, χώρους παραγωγής και 
επεξεργασίας υγρής διαδικασίας, π.χ. σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, 
χώρους συντήρησης και επισκευής κ.τ.λ..
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, από 0,95-2kg/m2

Ποικιλία 
χρωμάτων

Δοχείο
20kg
(Α+Β)

00000000

SIKAFLOOR®-264
Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης. Χρησιμοποιείται: • ως βαφή προστασί-
ας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση 
φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία 
επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ. • ως βαφή σφράγισης για 
αντιολισθηρά συστήματα, όπως υπόγεια πάρκινγκ, χώρους παραγωγής και 
επεξεργασίας υγρών διαδικασιών, π.χ. βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, 
χώροι συντήρησης και επισκευής κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, από 0,25-2,0kg/m2

Ποικιλία 
χρωμάτων

Δοχείο
30kg
(Α+Β)
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00000000

SIKAFLOOR®-264
Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης. Χρησιμοποιείται: • ως βαφή 
προστασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως 
μεσαία καταπόνηση φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς 
χώρους, συνεργεία επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ.      
• ως βαφή σφράγισης για αντιολισθηρά συστήματα, όπως υπόγεια πάρ-
κινγκ, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας υγρών διαδικασιών, π.χ. 
βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χώροι συντήρησης και επισκευής κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, από 0,25-2,0kg/m2

Ποικιλία 
χρωμάτων

Δοχείο
30kg
(Α+Β)

00000000
SIKAFLOOR®-400 Ν ELASTIC+
Έγχρωμη, πολυουρεθανική βαφή μεγάλης ελαστικότητας για μπαλκόνια 
και δώματα. λεία ή αντιολισθηρή, ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία 
στεγανή επίστρωση με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών σε υποστρώματα 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιαμάτων. Χρησιμοποιείται: • για ελαφριά 
έως μέτρια μηχανική καταπόνηση • σε μπαλκόνια, ταράτσες, σκάλες κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, 0,3-1,6kg/m2

raL 7032 Δοχείο
6kg

00000000 raL 1001 Δοχείο
6kg

00000000

SIKAFLOOR®-81 EPOCEM®

έποξειδικό αστάρι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται: • ως αστάρι για υπο-
στρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και εποξειδικά κονιάματα 
• για χαμηλής έως μέτριας απορροφητικότητας υποστρώματα • ως 
αστάρι για τα οικονομικά συστήματα δαπέδων Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264 • ως συγκολλητικό μέσο κονιαμάτων εξομάλυνσης και 
διάστρωσης • ως ενδιάμεση στρώση κάτω από τα Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,35-0,55 kg/m2

Διαφανές
Δοχείο
30kg
(a+b)

00000000
SIKAFLOOR® COLORSPORT
Έγχρωμη βαφή για ασφαλτοστρώσεις/ασφαλτοτάπητες και δάπεδα σκυρο-
δέματος/τσιμεντοκονιαμάτων. το Sikafloor® ColorSport εφαρμόζεται επάνω 
σε ασφαλτοστρώσεις και δάπεδα σκυροδέματος/τσιμεντοκονιαμάτων για 
έργα όπως: • Ποδηλατοδρόμους • Χώρους αστικής πρόσβασης (πεζοδρόμια, 
νησίδες κυκλοφορίας) • Χώρους αθλοπαιδιών (παιδικές χαρές) • Αθλητικές 
εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.α.).
Κατανάλωση/Δοσολογία: 1-1,3kg/m2 σε δύο στρώσεις εφαρμογής

raL 3009 
(κόκκινο)

Δοχείο
30kg

00000000 raL 1017 
(κίτρινο)

Δοχείο
30kg

00000000 raL 7032 
(ανοιχτό γκρι)

Δοχείο
30kg

00000000 raL 6020 
(πράσινο)

Δοχείο
30kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

TECNOFIX EH-100
έποξειδικό - τσιμεντοειδές (Cem - epoxy) λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρί-
σματος και εξομάλυνσης, υδατικής βάσης, 3-συστατικών, κατάλληλο για 
αναπτύγματα λεπτού πάχους σε επιφάνειες που απαιτούν διευθέτηση. 
Παρουσίαζει υψηλή δυνατότητα διαπνοής (ομοίως και οι στρώσεις με τις 
οποίες επικαλύπτεται θα πρέπει να παρουσιάζουν τις ίδιες δυνατότητες). 
Πάχη ανάπτυξης: 0.4-2mm.
Κατανάλωση: ~1,4kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

-
Δοχεία

8kg
(a+b+Γ)
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00000000

TECNOPAV EP 410
Χυτό, επιπεδούμενο δάπεδο 3-συστατικών. Πρόκειται για εποξειδικό τσιμεντο-
ειδές (Cem-epoxy), αποτελούμενο από τσιμέντο σε συνδυασμό με χαλαζιακή 
πούδρα, επιλεγμένα αδρανή και χρωστικές, ενισχυμένο με εποξειδικές ρητίνες, 
χωρίς διαλύτες. καλή χημική και μηχανική αντοχή, ανθεκτικό σε φθορά και 
τριβές. ιδανικό για νωπά δάπεδα σκυροδέματος ή για υφιστάμενα δάπεδα που 
υπόκεινται σε ανοδική υγρασία, ως προσωρινό φράγμα υγρασίας πριν την 
εφαρμογή εποξειδικών ή πολυουρεθανικών συστημάτων προστασίας δαπέ-
δων. στρώση εξομάλυνσης και επισκευής για πάχη από 2mm έως 5mm.
Κατανάλωση: ≥ 4,2kg/m2/2mm πάχους

- Δοχεία 15kg 
(a+b)

00000000 - Σακί 15kg
( Γ )

00000000

TECNOPAV EP 903
Χυτό, επιπεδούμενο δάπεδο 3-συστατικών. Πρόκειται για εποξειδικό τσιμεντο-
ειδές (Cem-epoxy), αποτελούμενο από τσιμέντο σε συνδυασμό με χαλαζιακή 
πούδρα, επιλεγμένα αδρανή και χρωστικές, ενισχυμένο με εποξειδικές 
ρητίνες, χωρίς διαλύτες. καλή χημική και μηχανική αντοχή, ανθεκτικό σε 
φθορά και τριβές. ιδανικό για νωπά δάπεδα σκυροδέματος ή για υφιστάμενα 
δάπεδα που υπόκεινται σε ανοδική υγρασία, ως προσωρινό φράγμα υγρασίας 
πριν την εφαρμογή εποξειδικών ή πολυουρεθανικών συστημάτων προστασίας 
δαπέδων. στρώση εξομάλυνσης και επισκευής για πάχη 6-12mm
Κατανάλωση: ~12,0kg/m2/6 mm πάχους

- Δοχεία 8kg 
(a+b)

00000000 -
από 2χ20kg 
έως 4x20kg

(Γ)

00000000

SOL 220 έως 290
Διάφανη, εποξειδική, διεισδυτική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, 
με διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την αύξηση των μηχανικών αντοχών 
επιφανειών από σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή 
τελικής επένδυσης εποξειδικής προστασίας κατά απαίτηση. ένδείκνυται 
για εσωτερικές επιφάνειες στις οποίες απαιτείται υψηλή αντοχή σε τριβή 
και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά δάπεδα, 
χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους αποθηκών κλπ).
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,25 - 0,3kg/m2

- Δοχεία 3kg 
(Α+Β)

00000000 SINΜAST S2/ S2L
λεπτόρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, ως αστάρι προεπάλειψης πριν την 
εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, για 
αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή 
ρητινοκονιαμάτων, ως ενέσιμης για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. 
τύποι κατάλληλη για εφαρμογές κατά τη χειμερινή ή τη θερινή περίοδο (S2). 
Διατίθεται και ο τύπος S2L μακράς εργασιμότητας για υψηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,4kg/m2

Ειδικό βάρος: ~1,1kg/lt

- Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000
SINΜAST S2 wet on wet
λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμο-
ποιείται ως αστάρι προεπάλειψης πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημά-
των προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, τα οποία όμως παρεμπιπτόντως, 
είναι ελαφρώς νοτισμένα ή υγρά, παρουσιάζουν δηλαδή επιφανειακή υγρα-
σία. τύπος κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή αλλά και τη θερινή 
περίοδο. έίναι προφανές ότι το προϊόν δεν ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου 
παρουσιάζονται λιμνάζοντα νερά.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας και αστάρι δαπέδου: ~0,3-0,4kg/m2

Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/lt

- Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000

SINΜAST RM 616 WΒ (άχρωμη)
υδατοδιαλυτή, άχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, για σταθεροποί-
ηση έναντι σκόνης. Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση και επιφανειακές 
τριβές για δάπεδα, αλλά και τοίχους. ουδέτερη, ιδανική σε χώρους όπου 
απαιτείται διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα. σε διάφανο, ως αστάρι 
προεπάλειψης πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτής βαφής προστασίας, 
εποξειδικής βάσης. έπίσης για σταθεροποίησηέναντι σκόνης πριν την 
εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων συστημάτων ανυψωμένων δαπέδων, 
προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική κόλλα ελαστικής συγκόλλησης.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,400kg/m2, για πάχος ξηρού υμένα ~150μ

- Δοχείο 6kg
(Α+Β)
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00000000

TECNOPAV EP 410
έποξειδική ρητίνη υδατικής βάσης, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. στρώση 
προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την εφαρμογή των Tecnopav ep 410 & ep 903, 
ακόμα και σε νωπά σχετικά ή νοτισμένα δάπεδα.
Κατανάλωση: ~0,25-0,3kg/m2/200-300μm πάχους

- Δοχεία 14kg 
(a+b)

00000000

TK – 30
Άγχρωμη, εποξειδική βαφή εμποτισμού δαπέδων σκυροδέματος, 2-συ-
στατικών, με καλές αντοχές σε τριβή. Διατίθεται ως στρώση προεπάλειψης 
(αστάρωμα) πριν την εφαρμογή του TK pigM. Περιέχει διαλύτες.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,2kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~60μm

- Δοχεία 4kg 
(a+b)

00000000
PRIMER SINMAST 5001/T
λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη προεπάλειψης δαπέδων, 2-συ-
στατικών, χωρίς διαλύτες. κατάλληλη κυρίως για πυκνά ή κανονικά 
υποστρώματα σκυροδέματος, από πλευράς απορροφητικότητας. στρώση 
προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την εφαρμογή του συστήματος (pu) 
SiNMaST 6283 SL/TeS Z.
Κατανάλωση: ~0,400kg/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος

- Δοχεία 3kg 
(Α+Β)

00000000 - Δοχεία 15kg 
(Α+Β)

00000000

SINΜAST RM 616 WB (έγχρωμη)
υδατοδιαλυτή, έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών. Χρησιμοποιείται 
ως επένδυση επιφανειών για σταθεροποίηση έναντι σκόνης και προστασία 
δαπέδων. Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και 
επιφανειακές τριβές, βαφή για δάπεδα αλλά και τοίχους. ουδέτερη, ιδανική σε 
χώρους όπου απαιτείται διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα. έπίσης για 
σταθεροποίηση έναντι σκόνης πριν την εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων 
συστημάτων ανυψωμένων δαπέδων, προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική 
κόλλα ελαστικής συγκόλλησης.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,400kg/m2, για πάχος ξηρού υμένα ~150μm

- Δοχείο 6kg
(Α+Β)

00000000 SINMAST RM 22
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για 
επενδύσεις επιφανειών οι οποίες προορίζονται να δεχθούν τροφικές διαλύ-
σεις (τρόφιμα, ποτά, πόσιμο ή θαλασσινό νερό κλπ.). Ανθεκτική σε κανονική 
καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη 
ως επικάλυψη προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε 
χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους 
καταστημάτων, αρτοποιεία, εμφιαλωτήρια, βοηθητικούς χώρους διαδρόμων 
και αποθηκών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας γαλλίας. raL αποχρώσεις.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ 
~300-450μm

- Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000

SINMAST RM 32
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη 
για επενδύσεις επιφανειών βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυ-
ροδέματος. Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφο-
ρίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη προστασίας σε 
βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, 
χώρους στάθμευσης οχημάτων, logistics, χώρους καταστημάτων, βοηθητι-
κούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότη-
τας γαλλίας. raL αποχρώσεις.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ 
~320-470μm

- Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)
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00000000

TK PIGM
Έγχρωμη, εποξειδική βαφή εμποτισμού δαπέδων σκυροδέματος, 
2-συστατικών, με καλές αντοχές σε τριβή. Διατίθεται σε διαφορετικές 
αποχρώσεις από πλευράς δυνατότητας χρωματικών επιλογών. Περιέχει 
διαλύτες.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,150kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~120μm

- Δοχεία 4kg 
(a+b)

00000000

CHEMO RESIN PU-IV-1080
Διάφανη βαφή, πολυουρεθανικής ρητίνης 1-συστατικού, με διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση σφράγισης εποξειδικών ή πολυουρε-
θανικών επιστρώσεων προστασίας που έχουν προηγηθεί. Αντιολισθηρή, 
προστατεύει τα εποξειδικά από χρωματικές αποκλίσεις και φαινόμενα 
chalking καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε έκθεση σε uV και σε 
επιφανειακές τριβές.
Κατανάλωση: 1 ή 2 χ ~0,15-0,20kg/m2

- Δοχεία 4kg 
(a+b)

00000000

SINROC /22 FLOORING
υψηλής δομής έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη, εποξειδική επίστρωση, 
2-συστατικών. σε συνδυασμό με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, δημιουρ-
γεί επίστρωση κατάλληλη για την κατασκευή σκληρών βιομηχανικών 
δαπέδων, με υψηλές μηχανικές αντοχές, εξαίρετη αντοχή σε τριβές, 
καταπονήσεις και απότριψη, με καλές χημικές αντοχές, για χώρους 
αποθηκών (logistics) με κυκλοφορία clark – παλετοφόρων, χώρους 
φόρτωσης εκφόρτωσης εμπορευμάτων, βιομηχανίες τυποποιημένων 
τροφίμων και ποτών, εσωτερικούς χώρους στάθμευσης και κυκλοφορίας 
οχημάτων κλπ. στρώση αυτοεπιπεδούμενη για πάχη ανάπτυξης 1-2 mm 
και 3-4 mm. Διατίθεται σε raL αποχρώσεις, κατόπιν παραγγελίας.
Κατανάλωση: Ρητίνη (Α+Β): ~0,7- 0,8kg/m2/mm πάχους ανάπυξης.
Αναλογία ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή 1:1,2 έως 1:2 (Α+Β/Γ)

- Δοχεία 10kg 
(Α+Β)

00000000 - Δοχεία 20kg 
(Α+Β)

00000000
SINMAST RM 27
έύκαμπτη, εποξειδική - πολυουρεθανική ρητίνη επίστρωσης επιφανειών, 
2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, σε κονίαμα για δάπεδα. έξαίρετη αντοχή 
σε θερμοκρασιακές μεταβολές, κύκλους πήξης /τήξης και συνεχή έκθεση 
σε υπεριώδη ακτινοβολία (uV). Δυνατότητα εφαρμογής σε πορώδεις και 
μη πορώδεις επιφάνειες.
Κατανάλωση: ~0,3-0,5kg/m2/στρώση

- Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000

SINTECNO THIXO-Factor
Θιξοτροπικός παράγοντας για εποξειδικά συστήματα ή πολυουρεθανικές 
βαφές, αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις ρητινοκονιαμάτων κλπ.
Κατανάλωση: • ~0,5-1,5% κατά βάρος σε ελαφρώς κεκλιμένες επιφάνειες
• ≥ 2,0-4,0% κατά βάρος σε κατακόρυφες επιφάνειες

-

Δοχεία/ 
Σακουλάκια 

1 kg ή 
μεγαλύτερα
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00000000
Super-KT Eco 
ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περι-
βάλλον, για τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και 
με μηδενική κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το greenbuilding. ένός 
συστατικού, με μειωμένες εκπομπές Co2 και χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. το 
Super-KT eco παρέχει μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο 
χρόνο διόρθωσης, εγγυώντας τη γρήγορη και σίγουρη τοποθέτηση 
ακόμη και πλακιδίων μεγάλου πορώδους σε πολύ απορροφητικά υπο-
στρώματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και σε πάχος μέχρι 
και 10mm. Xρησιμοποιείται στην τoποθέτηση μονόπυρων και δίπυρων 
κεραμικών πλακιδίων σε ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα. Ανοι-
χτός χρόνος εφαρμογής >_ 20 λεπτά. Χρόνος διόρθωσης >_ 30 λεπτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000 Λευκό 4χ5kg 480kg

00000000

Special Gres Eco
ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περι-
βάλλον, για τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και 
με μηδενική κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το greenbuilding. ένός 
συστατικού, με μειωμένες εκπομπές Co2 και χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. 
το λεπτόκοκκο θιξοτροπικό μίγμα Special gres eco χρησιμοποιείται 
για τοποθετήσεις σε πάχος μέχρι και 15mm. έπιτρέπει την εύκολη και 
παρατεταμένη εργασιμότητα για τοποθετήσεις μικρού και μεγάλου πά-
χους κεραμικών πλακιδίων σε ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και κεραμικού γρανίτη 
σε εσωτερικούς χώρους. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης >_ 
30 λεπτά. μηδενική κάθετη ολίσθηση.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000

Η30 Eco 
Πιστοποιημένο ελαστικό υπερ-συγκολλητικό υλικό, για τη συγκόλ-
ληση με μεγάλη αντοχή κεραμικού γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων, 
υαλοψηφίδας, πλακών μικρού πάχους και φυσικών λίθων, σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το greenbuilding. ένός 
συστατικού, με μειωμένες εκπομπές Co2 και με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικων ενώσεων. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό, με 
υψηλή παραμόρφωση, με πλήρη διαβροχή. το H30 eco παρέχει πλήρη 
διαβροχή και υψηλές επιδόσεις ακόμη και σε χώρους με ισχυρές 
καταπονήσεις, εγγυώντας την τοποθέτηση όλων των ειδών κεραμικών 
πλακιδίων σε ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα. λεπτόκοκκο μίγμα 
για τοποθετήσεις σε πάχος μέχρι και 15mm. κατάλληλο για ενδοδαπέδια 
θέρμανση και για στεγανοποιημένα υποστρώματα. Ανοιχτός χρόνος 
εφαρμογής και διόρθωσης >_ 30 λεπτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 480kg

00000000
Universal Eco 
οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς 
το περιβάλλον, έτοιμο προς χρήση, για τοποθετήσεις με υψηλή πρό-
σφυση, για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων, με μεγάλη αντοχή 
και με μηδενική κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το greenbuilding. 
Χωρίς διαλύτες, με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων. κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, πλάκες μικρού πάχους 
και φυσικούς σταθερούς λίθους σε υποστρώματα τσιμεντούχα ή με 
βάση το γύψο και τον ανυδρίτυ. σέβεται το περιβάλλον και την υγεία 
των χρηστών. το universal eco παρέχει μηδενική κάθετη ολίσθηση 
και έχει χρόνο διόρθωσης >_ 30 λεπτά, εγγυώντας την τοποθέτηση των 
κεραμικών υλικών επένδυσης, ακόμη και διαγώνια ή από πάνω προς 
τα κάτω χωρίς τη χρήση διαχωριστικών.

- 25kg 550kg

00000000 - 15kg 585kg

00000000 - 5kg 450kg
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00000000

Η40® Eco 
Πιστοποιημένο ελαστικό υπερ-συγκολλητικό υλικό γενικής χρήσης, με 
υψηλή παραμόρφωση, μηδενική κάθετη ολίσθηση, για τη συγκόλληση 
ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση κεραμικού γρανίτη, κεραμικών 
πλακιδίων όλων των ειδών, υαλοψηφίδας, πλακών μικρού πάχους, 
πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και φυσικών λίθων σε όλες τις συνθήκες 
τοποθέτησης. λεπτόκοκκο μίγμα για πάχη μέχρι και 15mm. ιδανικό για 
το greenbuilding. ένός συστατικού, με μειωμένες εκπομπές Co2 και με 
χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων. Ανακυκλώσιμο ως 
αδρανές υλικό. το H40® eco παρέχει πλήρη διαβροχή και μεγάλη ικανότητα 
εγκάρσιας παραμόρφωσης μαζί με υψηλές αντοχές στις καταπονήσεις που 
προκαλούνται από το νερό, εγγυώντας την τοποθέτηση όλων των ειδών 
κεραμικών πλακιδίων, οποιασδήποτε διάστασης και πάχους, ακόμη και σε 
υποστρώματα που υποβάλλονται σε ισχυρές θερμοκρασιακές διακυμάν-
σεις. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης >_ 30 λεπτά. 

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000 Λευκό 4χ5kg 480kg

00000000

Η40® Eco Marmorex
ορυκτό συγκολλητικό υλικό υπερταχείας πήξης, πιστοποιημένο ως φιλικό 
προς το περιβάλλον, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή και μηδενική κάθετη 
ολίσθηση ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση, ιδανικό για το greenbuilding. 
ένός συστατικού, με μειωμένες εκπομπές Co2 και με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, περιέχει λευκότατες ανακυκλωμένες πρώτες 
ύλες. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. το H40® eco Marmorex αναπτύσσει 
γρήγορα υψηλή υδραυλικότητα, η οποία σταθεροποιεί το νερό του μίγματος 
και εμποδίζει το σχηματισμό επιφανειακών κηλίδων. ιδανικό για μάρμαρα, 
φυσικούς λίθους και επαναστοιχειοθετημένα υλικά από ρητίνη και τσιμέντο, 
για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, 
πλάκες μικρού πάχους και για φυσικούς λίθους, σε δάπεδα και τοίχους σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρ-
μανση. τεχνολογία SaS και STC για εγγυημένη πρόσφυση σε πραγματικές 
συνθήκες εργοταξίου. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής >_ 30 λεπτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000

Η40® Eco Rapid
ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, 
πάχη μέχρι και 10mm, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή και μηδενική 
κάθετη ολίσθηση ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση, ιδανικό για το 
greenbuilding. ένός συστατικού με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. το H40® eco rapid 
έχει ανοιχτό χρόνο εφαρμογής >_ 30 λεπτά και διόρθωσης >_ 20 λεπτά, ακόμη 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες, εγγυώντας υψηλές τιμές πρόσφυσης τόσο 
σε επεμβάσεις ανακατασκευής όσο και σε νέες κατασκευές, διατηρώντας 
παρατεταμένη εργασιμότητα όμοια με εκείνη των συγκολλητικών υλικών 
με κανονική πήξη. ιδανικό για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, 
πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, πλάκες μικρού πάχους και για φυσικούς 
λίθους, σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. τεχνολογία SaS και STC για 
εγγυημένη πρόσφυση σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου.

Γκρι 25kg 1500kg

00000000

Η40® Eco Ideal
ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, 
για τοποθετήσεις με υψηλή αντοχή στα θειικά άλατα και με μηδενική κάθετη 
ολίσθηση, ιδανικό για το greenbuilding. ένός συστατικού, με μειωμένες 
εκπομπές Co2 και με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
περιέχει λευκότατες ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Ανακυκλώσιμο ως 
αδρανές υλικό. το H40® eco ideal αναπτύσσει πλήρη αντοχή στη χημική 
διάβρωση από θειικά άλατα εξουδετερώνοντας τη χημική αντίδραση που 
διογκώνει τα επιχρίσματα και τα κονιάματα δαπέδου με βάση το γύψο ή τον 
ανυδρίτη, εγγυώντας την τοποθέτηση σε δάπεδα και τοίχους χωρίς να απαι-
τείται αστάρι. ιδανικό για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια 
μεγάλων διαστάσεων, πλάκες μικρού πάχους και για φυσικούς λίθους, σε 
δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. κατάλληλο για 
επάλληλη τοποθέτηση και ενδοδαπέδια θέρμανση. τεχνολογία SaS και STC 
για εγγυημένη πρόσφυση σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου.

Λευκό 25kg 1500kg
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00000000

Topo Latex Eco 
υδατοδιαλυτός ελαστικοποιητής φιλικός προς το περιβάλλον, για 
ορυκτά συγκολλητικά υλικά με κανονική και με ταχεία πήξη, ιδανικός 
για το greenbuilding. Χωρίς διαλύτες, σέβεται το περιβάλλον και την 
υγεία των χρηστών. το Top Latex eco αυξάνει τη διαμήκη και την 
εγκάρσια παραμόρφωση των συγκολλητικών υλικών, εγγυώντας 
την αναλλοίωτη εργασιμότητα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, 
φιλική προς το περιβάλλον. aυξάνει την πρόσφυση στα υποστρώματα. 
ένδείκνυται ως βελτιωτικό πρόσμικτο για υποστρώματα και υλικά 
που υποβάλλονται σε υψηλή παραμόρφωση. Διατηρεί αναλλοίωτους 
τους χρόνους παράδοσης καθώς και τους χρόνους εργασιμότητας των 
ορυκτών συγκολλητικών υλικών με κανονική και με υπερταχεία πήξη. 
συσκευασία των 8kg προκαθορισμένη για 1 σάκο H40® eco rapid. 

- 25kg 600kg

00000000 - 8kg 320kg

00000000

Superflex Eco
οργανικό ορυκτό ελαστικό συγκολλητικό υλικό, φιλικό προς το 
περιβάλλον, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή, υψηλή πρόσφυση και 
μηδενική κάθετη ολίσθηση σε παραμορφώσιμα υποστρώματα, ιδανικό 
για το greenbuilding. το Superflex eco αναπτύσσει υψηλή ελαστικό-
τητα και θιξοτροπία, εγγυώντας την τοποθέτηση ακόμη και διαγώνια 
ή από πάνω προς τα κάτω κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων 
ευαίσθητων στο νερό σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υπο-
στρώματα με υψηλή παραμόρφωση και μεγάλη διαστολή. Kατάλληλο 
για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, 
πλάκες μικρού πάχους, σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. έύκολη και ελαφριά διάστρωση χάρη στην τεχνολογία 
Light Work. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης >_ 1 ώρα.

Λευκό

Α + Β

1χ6,4kg 
+

1χ1,6kg

264kg

00000000 Γκρι

Α + Β

1χ6,4kg 
+

1χ1,6kg

264kg

00000000

Epoxy Eco 
οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, για τοπο-
θετήσεις με υψηλή πρόσφυση, μεγάλη χημική αντοχή και μηδενική κάθετη 
ολίσθηση σε άκαμπτα υποστρώματα, για δάπεδα και τοίχους σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το greenbuilding. το epoxy eco 
αναπτύσσει υψηλές χημικο-μηχανικές αντοχές, εγγυώντας την τοποθέτηση 
σε βιομηχανικούς χώρους και θερμαινόμενες πισίνες, σε δάπεδα και 
τοίχους που βρίσκονται σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες, σε απορροφητικά 
και μη απορροφητικά υποστρώματα. Kατάλληλο για κεραμικό γρανίτη, 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. έύκολη και ομαλή εφαρμογή. 
μεγάλη διάρκεια μίγματος στο δοχείο.

-

Α + Β

1χ6,4kg 
+

1χ1,6kg

264kg

00000000
Εlastik Eco 
οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς 
το περιβάλλον, έτοιμο προς χρήση, για τοποθετήσεις με υψηλή πρό-
σφυση, με μηδενική κάθετη ολίσθηση και με μεγάλη παραμόρφωση, 
για δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ιδανικό 
για το greenbuilding. Χωρίς διαλύτες και με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων. σέβεται το περιβάλλον και την υγεία 
των χρηστών. το elastik eco αναπτύσσει υψηλή ελαστικότητα και με-
γάλο χρόνο διόρθωσης, εγγυώντας την ταχεία και ασφαλή τοποθέτηση 
ακόμη και διαγώνια, σε εύκαμπτα και παραμορφώσιμα υποστρώματα, 
χωρίς να προκαλεί τάσεις στα υλικά επένδυσης. κατάλληλο για κεραμικό 
γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, υλικά επένδυσης μεγάλων διαστάσεων, υα-
λοψηφίδα, πλάκες χαμηλού πάχους και για φυσικούς σταθερούς λίθους σε 
ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα, σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. κατάλληλο για απορροφητικά υποστρώματα με 
βάση το γύψο ή τον ανυδρίτη χωρίς τη χρήση ασταριού. ιδανικό για υπο-
στρώματα από ξύλο και παράγωγα του σταθερά στο νερό.

- 25kg 550kg

00000000 - 15kg 585kg

00000000 - 5kg 500kg
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00000000

SIKACERAM®-101 W
ένισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργα-
σιμότητας. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων 
σε συνεχείς λεπτές στρώσεις. έίναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλου-
θων τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας: • κεραμικά 
πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) • κεραμικές 
ψηφίδες • Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελά-
νης), τα οποία έχουν χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~3-4kg/m2

Μεγάλα πλακάκια (<400 x 400) και σε εξωτερικούςχώρους ~5-7kg/m2

Λευκό Σακί 25kg

00000000

SIKACERAM®-108 W
ιδιαίτερα ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με με-
γάλο χρόνο εργασιμότητας. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση 
κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις. έίναι κατάλληλη 
για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής 
απορροφητικότητας: • κεραμικά πλακάκια όλων των τύπων (μονόπυρα, 
δίπυρα, εφυαλωμένα) • κεραμικές ψηφίδες • Χαμηλής απορροφητικότητας 
κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν χαμηλή πρόσφυση σε 
συνήθεις κόλλες πλακιδίων • γρανιτοπλακάκια.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~ 3-4kg/m2

Μεγάλα πλακάκια (<400 x 400) και σε εξωτερικούς χώρους ~5-7kg/m2

Πράσινο Δοχείο 20kg

00000000

SIKACERAM®-243 W
υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς 
βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλ-
ληση κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις πάχους έως 10mm. 
έίναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής 
και χαμηλής απορροφητικότητας: • κεραμικά πλακάκια όλων των τύπων 
(μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) • κεραμικές ψηφίδες • Χαμηλής απορρο-
φητικότητας κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν χαμηλή 
πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων • γρανιτοπλακάκια, μάρμαρο.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~3-4 kg/m2, Μεγάλα πλακάκια 
(<400 x 400), μάρμαρο και σε εξωτερικούς χώρους ~5-7 kg/m2

Λευκό Σακί 25gr

00000000

SIKA® MINIPACK ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
έύκαμπτη τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα υψηλής απόδοσης σε μικρή συσκευ-
ασία. κατάλληλη για: • συγκόλληση σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες 
κεραμικών, φυσικών και βιομηχανικών πλακιδίων, πέτρας κ.α. • Όλων των 
τύπων κεραμικά πλακίδια με υψηλή ή χαμηλή απορροφητικότητα • μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονιάματα και τουβλοδομές, 
υφιστάμενες επιφάνειες πλακιδίων (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και συστήματα 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Με σπάτουλα 3mm ~2kg/m2

Με σπάτουλα 6mm ~3kg/m2

Λευκό

Πλαστικός 
σάκος 5kg

με 
επένδυση 

αλουμινίου

00000000

SIKABOND® AT-80
Χυτή ελαστική παρκετόκολλα υβριδικής τεχνολογίας. για συγκόλληση μασίφ 
και βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας (λωρίδες, μακριές λωρίδες, 
σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκό παρκέ, lam parquet, βιομηχανικό παρκέ, 
ξυλόκυβων, καθώς και μοριοσανίδων.

Καφέ
παρκέτου Δοχείο 10lt
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00000000

SKW 112
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες επιφάνει-
ες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. κατάλληλη 
για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη 
υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 SKW 114
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με πολυ-
μερικάπρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επι-
φάνειες. οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο 
να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα 
κάτω. κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε 
συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Λευκή 5Kg 4 120

00000000

SKW 116
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταμένο 
ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέ-
πουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων 
από πάνω προς τα κάτω. κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών 
πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ 
μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα 
κ.τ.λ. και για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός 
χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του καλοκαιριού κατά 
την οποία υφίστανται υψηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25 Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® PRIMER MB
Αστάρι και ρυθμιστής υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων σε συνδυασμό με 
ελαστικές κόλλες Sikabond®: •ρυθμιστής υγρασίας για τσιμεντοειδή υποστρώματα 
με περιεχόμενη υγρασία μέχρι 4% (κ.β.) • ένίσχυση της πρόσφυσης και σταθερο-
ποίηση υπο-στρώματος σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, δάπεδα ανυδρίτη και παλαιά 
υποστρώματα με υπολείμματα παλαιών συγκολλητικών.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 400-600 gr/m2

- 10kg σετ 
(Α+Β)

00000000

SIKACERAM® CLEANGROUT
υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοει-δούς 
βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλ-
ληση κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις πάχους έως 10mm. 
έίναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και 
χαμηλής απορροφητικότητας: • κεραμικά πλακάκια όλων των τύπων (μονόπυ-
ρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) • κεραμικές ψηφίδες • Χαμηλής απορροφητικότητας 
κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν χαμηλή πρόσφυση σε 
συνήθεις κόλλες πλακιδίων • γρανιτοπλακάκια, μάρμαρο.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~3-4kg/m2

Μεγάλα πλακάκια (<400 x 400), μάρμαρο και σε εξωτερικούς χώρους ~5-7kg/m2

Λευκό Σακί 25kg
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00000000
VKW 120
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακό-
ρυφες επιφάνειες. κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 
πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη και γενικά απορροφητικών και μη 
απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα 
όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, 
αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000

VKW 121
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με αυξημένο ανοιχτό χρόνο για 
μη απορροφητικά πλακίδια
κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με πολυμερι-
κά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. 
Παρουσιάζει εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). κατάλληλη για 
συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, πλακιδίων 
cotto, πλακιδίων klinker και γενικά απορροφητικών και μη 
απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως 
μπετόν, ελαφρμπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδού-
μενα δάπεδα, μωσαϊκά, κ.τ.λ. και για εφαρμογές στις οποίες απαι-
τείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του 
καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 VKW 124
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση 
για μη απορροφητικά πλακίδια
κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με πο-
λυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτε-
ταμένο ανοιχτό χρόνο. κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 
πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, πλακιδίων cotto, klinker και γενικά 
απορροφητικών και μη πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώ-
ματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, 
αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, μωσαϊκά, κ.τ.λ. και για εφαρμογές στις 
οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως 
την περίοδο του καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές 
θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Λευκή 5Kg 4 120

00000000 VKW 126
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ελαστική
έλαστική πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακό-
ρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και 
εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). κατάλληλη για συγκόλ-
ληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, πλακιδίων cotto, 
klinker, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και γενικά απορρο-
φητικών και μη πλακιδίων πάνω σε υποστρώματα με υψηλές 
απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά 
κυκλοφορία, σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως 
θερμαινόμενα δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, εμπορικά κέντρα, 
κοινόχρηστοι χώροι, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες, κλπ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25 Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 Γκρι 5 Kg 4 120

00000000 Λευκή 5Kg 4 120
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00000000

VKW 128
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας
έλαστική πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταμένο 
ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 
πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, porcellanato, porcellanato smaltato, 
πλακιδίων cotto, klinker, gres, πλακιδίων μεγάλων διαστά-
σεων και γενικά απορροφητικών και μη πλακιδίων πάνω σε 
υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές 
διαστολές και βαριά κυκλοφορία αλλά και σε χώρους με συνεχή 
παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, παλιές στρώ-
σεις πλακιδίων, πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, κοινόχρηστοι χώροι, 
εξωτερικές πλακοστρώσεις, δεξαμενές, βεράντες, γυψοσανίδες, 
ξύλινες επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες, κλπ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg 4 48

00000000 Λευκή 25Kg 4 48

00000000

VKW 132
Ελαστική κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών
υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών για επενδύ-
σεις επιφανειών που υπόκεινται σε δονήσεις και συστολοδιαστο-
λές. κατάλληλη για την τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων 
δαπέδου και τοίχου σε ξύλινες ή δονούμενες επιφάνειες, σε επιφά-
νειες γυψοσανίδας, σε πισίνες, χώρους WC, λουτρών, αποδυτή-
ριων κλπ. έίναι κατάλληλη για εφαρμογές πλακιδίων σε πατάρια, 
ξύλινες σκάλες, ταράτσες, μπαλκόνια και ενδοδαπέδια θέρμανση 
καθώς και για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων 
καθώς και νέων πλακιδίων επάνω σε παλιές πλακοστρώσεις.
Κατανάλωση: 1,5-4Kg/m2 σε επίπεδο υπόστρωμα

- 10Kg
(Α+Β)

- -

00000000

FKW 134
Ακρυλική κολλά πλακιδίων ταχείας πήξης
κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως, βάσεως τσιμέντου, τροποποιη-
μένη με πολυμερικά πρόσθετα. έίναι ιδανική για εφαρμογές όπου 
απαιτείται η αυθημερόν αρμολόγηση και παράδοση της πλακό-
στρωσης (τοίχος, ή δάπεδο). Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση. 
κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη 
και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων 
πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, 
επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 3,0 - 5,0 Kg/m2

Λευκή 25Kg - 48

00000000

MKW 136
Ακρυλική κόλλα χοντρόκοκκη
κόλλα πλακιδίων, βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες 
επιφάνειες και για εφαρμογή σε μεγάλα πάχη. κατάλληλη για 
την επίστρωση μαρμάρων, γρανιτών και πλακιδίων μεγάλων 
διαστάσεων (45x45, 50x50, 60x60, Klinker) σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Προστατεύει τις επιφάνειες των μαρμά-
ρων από το λέκιασμα. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση 
και κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2τ με βάση το έν 12004.
Κατανάλωση: 4,0 - 5,0 Kg/m2

Λευκή 25 Kg - 48
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00000000
VKW 137
Λάσπη μαρμάρων, πέτρας και πλακών πεζοδρομίου
Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα τοποθέτησης μαρμάρων σε δάπεδα, 
πέτρας, καθώς και για την διάστρωση -αρμολόγηση πλακών 
πεζοδρομίου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα ώστε να μην επιτρέ-
πει την αλλοίωση της απόχρωσης των μαρμάρων. μπορεί να 
εφαρμοστεί και με μηχανή σοβά (νέου τύπου).
Κατανάλωση: 15 Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000

KDW 138
Κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων
κονίαμα βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένο με πολυμερικά 
πρόσθετα κατάλληλο για χτίσιμο και αρμολόγηση διακοσμη-
τικών δομικών στοιχείων. Έχει την ικανότητα να εφαρμόζεται 
σε πάχη 1-2cm. κατάλληλο για συγκόλληση υαλότουβλων, 
διακοσμητικών τούβλων, φυσικής ή συνθετικής πέτρας πάνω 
σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επι-
χρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κλπ.
Κατανάλωση (Ενδεικτικά):
• Για υαλότουβλα με διαστάσεις 19x19x8cm και πάχος αρμού 
1cm η κατανάλωση είναι17-19 Kg/m2

• Για διακοσμητικά τούβλα με διαστάσεις 19x5x1,5cm και 
πάχος αρμού 1cm η κατανάλωση είναι 10Kg/m2

Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Λευκό 25Kg - 48

00000000
FSW 140
Κονίαμα για πυρότουβλα
Πυρίμαχο κονίαμα βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένο με πολυμε-
ρικά πρόσθετα. Παρουσιάζει ισχυρή αντοχή στις υψηλές θερμοκρα-
σίες μέχρι και 1000°C. κατάλληλο για συγκόλληση και αρμολόγηση 
παντός τύπου πυρότουβλων και επισκευή φθαρμένων αρμών και 
πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, καμινάδες, κλπ.
Κατανάλωση: 4,0-6,0 Kg/m2

Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Γκρι 25Kg - 48

00000000
VKW 142 ACRYL
Έτοιμη ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας
Έτοιμη προς χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας.
Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές D2Te κατά το πιστοποιητιό 
ποιότητας eN 12004:2001. έίναι ιδανική κόλλα για την επικάλυψη 
γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, ξύλου, MDF, παλιών στρώσεων 
πλακιδίων κλπ, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 1,5 - 5Kg/m2 ανάλογα με την ομαλότητα της 
επιφάνειας

- 5Kg - 60

00000000 - 15Kg - 18

00000000

VKW 145 EPOXY
Ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων
έποξειδική κόλλα, 2 συστατικών (Α+Β), για πισίνες, χημικές 
βιομηχανίες, εργαστήρια, χώρους παραγωγής και παρασκευής 
τροφίμων, ψύξης και κατάψυξης, σφαγεία, κλινικές, πλυντήρια 
κλπ. κατάλληλη για εφαρμογές κεραμικών πλακιδίων επάνω σε 
μεταλλικές επιφάνειες, αμίαντο, MDF, γυαλί, κλπ. έφαρμόζεται σε 
τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών ή γρα-
νιτένιων πλακιδίων, μικρών και μεγάλων διαστάσεων, φυσικών 
και τεχνητών λίθων, υαλοψηφίδων, gres porcelanato, πλακιδίων 
τύπου cotto και Klinker. Δεν αλλοιώνει τα λευκά ή ανοικτού χρώ-
ματος μάρμαρα όταν αυτά είναι στεγνά κατά την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 1,5 - 5 Kg/m2 ανάλογα με την ομαλότητα της 
επιφάνειας

-

3 Kg
(1,5 Kg Α

+
1,5 Kg b)

2
(Α+Β)

48
(Α+Β)
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00000000

ADESILEX P4
κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης, 
πλήρους κάλυψης (full-contact), γκρι χρώματος για κεραμικά πλακίδια 
και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας από 3mm έως 20mm). έφαρμόζεται 
μόνο σε δάπεδα. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περισσότερο από 60 
λεπτά, ο ανοιχτός χρόνος 20 λεπτά και ο χρόνος αρμολόγησης 4 ώρες. 
Βατότητα σε περίπου 4 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 24 
ώρες. η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα ν° 6 ή σπάτουλα με 
στρογγυλεμένα δόντια ν° 10. ο χρόνος αποθήκευση είανι 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Adesilex Ρ4 δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ nο 25070275/Gi 
(TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 4-10 kg/m2

ΣΗΜ. Κατάλληλη, επίσης, για επιπέδωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

Γκρι
Σάκος
25kg

00000000

ELASTORAPID
τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη 
ελαστικότητα, ταχείας πήξης και ενυδάτωσης, με παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο 60-75 λεπτά. ο ανοιχτός χρόνος είναι 30 λεπτά και ο 
χρόνος αρμολόγηση 3 ώρες. Βατότητα σε περίπου 2-3 ώρες. έίναι έτοιμο 
προς χρήση σε περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για δεξαμενές και πισίνες). 
έλαστικότητα σύμφωνα με την έν 12004: S2 - μεγάλης ελαστικότητας. 
η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα ν° 4, 5, 6 ή 10. ο χρόνος 
αποθήκευση είναι για το συστατικό Α 12 μήνες και για το συστατικό Β 24 
μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Elastorapid δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070277/
Gi (TUM) και no 25080024/Gi (TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische 
Universität München (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000 Γκρι

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000

GRANIRAPID
τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, ταχείας 
πήξης και ενυδάτωσης, ελαστική, για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς και 
τεχνητούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). η μορφή των συσταστι-
κών είναι: συστ. Α σκόνη και συστ. Β παχύρρευστο υγρό. H αναλογία 
ανάμειξης είναι: συστ. Α 25kg + συστ. Β 5,5kg. ο χρόνος ζωής στο 
δοχείο είναι 45 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +30°C. ο 
ανοιχτός χρόνος είναι 20 λεπτά και ο χρόνος πήξης 2 ώρες. Βατότητα σε 
3-4 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε 24 ώρες. η εφαρμογή γίνεται με 
οδoντωτή σπάτουλα ν° 4, 5, 6 ή 10. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Granirapid δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 85330201.101 
(SFV), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Säurefliesner- Vereinigung e.V. 
Grossburgwedel (Γερμανία) και στα ΙΤΤ no 25070279/Gi (TUM), no 25080057/Gi (TUM) 
και no 25080060/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το εργαστήριο Technische Universitat 
Munchen (Γερμανία) και στα πιστοποιητικά ITT no 2008-Β- 2749/17 και 2008-Β-2749/21, 
που εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο MPA Dresden (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)

00000000 Γκρι

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)
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00000000

ISOLASTIC
έλαστικό πολυμερές βελτιωτικό πρόσμικτο για ανάμειξη με KeraboND, 
KeraboND T, KeraFLoor και aDeSiLeX p10. οι KeraboND, KeraboND T 
και KeraFLoor, όταν αναμειγνύονται με iSoLaSTiC, γίνονται πολύ ελα-
στικές, με υψηλές επιδόσεις και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 
(C2e/S2). η aDeSiLeX p10, όταν αναμειγνύεται με iSoLaSTiC (αραιω-
μένο 1:1 με νερό), γίνεται ελαστική, με υψηλές επιδόσεις, με μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 
(C2τe/S1). Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο πάνω από 8 ώρες. Έχει ανοιχτό 
χρόνο 20 λεπτά. ο χρόνος αρμολόγηση είναι για τοίχους 4-8 ώρες και 
για δάπεδα 24-36 ώρες. Βατότητα σε 24-36 ώρες. έίναι έτοιμο προς 
χρήση σε περίπου 14 ημέρες. έλαστικότητα σύμφωνα με την έν 12004: 
S2 - μεγάλης ελαστικότητας (aDeSiLeX p10 + iSoLaSTiC αραιωμένο 
1:1 με νερό - S1 ελαστική). η εφαρμογή στα KeraboND/KeraboND 
T+iSoLaSTiC γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα νο 4, 5 ή 6. η εφαρμογή 
στα KeraFLoor+iSoLaSTiC γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα νο 6 ή 
σπάτουλα νο 10 για KeraFLoor. η εφαρμογή του aDeSiLeX p10/
iSoLaSTiC (αραιωμένο 1:1 με νερό) γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα ν° 4, 
5 ή 6. Χρόνος αποθήκευσης 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Kerabond + Isolastic δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 
25070081/Gi (TUM) και no 25080048/Gi (TUM), η Kerabond T + Isolastic είναι πιστο-
ποιημένη κατά CE, όπως δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070265-1/Gi (TUM) 
και no 25080055/Gi (TUM) και η Adesilex P10 + Isolastic είναι πιστοποιημένη κατά CE 
όπως δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 25080056/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το 
εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία).

Κατανάλωση: 1-2kg/m2

-
Δοχείο

5kg

00000000 -
Δοχείο
10kg

00000000 -
Δοχείο
20kg

00000000 -
Κιβώτια
12x1kg

00000000
KERABOND
τσιμεντοειδής κόλλα για κεραμικά πλακίδια (πάχος κόλλας έως 5mm). 
ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περισσότερο από 8 ώρες. ο ανοιχτός 
χρόνος είναι 20 λεπτά. ο χρόνος αρμολόγησης είναι για τους τοίχους 
4-8 ώρες και για τα δάπεδα 24 ώρες. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. 
έίναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 14 ημέρες. η εφαρμογή γίνεται με 
οδοντωτή σπάτουλα ν° 4, 5 ή 6. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Kerabond δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070080/Gi 
(TUM) και ΙΤΤ no 25080025/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το εργαστήριο Technische 
Universität München (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 2-5kg/m2

Λευκό
Σάκος
25kg

00000000 Γκρι
Σάκος
25kg

00000000 Λευκό
Κιβώτια
4x5kg

00000000 Γκρι
Κιβώτια
4x5kg

00000000

LATEX PLUS
έλαστικοποιητικό βελτιωτικό πρόσμικτο που αναμειγνύεται με την 
KeraQuiCK. Όταν η KeraQuiCK αναμειγνύεται με το LaTeX pLuS, 
γίνεται μια ταχύπηκτη, ελαστική κόλλα, με υψηλές επιδόσεις, και με 
μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση (C2F/S2). ο ανοιχτός χρόνος είναι 
20 λεπτά και ο χρόνος αρμολόγησης 2-3 ώρες. Βατότητα σε περίπου 
2-3 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για 
δεξαμενές και πισίνες). έλαστικότητα σύμφωνα με την έν 12004: S2 – 
μεγάλης ελαστικότητας. η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα ν° 4, 
5, 6 ή 10. Χρόνος αποθήκευσης (LaTeX pLuS) 24 μήνες. Προστασία από 
τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Keraquick + Latex Plus δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 
25080065/Gi (TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München 
(Γερμανία).

Κατανάλωση: υπολογίζεται σύμφωνα με την ποσότητα της KeraQuiCK 
και την αναλογία ανάμειξης

- Δοχείο
10kg
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00000000

ADESILEX P4
κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης, 
πλήρους κάλυψης (full-contact), γκρι χρώματος για κεραμικά πλακίδια 
και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας από 3mm έως 20mm). έφαρμόζεται 
μόνο σε δάπεδα. ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περισσότερο από 60 
λεπτά, ο ανοιχτός χρόνος 20 λεπτά και ο χρόνος αρμολόγησης 4 ώρες. 
Βατότητα σε περίπου 4 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 24 
ώρες. η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα ν° 6 ή σπάτουλα με 
στρογγυλεμένα δόντια ν° 10. ο χρόνος αποθήκευση είανι 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Adesilex Ρ4 δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ nο 25070275/Gi 
(TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 4-10 kg/m2

ΣΗΜ. Κατάλληλη, επίσης, για επιπέδωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

Γκρι
Σάκος
25kg

00000000

ELASTORAPID
τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη 
ελαστικότητα, ταχείας πήξης και ενυδάτωσης, με παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο 60-75 λεπτά. ο ανοιχτός χρόνος είναι 30 λεπτά και ο 
χρόνος αρμολόγηση 3 ώρες. Βατότητα σε περίπου 2-3 ώρες. έίναι έτοιμο 
προς χρήση σε περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για δεξαμενές και πισίνες). 
έλαστικότητα σύμφωνα με την έν 12004: S2 - μεγάλης ελαστικότητας. 
η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα ν° 4, 5, 6 ή 10. ο χρόνος 
αποθήκευση είναι για το συστατικό Α 12 μήνες και για το συστατικό Β 24 
μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Elastorapid δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070277/
Gi (TUM) και no 25080024/Gi (TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische 
Universität München (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000 Γκρι

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000

GRANIRAPID
τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, ταχείας 
πήξης και ενυδάτωσης, ελαστική, για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς και 
τεχνητούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). η μορφή των συσταστι-
κών είναι: συστ. Α σκόνη και συστ. Β παχύρρευστο υγρό. H αναλογία 
ανάμειξης είναι: συστ. Α 25kg + συστ. Β 5,5kg. ο χρόνος ζωής στο 
δοχείο είναι 45 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +30°C. ο 
ανοιχτός χρόνος είναι 20 λεπτά και ο χρόνος πήξης 2 ώρες. Βατότητα σε 
3-4 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε 24 ώρες. η εφαρμογή γίνεται με 
οδoντωτή σπάτουλα ν° 4, 5, 6 ή 10. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Granirapid δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 85330201.101 
(SFV), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Säurefliesner- Vereinigung e.V. 
Grossburgwedel (Γερμανία) και στα ΙΤΤ no 25070279/Gi (TUM), no 25080057/Gi (TUM) 
και no 25080060/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το εργαστήριο Technische Universitat 
Munchen (Γερμανία) και στα πιστοποιητικά ITT no 2008-Β- 2749/17 και 2008-Β-2749/21, 
που εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο MPA Dresden (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)

00000000 Γκρι

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)
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00000000 FUGOLASTIC
Πολυμερές υγρό πρόσθετο για τον KeraCoLor FF, KeraCoLor gg και 
KeraCoLor SF. Έχει χρόνος ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και χρόνο 
αναμονής για φινίρισμα 10-20 λεπτά. Βατότητα περίπου 24 ώρες. έίναι 
έτοιμο προς χρήση σε 7-10 ημέρες. η εφαρμογή του γίνετα με λαστιχένια 
σπάτουλα της μΑρέι ή με λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα του με 
σφουγγάρι της μΑρέι ή με σφουγγάρι Scotch brite®. ο χρόνος αποθήκευ-
σης του είναι 24 μήνες. Προστατέψτε το από τον παγετό.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 10kg

00000000 Δοχείο 25kg

00000000 Συσκευασίες
12 x 1kg

00000000

KERACOLOR FF
Προαναμεμειγμένος αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένος με 
πολυμερή, υψηλών επιδόσεων, υδατοαπωθητικός με τεχνολογία Dropeffect® 
για αρμούς έως 6mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και χρόνο 
αναμονής για φινίρισμα 10-20 λεπτά. Βατότητα περίπου 24 ώρες. έίναι έτοιμο 
προς χρήση σε 7-10 ημέρες. η εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα 
της μΑρέι ή με λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα με σφουγγάρι της μΑρέι ή 
με σφουγγάρι Scotch brite®. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες (σάκοι 
22-25kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg). Θα το βρείτε σε 18 διαφορετικά χρώματα από 
τη σειρά “Χρωματιστοί Αρμόστοκοι” της μΑρέι.
EMICODE: eC1 r plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σάκοι 22-25kg 
(ανάλογα

με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 4x5kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)

00000000

KERACOLOR GG
Προαναμεμειγμένος αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης ενισχυμένος με 
πoλυμερή, υψηλών επιδόσεων για αρμούς από 4 έως 15mm. Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και χρόνο αναμονής για φινίρισμα 10-20 
λεπτά. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε 7-10 
ημέρες. η εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα της μΑρέι ή με 
λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα με σφουγγάρι της μΑρέι ή με σφουγ-
γάρι Scotch brite®. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες (σάκοι 
25kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg). Θα το βρείτε σε 18 διαφορετικά χρώματα από 
τη σειρά “Χρωματιστοί Αρμόστοκοι” της μΑρέι.
EMICODE: eC1 r plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σάκοι 25kg
(ανάλογα

με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 4x5kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)

00000000

KERACOLOR SF
έξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, 
για αρμούς έως 4 mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και 
χρόνο αναμονής για φινίρισμα 10-20 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. 
έίναι έτοιμο προς χρήση σε 7 ημέρες. η εφαρμογή του γίνεται με λαστι-
χένια σπάτουλα της μΑρέι ή με λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα με 
σφουγγάρι της μΑρέι ή με σφουγγάρι Scotch brite®. ο χρόνος αποθήκευ-
σης του είναι 12 μήνες (σάκοι 22kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg).
EMICODE: eC1 r plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Χρώμα Λευκό

Σάκος 22kg

00000000
Χρώμα Λευκό

Κιβώτια 4x5kg

00000000
ULTRACOLOR PLUS
Αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης και ωρίμανσης, τροποποιημέ-
νος με πολυμερή, που δε δημιουργεί κηλίδες αλάτων, για αρμούς από 2 έως 
20mm, υδατοαπωθητικός, με Dropeffect® και αντιμυκητιακή δράση χάρη στην 
τεχνολογία bioblock®. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 20-25 λεπτά και χρόνο 
αναμονής για φινίρισμα 15-30 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 3 ώρες. έίναι 
έτοιμο προς χρήση σε 24 ώρες (48 ώρες για δεξαμενές και πισίνες).Θα το βρεί-
τε σε 26 διαφορετικά χρώματα από τη σειρά«Coloured grouts» της μΑρέι.η 
εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα και το φινίρισμα με σφουγγάρι 
της μΑρέι ή με σφουγγάρι Scotch brite®. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 
μήνες (σάκοι 23kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg και 1kg).
EMICODE: eC1 r plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σάκοι 23kg
(ανάλογα

με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 4x5kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 9x1kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)
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00000000

KERAPOXY
έποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος και κόλλα, δύο συστατικών, υψηλών 
επιδόσεων, χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση για τοποθέτηση και αρμολόγηση 
κεραμικών πλακιδίων και λίθων (ελάχιστο εύρος αρμού 3mm). Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο 45 λεπτά και ανοιχτό χρόνο εφαρμογής σε 30 λεπτά. Βατότητα 
σε περίπου 24 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε 4 ημέρες. μετά από 4 ημέρες 
οι επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. η εφαρμογή του γίνεται με 
κατάλληλη σπάτουλα. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το 
βρείτε σε 26 διαφορετικά χρώματα από τη σειρά “Χρωματιστοί Αρμόστοκοι” 
της μΑρέι.
Ο συμμόρφωση του Kerapoxy δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 25040322/Gi (TUM), 
που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία) και στα 
πιστοποιητικά no ITT 2008-Β-2748/7.1, 2008-Β-2748/8.1 και 2008-Β-2748/9.1, που 
εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο MPA Dresden (Γερμανία).

EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: • για αρμολόγηση ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών και 
• για συγκόλληση: 2-4kg/m2

Σετ 5kg

00000000 Σετ 10kg

00000000 Kιβώτια 12 x 2kg

00000000

KERAPOXY CQ
έποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος δύο συστατικών, εύκολος στη χρήση και 
στον καθαρισμό, για ελάχιστο πλάτος αρμού 2mm. Έχει xρόνο ζωής στο δοχείο 
45 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση μετά από 4 
ημέρες και οι επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. η εφαρμογή του 
γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα μΑρέι και το φινίρισμα με κυψελωτό σφουγγάρι 
της μΑρέι. ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε σε 21 διαφο-
ρετικά χρώματα (σετ 3 kg και σετ 10 kg για τα χρώματα: 113 γκρι του τσιμέντου, 
114 ανθρακί, 132 μπεζ, 282 γκρι bardiglio, 283 μπλε της θάλασσας, 290 κρεμ).
EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σετ 3kg

00000000 Σετ 10kg

00000000

KERAPOXY DESIGN
έποξειδικός, οξύμαχος, διακοσμητικός αρμόστοκος δύο συστατικών, υποδι-
άφανος, με ιδιαίτερη αισθητική αξία για αρμούς υαλοψηφίδων, κεραμικών 
πλακιδίων και φυσικών λίθων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυ-
ασμό με το MapegLiTTer. μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και ως κόλλα. 
Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 45 λεπτά και ανοιχτό χρόνο εφαρμογής (κόλλα) 30 
λεπτά. ο χρόνος μικρορυθμίσεων (κόλλα) είναι 60 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 
24 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση μετά από 4 ημέρες και  οι επιφάνειες μπο-
ρούν να εκτεθούν σε χημικά. η εφαρμογή του γίνεται με κατάλληλη σπάτουλα 
και το φινίρισμα με κυψελωτό σφουγγάρι της μΑρέι. ο χρόνος αποθήκευσης 
του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε σε15 διαφορετικά χρώματα (700 ημιδιαφανές 
(φυσικό), 702 ασημένιο γκρι, 710 λευκό του πάγου, 716 ροζ, 720 γκρι περλέ, 
728 σκούρο γκρι, 729 σαχάρα, 730 τιρκουάζ, 731 σκούρο καφέ, 740 μπλε,   
744 πορτοκαλί, 750 κόκκινο, 760 χρυσό, 770 ανθρακί και 799 λευκό).
EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σετ 3kg

00000000

KERAPOXY IEG
έποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη 
δράση χημικών παραγόντων για αρμολόγηση πλακιδίων. έλάχιστο πλάτος 
αρμού 3mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 45 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 
24 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε 4 ημέρες και μετά από 4 ημέρες οι 
επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. η εφαρμογή του γίνεται με 
λαστιχένια σπάτουλα μΑρέι και το φινίρισμα με σφουγγάρι της μΑρέι 
ή σφουγγάρι Scotch brite® (ή περιστροφική γυαλιστική μηχανή μονής 
κεφαλής με δίσκο απότριψης τσόχας τύπου Scotch brite® και λαστιχένια 
σκούπα). ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε στα χρώματα 
113 (γκρι του τσιμέντου) και 130 (..................................).
EMICODE: eC1 r plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 19kg/m2 για πάχος 1cm

Σετ 10kg
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00000000

KERAPOXY P
έποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος δύο συστατικών, που είναι ιδιαίτερα 
εύκολος στην εφαρμογή και στο καθάρισμα, για αρμολόγηση δαπέδων με 
ελάχιστο πλάτος αρμού 3mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 45 λεπτά. Βα-
τότητα σε περίπου 24 ώρες.έίναι έτοιμο προς χρήση σε 4 ημέρες και μετά 
από 4 ημέρες οι επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. η εφαρμογή 
του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα μΑρέι και το φινίρισμα με σφουγγάρι 
της μΑρέι ή σφουγγάρι Scotch brite® (ή περιστροφική γυαλιστική μηχανή 
μονής κεφαλής με δίσκο απότριψης τσόχας τύπου Scotch brite® και λα-
στιχένια σκούπα). ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε στα 
χρώματα 113 (γκρι του τσιμέντου) και 130 (..................................).
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σετ 10kg

00000000

MAPEGLITTER
μεταλιζέ έγχρωμο αδρανές με βάση πολυεστέρα-αλουμίνιο και εποξειδική 
ρητίνη για ανάμειξη με το KerapoXY DeSigN. Έχει μέγιστη δοσολογία 10% 
κατά βάρος του KerapoXY DeSigN. Θα το βρείτε στα χρώματα ασημί και 
ανοιχτό χρυσό. Ακόμα 22 χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.

Κιβώτια
10 x 100g πακέτων

00000000

FLEXCOLOR
Αρμόστοκος ενισχυμένος με πολυμερή, έτοιμος προς χρήση, σε μορφή 
πάστας, υδατοαπωθητικός με Dropeffect® και αντιμυκητιακή δράση χάρη 
στην τεχνολογία bioblock®, για αρμούς κεραμικών πλακιδίων πάχους από 
2 έως 10mm. ο χρόνος αναμονής του πριν το φινίρισμα είναι 15-20 λεπτά, 
ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την απορροφητικότητα 
των πλακιδίων. Βατότητα σε 48 ώρες. έίναι έτοιμο προς χρήση σε 7 
ημέρες. η εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα και το φινίρισμα 
με σφουγγάρι μΑρέι και σφουγγάρι Scotch brite®. ο χρόνος αποθήκευσης 
του είναι 12 μήνες. Θα το βρείτε στα χρώματα 100 λευκό, 111 ασημένιο γκρι 
και 132 μπεζ.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 10kg
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00000000

Fugabella® Eco 2-12 
ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για 
αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 
12mm, ιδανικός για το greenbuilding. ένός συστατικού, 
με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
ανακυκλώσιμος ως αδρανές υλικό. Παρέχει ρεολογία 
λεπτής κοκκομετρίας με μεγάλη θιξοτροπία και με ειδική 
ρευστότητα για τη διακόσμηση των δαπέδων, εγγυώντας 
ταχεία και ολική πλήρωση του αρμού καθώς και εύκολο 
καθαρισμό σε όλες τις συνθήκες εργοταξίου.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Φωτεινό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Περλέ 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 Ανθρακίτης 4x5kg 480kg

00000000 Μαύρο 4x5kg 480kg

00000000 Γιασεμί 4x5kg 480kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 4x5kg 480kg

00000000 Κάραμελ 4x5kg 480kg

00000000 Τερακότα 4x5kg 480kg

00000000 Καφέ 4x5kg 480kg

00000000 Καρυδί 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Περλέ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 25kg 1500kg

00000000

Fugabella® Eco Porcelana 0-8
ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για 
αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 
8 mm, ιδανικός για το greenbuilding. ένός συστατικού, 
με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. Παρέχει ιδιαίτερα 
λεπτόκοκκη τελική επιφάνεια με μικρόκοκκους, με επιφα-
νειακή σκληρότητα που δε χαράζεται και αναδεικνύει τα 
παιχνίδια αντανάκλασης του φωτός, εγγυώντας τη μέγιστη 
συσχέτιση με τα σχέδια των κεραμικών πλακιδίων, των 
υαλοψηφίδων και των φυσικών λίθων.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Φωτεινό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Περλέ 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 Ανθρακίτης 4x5kg 480kg

00000000 Μαύρο 4x5kg 480kg

00000000 Γιασεμί 4x5kg 480kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 4x5kg 480kg

00000000 Κάραμελ 4x5kg 480kg

00000000 Τερακότα 4x5kg 480kg

00000000 Καφέ 4x5kg 480kg

00000000 Καρυδί 4x5kg 480kg

00000000 Ασημί 4x5kg 480kg

00000000 Περγαμηνή 4x5kg 480kg

00000000 Αβόριο 4x5kg 480kg

00000000 Limestone 4x5kg 480kg

00000000 Τορτορα 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Τσιμέντου 4x5kg 480kg

00000000 Μόκα 4x5kg 480kg

00000000 Χάσκι 4x5kg 480kg

00000000 Μεσογειακό 
Μπλε 4x5kg 480kg

00000000 Θαλασσί 4x5kg 480kg

00000000 Ευκάλυπτος 4x5kg 480kg

00000000 Πράσινο των 
Βρύων 4x5kg 480kg

00000000 Τάντζερι 4x5kg 480kg

00000000 Βανίλια 4x5kg 480kg

00000000 Κόκκινο 4x5kg 480kg

00000000 Κίτρινο 4x5kg 480kg
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00000000 Fugabella® Eco 2-20 
ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με 
κανονική πήξη και ταχεία σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής 
χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 20mm, ιδανικός 
για το greenbuilding. ένός συστατικού, με χαμηλότατες 
εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμος 
ως αδρανές υλικό. Παρέχει ημίρρευστη ρεολογία μέσης 
κοκκομετρίας για ομοιογενή μίγματα παρατεταμένης 
εργασιμότητας και ταχείας σκλήρυνσης, εγγυώντας υψηλές 
μηχανικές αντοχές σε σύντομους χρόνους για μια γρήγορη 
παράδοση των δαπέδων για χρήση.

Γκρι Περλέ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 25kg 1500kg

00000000 Ανθρακίτης 25kg 1500kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 Fugabella® Eco Flex
ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με 
ταχεία πήξη και σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής χρω-
ματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 12mm, ιδανικός 
για το greenbuilding. ένός συστατικού, με χαμηλότατες 
εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμος 
ως αδρανές υλικό. Παρέχει ταχείς χρόνους καθαρισμού και 
παράδοσης για χρήση, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες, εξασφαλίζοντας υδατοαπωθητικότητα με αποτέλεσμα 
“σταγόνας” σε δάπεδα και τοίχους υποβαλλόμενα σε 
βροχοπτώσεις ή σε συχνές πλύσεις.

Γκρι Περλέ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Περλέ 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Μολυβί 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 Ανθρακίτης 25kg 1500kg

00000000 Ανθρακίτης 4x5kg 480kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 4x5kg 480kg

00000000

Fugabella® Eco Scuba
ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για 
αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 
5 mm, ιδανικός για το greenbuilding. ένός συστατικού, 
με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
περιέχει ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Ανακυκλώσιμος 
ως αδρανές υλικό. ο Fugabella® eco Scuba παρέχει λεία 
στιλπνή τελική επιφάνεια, εγγυώντας την πλήρη αντοχή σε 
μόνιμη εμβύθιση, στην επίδραση προσπίπτοντος νερού, σε 
υδρατμούς, σε συχνές και με δυνατή πίεση πλύσεις.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000

Fugabella® Eco Marmi
ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με 
ταχεία πήξη και σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής χρωμα-
τικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 5mm, ιδανικός για το 
greenbuilding. ένός συστατικού, με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, περιέχει ανακυκλωμένες 
πρώτες ύλες. Ανακυκλώσιμος ως αδρανές υλικό. Παρέχει λεία 
και στιλπνή τελική επιφάνεια, εγγυώντας το γυάλισμα με νερό 
μετά από μόλις λίγες ώρες και τις αρμολογήσεις χωρίς εξανθή-
ματα και χρωματικές αλλοιώσεις, σε επενδύσεις από μάρμαρο 
και φυσικούς λίθους.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000
Fugaflex Eco
υδατοδιαλυτός ελαστικοποιητής φιλικός προς το περιβάλ-
λον, για ορυκτούς αρμόστοκους κανονικής και ταχείας 
πήξης, ιδανικός για το greenbuilding. Χωρίς διαλύτες, 
σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των χρηστών. 
Αυξάνει την ελαστικότητα των αρμόστοκων, εγγυώντας τη 
συνέχιση των τοποθετημένων υλικών επένδυσης πάνω 
σε παραμορφώσιμα υποστρώματα ή σε υποστρώματα που 
υποβάλλονται σε θερμικές διαστολές.

- 25kg 600kg

00000000 - 5kg 450kg

00000000 - 20χ1kg 360kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000
Delta Plus Eco 
Απορρυπαντικό υδατοδιαλυτό οξύ φιλικό προς το 
περιβάλλον, για τον καθαρισμό επικαθίσεων τσιμέντου ή 
ασβέστη, αλατούχων ή ασβεστωδών ιζημάτων, ιδανικό 
για το greenbuilding. Χωρίς διαλύτες, σέβεται το περιβάλ-
λον και την υγεία των χρηστών. Αναπτύσσει ελεγχόμενη 
απορρυπαντική δράση συμβατή με τις ορυκτές αρμο-
λογήσεις που έχουν σκληρύνει, εγγυώντας την πλήρη 
αφαίρεση των ασβεστωδών υπολειμμάτων.

- 25kg 600kg

00000000 - 5kg 450kg

00000000 - 24χ1kg 288kg

00000000

Fugalite® Eco
Πορσελανώδης αρμόστοκος και συγκολλητικό υλικό 
πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, με υψηλή 
ρευστότητα και ευκολία καθαρισμού, βακτηριοστατικός 
και μυκητοστατικός, αδιάβροχος και ανθεκτικός στην κη-
λίδωση, για αρμούς από 0 έως και 20mm υψηλής χημικό-
μηχανικής αντοχής, εγγυάται τη συνέχιση των επιφανειών 
από κεραμικά υλικά, ιδανικός για το greenbuilding. με 
χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων. 
eίναι υγρή πορσελάνη για αρμολόγηση που προσδίδει 
συνέχιση σε όλες τις επενδύσεις κεραμικών υλικών και 
υαλοψηφίδας. Διατίθεται σε 3 συλλογές χρωμάτων συνο-
λικά 26 αποχρώσεων, οι οποίες δίνουν χώρο στη δημι-
ουργικότητα και στους πλέον πρωτότυπους συνδυασμούς, 
προσδίδοντας μία ασύγκριτη ομορφιά στους χώρους.

Λευκό

Μέρος Α

1χ2,82kg

+

Μέρος Β

1χ0,18kg

264kg

00000000 Γκρι Φωτεινό 264kg

00000000 Γκρι Περλέ 264kg

00000000 Γκρι Μολυβί 264kg

00000000 Ανθρακίτης 264kg

00000000 Μαύρο 264kg

00000000 Γιασεμί 264kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 264kg

00000000 Κάραμελ 264kg

00000000 Τερακότα 264kg

00000000 Καφέ 264kg

00000000 Καρυδί 264kg

00000000 Ασημί 264kg

00000000 Περγαμηνή 264kg

00000000 Αβόριο 264kg

00000000 Limestone 264kg

00000000 Γκριζοκόκκινο 264kg

00000000 Γκρι Τσιμέντου 264kg

00000000 Μόκα 264kg

00000000 Χάσκι 264kg

00000000 Μεσογειακό 
Μπλε 264kg

00000000 Θαλασσί 264kg

00000000 Ευκάλυπτος 264kg

00000000 Πράσινο των 
Βρύων 264kg

00000000 Μανόλια 264kg

00000000 Σάνσετ 264kg

00000000 Κόκκινο 264kg

00000000 Κίτρινο 264kg

00000000 Φίνο λευκό 264kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000

Fugalite® Eco Invisibile 
υαλώδης φωτοχρωματικός αρμόστοκος και συγκολλητικό υλικό 
πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, με υψηλή ρευστότητα 
και ευκολία καθαρισμού, βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός, 
αδιάβροχος και ανθεκτικός στην κηλίδωση για αρμούς από 0 έως 
και 3mm, εγγυάται την αισθητική και λειτουργική συνέχιση και την 
υγιεινή της υαλοψηφίδας και των κεραμικών επιφανειών, ιδανικός 
για το greenbuilding. με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων. έίναι λεπτότατες μικροπέρλες ανακυκλωμένου γυαλιού με 
υψηλή ικανότητα διάθλασης, για τη συγκόλληση και την αρμολόγηση, 
χωρίς διακοπή της αισθητικής και λειτουργικής συνέχισης και της 
υγιεινής, των επενδύσεων από υαλοψηφίδα, κεραμικό πλακάκι τύπου 
ξύλου και τύπου πέτρας. έίναι η λύση για να διατηρηθεί αναλλοίωτη 
η καλλιτεχνική ομορφιά της υαλοψηφίδας και των χρωματικών 
συνδυασμών.

Ουδέτερο

Μέρος Α

 1x2,82kg

+

Μέρος Β 

1x0,18kg

264kg

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKACERAM® EPOXYGROUT
2 συστατικών εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων για αρμούς πλάτους 2-20mm. έίναι 
κατάλληλος: • για αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους επιφανειών κεραμικών 
πλακιδίων, φυσικής πέτρας, γυάλινης ψηφίδας, gres porcelain γρανιτοπλακιδίων 
• για επιφάνειες εκτεθειμένες σε επιθετικά χημικά και σε περιοχές που επιβάλλεται 
χρήση μη απορροφητικού αρμόστοκου, όπως σε γαλακτοκομεία, σφαγεία, βυρσο-
δεψεία, εργαστήρια παντός τύπου, επαγγελματικές κουζίνες, κ.α. • για αρμολόγηση 
δαπέδων που εκτείθενται σε βαριά κυκλοφορία, βιομηχανικούς χώρους, εμπορικά 
κέντρα, κ.α. • για εφαρμογές σε πισίνες, ακόμη και σε επαφή με θαλασσινό νερό.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Εξαρτάται από το πάχος και τις διαστάσεις των 
πλακιδίων (σχετικός πίνακας σε τεχν. φυλλάδιο)

Διατίθεται
σε

διάφορες 
χρωμα-

τικές 
επιλογές

Πλαστικό 
Δοχείο 5kg

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

FMF 150
(Χονδρόκοκκος για πάχος αρμού 
5-20mm)
Έγχρωμος λεπτόκκοκος αρμόστοκος, 
ενός συστατικού, βάσεως τσιμέντου, 
τροποποιημένος με πολυμερικά πρόσθετα, 
κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων. 
κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου Cg2 
με βάση το έν 13888. 
Κατανάλωση: Νο 501-525: 300-1100g/m2 
ανάλογα το είδος των πλακιδίων και το 
πλάτος των αρμών

Κωδικοί με βάση το χρωματολόγιο του 
FMF 150 (Νο501-Νο525)

Νο 501 Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Νο 502 Κρεμ 5Kg 4 120

00000000 Νο 503 Μπεζ 5Kg 4 120

00000000 Νο 505 Άιβορι 5Kg 4 120

00000000 Νο 507 Ανοιχτό Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Νο 508 Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Νο 511 Ανθρακί 5Kg 4 120

00000000 Νο 513 Καφέ 5Kg 4 120

00000000 Νο 515 Wege 5Kg 4 120

00000000 Νο 516 Cotto 5Kg 4 120

00000000 Νο 519 Γαλάζιο 5Kg 4 120

00000000 Νο 525 Μαύρο 5Kg 4 120
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

FMF 150
(Λεπτόκοκκος για πάχος αρμού έως 5mm)
Έγχρωμος λεπτόκκοκος αρμόστοκος, ενός συστατικού, 
βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένος με πολυμερικά 
πρόσθετα, κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων. 
κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου Cg2 με βάση το 
έν 13888. 
Κατανάλωση: Νο 301-326: 500-1500g/m2 ανάλογα το 
είδος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

Κωδικοί με βάση το χρωματολόγιο του FMF 150 
(Νο301-Νο326)

Νο 301
Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Νο 302
Κρεμ

5Kg 4 120

00000000 Νο 303
Μπεζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 304
Πέρλα Μπεζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 305
Άιβορι

5Kg 4 120

00000000 Νο 306
Γκρι Περλέ

5Kg 4 120

00000000 Νο 307
Ανοιχτό Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 308
Μανχάταν Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 309
Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 310
Σκούρο Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 311
Ανθρακί

5Kg 4 120

00000000 Νο 312
Μόκα

5Kg 4 120

00000000 Νο 313
Καφέ

5Kg 4 120

00000000 Νο 314
Σοκολατί

5Kg 4 120

00000000 Νο 315
Wege

5Kg 4 120

00000000 Νο 316
Cotto

5Kg 4 120

00000000 Νο 317
Πορφυρό

5Kg 4 120

00000000 Νο 318
aqua Marine

5Kg 4 120

00000000 Νο 319
Γαλάζιο

5Kg 4 120

00000000 Νο 320
Πράσινο

5Kg 4 120

00000000 Νο 321
Ώχρα

5Kg 4 120

00000000 Νο 322
Κίτρινο

5Kg 4 120

00000000 Νο 323
Ροζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 324
Μπλε

5Kg 4 120

00000000 Νο 325
Μαύρο

5Kg 4 120

00000000 Νο 326
Βεραμάν

5Kg 4 120
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

FMF 155
Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών
έποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών ΑΒ χωρίς δι-
αλύτες, κατάλληλο για τη πλήρωση αρμών πλάτους από 
2-12mm. μετά την σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές 
μηχανικές αντοχές (θλίψη ,κάμψη, πρόσφυση), αντοχές 
στις καιρικές συνθήκες, αντοχές σε οξέα, αλκάλια και 
σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, επίσης σε νερό & 
αλατούχο νερό. κατάλληλος για αρμολόγηση πλακι-
δίων σε πισίνες, πλακιδίων δαπέδων εργοστάσιων, 
σφαγείων, ζυθοποιιων, γαλακτοκομείων βιομηχανιών 
τροφίμων & χημικων, νοσοκομείων, σπιτιών, κλπ.
Κατανάλωση: • Για πλακάκια 10x10 και πλάτος αρμού 
4mm απαιτείται 1Kg/m2 • Για πλακάκια 12x24 και 
πλάτος αρμού 8mm απαιτείται 2Kg/m2

*Διατίθενται κι άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

Νο 401
Ιβουάρ

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 402
Γκρι

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 403
Γκρι ανοιχτό

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 404
Μπλε

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 405
Καφέ

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 406
Λευκό

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000

FMF 160 LUX
Αρμόστοκος - πορσελανάτος
υλικό κατάλληλο για σφράγιση αρμών κεραμικών 
πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών τοίχου και δαπέ-
δου, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Διαθέτει 
υψηλές μηχανικές αντοχές, χαρακτηριστική χρωματική 
ομοιογένεια και σταθερότητα. έξασφαλίζει στεγανότητα 
επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες. 
Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχη-
ματισμό μυκητών και λεκέδων αλάτων (efflorescence) 
στην επιφάνειά του. έίναι γρήγορης πήξης και κατα-
τάσσεται στην κατηγορία αρμόστοκων τύπου Cg2 κατά 
έν 13888. έφαρμόζεται για πλάτος αρμών 1-8 mm. 
Διατίθεται σε 12 χρωματισμούς.
Κατανάλωση: 0,2 - 2Kg/m2 (ανάλογα τις διαστάσεις των 
πλακιδίων)

Κωδικοί με βάση το χρωματολόγιο FMF 160 LUX

Νο 601
Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Νο 602
Κρεμ

5Kg 4 120

00000000 Νο 603
Μπεζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 605
Άιβορι

5Kg 4 120

00000000 Νο 607
Ανοιχτό Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 608
Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 611
Ανθρακί

5Kg 4 120

00000000 Νο 613
Καφέ

5Kg 4 120

00000000 Νο 615
Wege

5Kg 4 120

00000000 Νο 616
Cotto

5Kg 4 120

00000000 Νο 619
Γαλάζιο

5Kg 4 120

00000000 Νο 625
Μαύρο

5Kg 4 120
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Κωδικός Ονομασία Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Τιμή€

00000000

Σταυροί πλακιδίων

Σ2 2 500

00000000 Σ3 3 500

00000000 Σ4 4 500

00000000 Σ5 5 500

00000000 Σ6 6 500

00000000 Σ7 7 500

00000000 Σ9 9 500

00000000 Σ10 10 500

00000000

Ταφ πλακιδίων

Τ2 2 500

00000000 Τ3 3 500

00000000 Τ4 4 500

00000000 Τ5 5 500

00000000 Τ7 7 500

00000000 Τ9 9 500

00000000

Ύψιλον πλακιδίων

Y3 3 100

00000000 Y4 4 100

00000000 Y5 5 100

00000000 Y7 7 50

00000000 Σφήνα πλακιδίων - 1-5 100

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

VLX 181
Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης
Διαφανές μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης για μάρμαρα και 
πλακίδια cotto με άρωμα λεμονιού. καθαρίζει τέλεια χωρίς να προ-
καλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα. Χρησιμοποιείται 
όπου απαιτείται η χρήση ήπιων καθαριστικών μέσων (π.χ. για τον 
καθαρισμό μαρμάρων, πλακιδίων ανθρακικού ασβεστίου και γενικά 
ευαίσθητων πλακιδίων). έίναι ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία 
και ειδικές διακοσμήσεις, τα οποία καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί.
Κατανάλωση: 1lt/5m2 επιφάνειας

1Lt 16 240

00000000

VLX 182
Όξινο καθαριστικό λαμπρυντικό αρμών
και κεραμικών πλακιδίων
Διαφανές όξινο υγρό καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμι-
κών πλακιδίων. καθαρίζει, προσδίδει γυαλάδα, διατηρεί τα χρώματα 
του αρμόστοκου ζωντανά και λαμπερά μετά την εφαρμογή. Αφαιρεί 
από τα πλακάκια και τους αρμούς σχηματισμούς κρούστας τσιμέντου, 
αλατούχες και ασβεστώδεις επικολλήσεις, υπολείμματα από κόλλες και 
αμμοκονιάματα καθώς και λεκέδες από γράσσα, βερνίκια, λάδια κλπ. 
Δε χρησιμοποιείται για καθαρισμό μαρμάρου, διακοσμητικής πέτρας 
από ασβεστόλιθο και επιφανειών μη ανθεκτικών στα οξέα.
Κατανάλωση: 1lt/5m2 επιφάνειας

1Lt 16 240



ΔΑΠΕΔΑ •	ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

252

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000
PERLITE BPLUS 10.8 Mpa/4cm
ινοπλισμένο θερμοηχομονωτικό περλιτομπετό, ιδανικό για ελαφροβαρή 
εφαρμογές μέχρι και πάχους 4cm προσφέροντας πολύ υψηλές αντοχές. 
κατάλληλο για θερμοηχομονώσεις ταρατσών, διαμορφώσεις ρύσεων, 
γεμίσματα δαπέδων (υπόγεια, πιλοτές, ταράτσες) και γεμίσματα μεταλλι-
κού φέροντος οργανισμού (μεσοπατώματα, πατάρια κ.α.). Έχει Αντοχή σε 
θλίψη 10.80 μpa, aντοχή σε κάμψη 2.86 μρa και Ξηρό φαινόμενο βάρος 
796kgs/m2. Έχει ηχομόνωση, είναι έλαφροβαρές, Άφλεκτο, Άκαυστο, 
Ανόργανο (ph<7,5), oικολογικό και Φιλικό στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο.

Παλέτα
1,5m3/50L

00000000 Παλέτα
2,0m3/50L

00000000 PERLITE B 11.7 Mpa/15cm
Θερμοηχομονωτικό περλιτομπετό, ιδανικό για ελαφροβαρή εφαρμογές 
προσφέροντας πολύ υψηλές αντοχές. κατάλληλο για θερμοηχομονώσεις 
ταρατσών, διαμορφώσεις ρύσεων, γεμίσματα δαπέδων (υπόγεια, πιλοτές, 
ταράτσες) και γεμίσματα μεταλλικού φέροντος οργανισμού (μεσοπατώ-
ματα, πατάρια κ.α.). Έχει Αντοχή σε θλίψη 11.70 μpa, Ξηρό φαινόμενο 
βάρος 810kgs/m2 και Θερμική αγωγιμότητα λ10 0.17-0.29 m2hC/kcal. Έχει 
ηχομόνωση, είναι έλαφροβαρές, Άφλεκτο, Άκαυστο, Ανόργανο (ph<7,5), 
oικολογικό και Φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παλέτα
1,5m3/50L

00000000 Παλέτα
2,0m3/50L

00000000
PERLITE C1 7.5 Mpa/15cm
Θερμοηχομονωτικός φυσικός περλίτης, ιδανικός για ελαφροβαρή 
εφαρμογές προσφέροντας υψηλά επίπεδα θερμοηχομόνωσης. κατάλληλο 
για θερμοηχομονώσεις ταρατσών, διαμορφώσεις ρύσεων, γεμίσματα και 
υπερυψώσεις δαπέδων (υπόγεια, πιλοτές, ταράτσες), γεμίσματα μεταλλι-
κού φέροντος οργανισμού (μεσοπατώματα, πατάρια κ.α.) και γεμίσματα 
διάκενων τοίχων. Έχει Αντοχή σε θλίψη 7.50 μpa, Ξηρό φαινόμενο βάρος 
230kgs/m2 και Θερμική αγωγιμότητα λ10 0.063-0.085 m2hC/kcal.  Έχει 
ηχομόνωση, είναι έλαφροβαρές, Άφλεκτο, Άκαυστο, Ανόργανο (ph<7,5), 
oικολογικό και Φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Σακί 100L

00000000 Παλέτα
2,0m3/50L

®
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Κωδικός Ονομασία Τύπος Διάσταση
(mm)

Πάχος
(mm)

Τεμάχια/
Συσκευασία

m2/
Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

FIBROTILE (TL)
ταρατσόπλακα

TL 300x300 60 452 40,70

00000000 TL 80 300x300 90 280 25,20

00000000 Ti100 300x300 110 110 20,70

00000000 TL 50 greY 300x300 60 60 40,70

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις (mm) 
(μονωτικό +επικάλυψη)

Βάρος/παλέτα 
(kg)

Τεμάχια/
παλέτα

m2/
παλέτα Τιμή €/m2

00000000

FIBRANxps TL
Θερμομονωτική Ταρατσόπλακα
έξηλασμένη πολυστερίνη FibraNxps 
πάχους 50mm έως 100mm με 20mm 
λευκής τσιμεντοκονίας.

600 x 300 x 70 900 112 20,16

00000000 600 x 300 x 80

Κατόπιν ζήτησης

00000000 600 x 300 x 90

00000000 600 x 300 x 100

00000000 600 x 300 x 110

00000000 600 x 300 x 120

00000000 FIBRANxps STAR
Θερμομονωτική Πλάκα με 
επικάλυψη πλακιδίου & υλικά 
εφαρμογής
έξηλασμένη πολυστερίνη FibraNxps 
πάχους 50mm έως 100mm με 
επικόλληση πλακιδίου εξωτερικής 
χρήσης πάχους 10mm.

600 x 300 x 60 819 224 40,32

00000000 600 x 300 x 70 714 92 34,56

00000000 600 x 300 x 80 615 168 30,24

00000000 600 x 300 x 90 584 152 27,36

00000000 600 x 300 x 100 531 136 24,48

00000000 600 x 300 x 110 507 128 23,04

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Κατανάλωση Συσκευασία Τεμάχια/
κουτί Τιμή €/m2

00000000 ECOBOND STRONG
Υβριδική κόλλα συγκόλλησης
πολυστερίνης
Πανίσχυρη υβριδική κόλλα με 
ελαστικότητα για ψυχρές συγκολλήσεις 
εξηλασμένης πολυστερίνης FibraNxps 
STar σε ασφαλτόπανο και άλλες 
στεγανοποιητικές επιστρώσεις.

150gr/m2

κατ’ ελάχιστο

Φύσιγγα 280 ml (450 gr) 30

00000000 Σαλάμι 400 cc (640 gr) 28

00000000 Σαλάμι 600 cc (960 gr) 24

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις mm Πάχη mm Πλακίδια/
παλέτα m2/παλέτα Τιμή €/m2

0000000000 POLYTILE
σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο για 
δώματα με εξηλασμένη πολυστερίνη 
STYroFoaM* της DoW

600 x 300 50 + 20* 112 20,16

0000000000 600 x 300 60 + 20* 96 17,28

0000000000 600 x 300 80 + 20* 80 14,40

0000000000
KELYFOS ROOF TILE XENERGY
σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο για 
δώματα με εξηλασμένη πολυστερίνη 
XeNergY** της DoW

600 x 300 40 + 20** 112 20,16

0000000000 600 x 300 50 + 20** 112 20,16

0000000000 600 x 300 60 + 20** 96 17,28

0000000000 600 x 300 70 + 20** 88 15,84

* 50mm-60mm-80mm STYROFOAM και 20mm ειδική λευκή τσιμεντοκονία, ** 40mm-50mm-60mm-70mm XENERGY και 20mm ειδική λευκή τσιμεντοκονία, Πάχη άνω των 50mm διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.



	 •	PANELS (arKHon)

	 •	ΕΤΟΙΜΟΙ	ΣΟΒΑΔΕΣ (THraKon-KnauF)

	 •	ΠΛΕΓΜΑΤΑ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΣΟΒΑΔΩΝ (THraKoN-NeoTeX-
CaTNiC-SiKa-KNauF-peNeTroN)

•	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΟΜΗΣΗΣ	ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ (YToNg)

	 •	TΣΙΜΕΝΤΑ ( τιτΑν)

ΔΟΜΙΚΑ	ΥΛΙΚΑ



08ΔΟΜΙΚΑ	ΥΛΙΚΑ
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Πάχος Πλάτος Μήκος Τιμή€

00000000

Archon panel – sky 5

30mm

1,00m
ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

00000000  m

00000000 50mm

00000000 60mm

00000000 80mm

00000000 100mm

00000000

Archon panel – horizon

30mm

1,00m
ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

00000000 40mm

00000000 50mm

00000000 60mm

00000000 80mm

00000000 100mm

00000000 Archon panel – Roman tile 50mm 1,00m
ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

SIMILRAL9002
ps smooth

SIMILRAL7035
ps smooth

stucco embossed

SIMILRAL1014
ps smooth

stucco embossed

SIMILRAL1015
ps smooth

SIMILRAL9006
ps smooth

SIMILRAL9007
ps smooth

SIMILRAL6011
ps smooth

SIMILRAL6005
ps smooth

SIMILRAL6021
ps smooth

SIMILRAL7045
ps smooth

SIMILRAL7040
ps smooth

SIMILRAL7015
ps smooth

SIMILRAL5010
ps smooth

SIMILRAL5015
ps smooth

SIMILRAL5024
ps smooth

SIMILRAL202
ps smooth

SIMILRAL3003
ps smooth

SIMILRAL3020
ps smooth

SIMILRAL3016
ps smooth
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000
SHP 205 
Σοβάς πεταχτός
Πεταχτός σοβάς κατάλληλος για την προετοιμασία των επιφανειών πριν 
το λάσπωμα. Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τις επόμενες 
στρώσεις σοβά, πάνω σε όλων των ειδών τις επιφάνειες. κατάλληλος για 
επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας (τούβλα,τσιμεντόλιθους, πορομπε-
τόν, κλπ), ταβάνια, επιφάνειες που φέρουν μονωτικά.
Κοκκομετρία: 3,5mm max
Κατανάλωση: 5Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 0,5cm

40Kg - 36

00000000 25Kg - 60

00000000 big bag - -

00000000
GHP 210 
Σοβάς βασικής στρώσης
bασικός σοβάς κατάλληλος για το λάσπωμα (γέμισμα και επιπέδωση) της 
τοιχοποιίας πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή διακοσμητι-
κής στρώσης. ο gHp 210 έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη 
υποστρώματα και δε ρηγματώνει. έφαρμόζεται πάνω σε μια λεπτή 
στρώση πεταχτού σοβά της THraKoN SHp 205.
Κοκκομετρία: 2mm max
Κατανάλωση: 14-15Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1,0cm

40Kg - 36

00000000 25Kg - 60

00000000 big bag - -

00000000
FHP 225 
Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο
σοβάς τελικής στρώσης κατάλληλος για φινίρισμα των επιφανειών μετά 
τη βασική στρώση σοβά. Αποτελούνται από τσιμέντο, υδράσβεστο, υπέρ-
λευκο μάρμαρο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. το πάχος 
εφαρμογής ανά στρώση είναι: • 3-5mm για το FHp 225-0 και • 5-7mm 
για το FHp 225-1.
Κοκκομετρία: • FHP 225-0: 0,5mm max • FHP 225-1: 1,25mm max
Κατανάλωση: • FHP 225-0: 3-4Kg/m2 ανά 3mm • FHP 225-1: 5- 6Kg/m2 
ανά 5mm

40Kg - 36

00000000 25Kg - 60

00000000 big bag - -

00000000 FHP 225 WR 
Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο - Υδαταπωθητικός
υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κατάλληλος για φινίρισμα των 
επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. το πάχος εφαρμογής ανά στρώ-
ση είναι: • 3-5mm για το FHp 225-0 Wr • 5-7mm για το FHp 225-1 Wr.
Κοκκομετρία: • FHP 225-0 Wr: 0,5mm max • FHP 225-1 Wr: 1,25mm max
Κατανάλωση: • FHP 225-0 Wr: 3-4Kg/m2 ανά 3mm • FHP 225-1 Wr: 
5- 6Kg/m2 ανά 5mm

40Kg - 36

00000000 25Kg - 60

00000000 big bag - -

00000000 FHP 221 
Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο
σοβάδες τελικής στρώσης κατάλληλοι για φινίρισμα των επιφανειών μετά 
τη βασική στρώση σοβά. το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι: • 3-5mm 
για το FHp 221-2 • 5-7mm για το FHp 221-3.
Κοκκομετρία: • FHP 221-2: 0,5mm max • FHP 221-3: 1,25mm max
Κατανάλωση: • FHP 221-2: 3-4 Kg/m2 ανά 3mm • FHP 221-3: 5- 6Kg/m2 
ανά 5mm

40Kg - 36

00000000 25Kg - 60

00000000 big bag - -

00000000
FHP 221 WR 
Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο - Υδαταπωθητικός
υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κατάλληλοι για φινίρισμα των 
επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. το πάχος εφαρμογής ανά 
στρώση είναι: • 3-5mm για το FHp 221-2 Wr και • 5-7mm για το FHp 
221-3 Wr.
Κοκκομετρία: • FHP 221-2 Wr: 0,5mm max • FHP 221-3 Wr: 1,25mm max
Κατανάλωση: • FHP 221-2 Wr: 3-4Kg/m2 ανά 3mm • FHP 221-3 Wr: 
5- 6Kg/m2 ανά 5mm

40Kg - 36

00000000 25Kg - 60

00000000 big bag - -
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000 NHP 250 
Σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο
σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινίρισμα. 
Παράγεται σε 2 τύπους: • NHp 250-1 – γκρι • NHp 250-2 – λευκός. 
έξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση αλλά και τη λείανση των επι-
φανειών με ένα μόνο πέρασμα. έφαρμόζεται πάνω σε μια λεπτή στρώση 
πεταχτού σοβά της THraKoN SHp 205.
Κοκκομετρία: 1,25mm max
Κατανάλωση: 14Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1cm

Γκρι
40Kg

- 36

00000000 Λευκός
40Kg

- 36

00000000 Γκρι 
big bag

- -

00000000 Λευκός
big bag

- -

00000000 NHP 250 WR 
Σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο - Υδαταπωθητικός
υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και 
το φινίρισμα. Παράγεται σε 2 τύπους: • NHp 250-1 Wr – γκρι • NHp 
250-2 Wr – λευκός. έξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση αλλά και τη 
λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. έφαρμόζεται πάνω σε μια 
λεπτή στρώση πεταχτού σοβά της THraKoN SHp 205.
Κοκκομετρία: 1,25mm max
Κατανάλωση: 14Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1cm

Γκρι
40Kg

- 36

00000000 Λευκός
40Kg

- 36

00000000 Γκρι 
big bag

- -

00000000 Λευκός
big bag

- -

00000000

NHP 255 
Λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο
λευκός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινίρισμα. 
Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, υπερλευκο μάρμαρο, ασβεστολιθικά 
fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. έξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση 
αλλά και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα.έφαρμόζεται 
πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά της THraKoN SHp 205.
Κοκκομετρία: 1,25mm max
Κατανάλωση: 13-15Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1cm

40Kg - 36

00000000 big bag - -

00000000
NHP 255 WR 
Λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο - Υδαταπωθητικός
υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κατάλληλος για φινίρισμα των 
επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. το πάχος εφαρμογής ανά στρώ-
ση είναι: • 3-5mm για το FHp 225-0 Wr • 5-7mm για το FHp 225-1 Wr.
Κοκκομετρία: 1,25mm max
Κατανάλωση: 13-15Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1cm

40Kg - 36

00000000 big bag - -

00000000

NHP 260 
Γυψοσοβάς Μηχανής
το προϊόν NHp 260 είναι ένας έτοιμος γυψοσοβάς μιας στρώσης κατάλλη-
λος για το σοβάτισμα εσωτερικών επιφανειών. Έχει άριστη πρόσφυση στο 
υπόστρωμα, εξομαλύνει τις επιφάνειες αποδίδοντας ένα τέλειο φινίρισμα με 
ένα μόνο πέρασμα. κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.
Κοκκομετρία: 1,25mm max
Κατανάλωση: 10Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1cm

40Kg - 36

00000000

NHP 260 - 1 THERMO IN
Λευκός θερμομονωτικός σοβάς μιας στρώσης
Έτοιμο, ανόργανο μίγμα λευκού χρώματος με βάση το τσιμέντο και 
φυσικά ορυκτά προϊόντα. Προσφέρει πυροπροστασία, είναι φιλικό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον, ελαφρύ, θερμοηχομονωτικό και δεν προ-
σβάλλει τα μέταλλα. ιδανικό για λείες τελικές επιφάνειες, σε εσωτερικούς 
χώρους, χωρίς σπατουλάρισμα. Προτείνεται η χρήση «πεταχτού» SHp 
205 για ομοιόμορφο στέγνωμα και άριστα αποτελέσματα πρόσφυσης. σε 
οροφές με πολυστερίνη προηγείτε τοποθέτηση υαλοπλέγματος με THC 
409. το προϊόν προτείνεται για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: • FHP 221-2 Wr: 3-4Kg/m2 ανά 3mm • FHP 221-3 Wr: 
5- 6Kg/m2 ανά 5mm

30Kg - 27
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

NHP 260 - 2 THERMO IN-OUT 
Λευκός θερμομονωτικός σοβάς βασικής στρώσης
Έτοιμος, ελαφροβαρής σοβάς βασικής στρώσης με βάση το τσιμέντο και 
φυσικά ορυκτά δομικά υλικά. Χαρακτηριστικές του ιδιότητες η πυροπρο-
στασία και η θερμοηχομόνωση. Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και είναι φι-
λικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. έίναι κατάλληλος για το λάσπωμα 
(γέμισμα και επιπέδωση) της τοιχοποιίας πριν την εφαρμογή επιχρι-
σμάτων τελικής στρώσης. Προτείνεται η χρήση «πεταχτού» SHp 205 για 
ομοιόμορφο στέγνωμα και άριστα αποτελέσματα πρόσφυσης. σε οροφές 
με πολυστερίνη προηγείτε τοποθέτηση υαλοπλέγματος με THC 409.
Κατανάλωση: 5Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 0,5cm

30Kg - 27

00000000
BLK 275 
Ημιέτοιμος πεταχτός σοβάς
κονίαμα υψηλής αντοχής κατάλληλο για την παραγωγή πεταχτού σοβά. 
Αποτελείται από γκρι τσιμέντο, υδράσβεστο, fillers και βελτιωτικά πρό-
σμικτα. ο τεχνίτης προσθέτει μόνο το αδρανές (άμμος, μάρμαρο).
Ανάμιξη: 41% κατά βάρος bLK 275 και 59% άμμο ή για ένα σάκο 30 κιλών 
bLK 275 απαιτούνται: • 43 κιλά άμμο ή • 18 φτυαριές άμμου

30Kg - -

00000000 big bag - -

00000000
BLK 280 
Ημιέτοιμος σοβάς βασικής στρώσης
κονίαμα υψηλής αντοχής κατάλληλο για την παραγωγή σοβά βασικής 
στρώσης. Αποτελείται από γκρι τσιμέντο, υδράσβεστο, fillers και βελτιω-
τικά πρόσμικτα. ο τεχνίτης προσθέτει μόνο το αδρανές (άμμος, μάρμαρο).
Ανάμιξη: 28% κατά βάρος bLK 280 και 72% άμμο ή για ένα σάκο 30 κιλών 
bLK 275 απαιτούνται • 77 κιλά άμμο ή • 32,5 φτυαριές άμμου

30Kg - -

00000000 big bag - -

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

QZS 700 
Χαλαζιακή άμμος
Χαλαζιακή άμμος η οποία έχει υποστεί βιομηχανική κατεργασία, καθά-
ρισμα και ξήρανση και είναι διαβαθμισμένη σε διάφορες κοκκομετρίες.
έίναι ποταμίσια και δεν περιέχει άλατα, ούτε ξένα σώματα.
Κοκκομετρία: • Νο1 : 0,2 - 0,5mm • Νο2 : 0,5 - 0,8mm • Νο3 : 0,8 - 1,2mm 
• Νο4 : 1,2 - 2,0mm • Νο5 : 2,0 - 3,5mm

Νο1 25Kg 60

00000000 Νο2 25Kg 60

00000000 Νο3 25Kg 60

00000000 Νο4 25Kg 60

00000000 Νο5 25Kg 60

00000000 Νο1 big bag
1350-1450Kg

-

00000000 Νο2 big bag
1350-1450Kg

-

00000000 Νο3 big bag
1350-1450Kg

-

00000000 Νο4 big bag
1350-1450Kg

-

00000000 Νο5  big bag
1350-1450Kg

-
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000
MIX 280 
Λάσπη χτισίματος
κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα 
κατάλληλο για χτίσιμο δομικών στοιχείων όπως τούβλων, τσιμεντόλιθων, 
πέτρας, πλακών πεζοδρομίου και άλλων συνήθων δομικών υλικών.
Κατανάλωση: eνδεικτική κατανάλωση για τούβλα διαστάσεων
12x9x19cm: 23Kg/m2

40Kg - 36

00000000 big bag - -

00000000

PAW 290
Κόλλα για πορομπετόν
κονίαμα ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με 
πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για χτίσιμο δομικών στοιχείων από 
πορομπετόν.
Κατανάλωση: 1 σακί 25Kg ανά 1,25m3 πορομπετόν

25Kg - 60

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Βάρος Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

MP -Leicht
Έτοιμος σοβάς μηχανής κατά                     
έν 13279-1:2008.
Κατανάλωση: 0, kg/1mm/1m2

40kg 27 σακιά / παλέτα

00000000

Rotband
Έτοιμος σοβάς χειρός κατά                        
έν 13279-1:2008.
Κατανάλωση: 0, kg/1mm/1m2

25kg 40 σακιά / παλέτα

00000000 40kg 27 σακιά / παλέτα

00000000

MP -Leicht
Έτοιμος σοβάς μηχανής κατά                     
έν 13279-1:2008.
Κατανάλωση: 0, kg/1mm/1m2

40kg 27 σακιά / παλέτα
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Κωδικός Ονομασία Πλάτος Μήκος Συσκ/σία Τεμ./Δέμ. Δέμ./Παλ. Τιμή€

00000000 THRAKON 
Γαλβανισμένο Αντιαλκαλικό Γωνιόκρανο 0,36m 2,8m Δέμα 30 114

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος Διάσταση Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000 Αλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων
10mm x 10mm μπλε 0,110g/m2

1500 m2

ανά
παλέτα

Ρολό 50χ1 30

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Συσκευασία/
Παλέτα

Τιμή €/m2

(ανά M.M.)
Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

Gavazzi® 1244-A πορτοκαλί
Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 175grm2 με 
μεγάλο διάκενο (4 x 4cm),  για χρήση σε βιομηχα-
νικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες, δάπεδα με ενδοδα-
πέδια θέρμανση. Δε σκουριάζει ούτε σαπίζει και 
τοποθετείται εύκολα χάρη στην ευκαμψία και το 
χαμηλό του βάρος.

Ρολό
50 χ 1m

16

00000000
Gavazzi® 0059-A
υαλόπλεγμα βάρους 61gr/m2 με μάτι          2,7 x 
2,7mm

Ρολό
50 χ 1m

60

00000000

Gavazzi® 0075-A λευκό
υαλόπλεγμα για ενίσχυση επαλειπτικών υλικών 
(νεοroof®, Silatex®, Neoproof®) βάρους 90gr/m2 
με μάτι 4x5mm.

Ρολό
50 χ 1m

50

00000000 Gavazzi® 0098-A πορτοκαλί-μπλε
Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 100gr/m2 από 
100% υαλόινες για ενίσχυση σοβάδων και τσιμε-
ντοκονιών. Πλεχτής κατασκευής, δε σκουριάζει 
ούτε σαπίζει και τοποθετείται εύκολα χωρίς να 
απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Ρολό
50 χ 1m

40

00000000 Ρολό
50 χ 1m

40

00000000

Gavazzi® 0098-A 0,333 πορτοκαλί
Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 100gr/m2 από 
100% υαλόινες για ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντο-
κονιών. Πλεχτής κατασκευής, δε σκουριάζει ούτε 
σαπίζει και τοποθετείται εύκολα χωρίς να απαιτεί 
ειδικό εξοπλισμό. έίναι κομμένο σε πλάτος 0,333m 
για οικονομική χρήση σε ενώσεις τούβλου-μπετόν 
κ.α.

Ρολό
50 χ 0,333m

40

00000000
Gavazzi® 0133-A πορτοκαλί
υαλόπλεγμα βάρους 123gr/m2 με υψηλές εφελ-
κυστικές αντοχές.

Ρολό
50 χ 1m

36
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Συσκευασία/
Παλέτα

Τιμή €/m2

(ανά M.M.)
Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

Gavazzi® 0133-A 0,333 πορτοκαλί
υαλόπλεγμα βάρους 123gr/m2 με υψηλές 
εφελκυστικές αντοχές. έίναι κομμένο σε πλάτος 
0,333m για οικονομική χρήση σε ενώσεις τού-
βλου-μπετόν κ.α.

Ρολό
50 χ 0,333m

36

00000000

Gavazzi® 0140-A λευκό
Πιστοποιημένο κατά τη σχετική έυρωπαϊκή 
νόρμα eTag 004/2004 αλκαλίμαχο υαλό-πλεγμα 
βάρους 135gr/m2 με μάτι 4,55x4,65mm για 
ενίσχυση εξωτερικών θερμοπροσόψεων.

Ρολό
50 χ 1m

40

00000000

Gavazzi® 0160-A* λευκό
Πιστοποιημένο κατά τη σχετική έυρωπαϊκή 
νόρμα eTag 004/2004 αλκαλίμαχο υαλό-πλεγμα 
βάρους 135gr/m2 με μάτι 4,55x4,65mm για 
ενίσχυση εξωτερικών θερμοπροσόψεων. bάρος 
155gr/m2 με μάτι 4,15χ3,8mm.

Ρολό
50 χ 1m

40

00000000

Gavazzi® PVC Αng-10/15
γωνιόκρανο διαστάσεων 10 x 15cm και μήκους 
2,5m με προφίλ pVC για ενισχύσεις γωνιών σε 
σοβάδες, ιδανικό για θερμομονωτικά συστήματα 
και επιφάνειες από πορομπετόν.

Κούτα
50 χ 2,5m2 40

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Συσκευασία Τιμή €/
ρολό

00000000

Πλέγμα ενίσχυσης τοιχοποιίας/σενάζ

50mmX50m

Ρολό 50m

00000000 64mmX50m

00000000 100mmX50m

00000000 114mmX50m

00000000 150mmX50m

00000000 178mmX50m

00000000 200mmX50m

00000000 229mmX250m

00000000 305mmX250m

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ/ΣΕΝΑΖ
το σύστημα σενάζ CaTNiC αντικαθιστά το συμβατικό σενάζ και ενισχύει την τοιχοποιία. Αποτελείται από συνδιασμό γαλβανι-
σμένων πλεγμάτων γωνιακών και ευθύγραμμων συνδετήρων. Δοκιμασμένο στο εργαστήριο αντισεισμικής τεχνολογίας του 
έθνικού μετσόβιου Πολυτεχνείου.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρήση Διαστάσεις Συσκευασία Τιμή €/
φύλλο

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
0,90kg/m2 Εσωτερική 0,70mX2,5m 10 φύλλα

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
1,11kg/m2 Εσωτερική

0,70mX2,5m 10 φύλλα

00000000 Πλέγμα Ανοξοίδωτο
1,11kg/m2 Εξωτερική

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
1,61kg/m2 Εσωτερική 0,70mX2,5m 10 φύλλα

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
1,48kg/m2 Εσωτερική

0,60mX2,5m

10 φύλλα

00000000 Πλέγμα Ανοξοίδωτο
1,48kg/m2 Εξωτερική 10 φύλλα

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
6,1kg/Ρολό Εσωτερική 100mmX50m Ρολό 50m

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
9,15kg/Ρολό Εσωτερική 150mmX50m Ρολό 50m

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
12,2kg/Ρολό Εσωτερική 200mmX50m Ρολό 50m

00000000 Πλέγμα Γαλβανιζέ
17,8kg/Ρολό Εσωτερική 305mmX50m Ρολό 50m

00000000 Γωνιακό Πλέγμα
Γαλβανιζέ Εσωτερική 5cmX5cmX2,50m Λωρίδα 2,50m

00000000 Γωνιακό Πλέγμα
Γαλβανιζέ Εσωτερική 7,5cmX7,5cmX2,50m Λωρίδα 2,50m

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρήση Διαστάσεις Συσκευασία Τιμή €/
φύλλο

00000000

Γωνιόκρανο γαλβανιζέ τοιχοποιίας

Εσωτερική 38mmX2,8m 50 τεμ.

00000000 Εσωτερική 38mmX3m 50 τεμ.

00000000 Εσωτερική 45mmX2,8m 50 τεμ.

00000000 Εσωτερική 45mmX3m 50 τεμ.

00000000 Γωνιόκρανο ανοξείδωτο τοιχοποιίας Εξωτερική 45mmX3m 50 τεμ.

00000000 Γωνιόκρανο γαλβανιζέ τοιχοποιίας Εσωτερική 53mmX3m 50 τεμ.

00000000 Γωνιόκρανο ανοξείδωτο τοιχοποιίας Εξωτερική 53mmX3m 50 τεμ.

00000000 Μικρογωνιακό γαλβανιζέ ενίσχυσης 
ακμών τοιχοποιίας Εσωτερική 24mmX3m 50 τεμ.

00000000 Γωνιόκρανο γαλβανιζέ γυψοσανίδας Εσωτερική 3m 50 τεμ.

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
έφαρμόζονται πάνω στο πρώτο στάδιο του επιχρίσματος, με σκοπό την ενίσχυση της τοιχοποιίας και την ελαχιστοποίηση της
περίπτωσης ρηγματώσεων. η στερέωση τους γίνεται με ατσαλόκαρφα, βίδες με ροδέλα ή διχάλες και με πλαστικά βύσματα.

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ
ιδανικά για ενίσχυση και απόλυτη αυθυγράμμιση των ακμών της τοιχοποιίας. τοποθετούνται στην αρχική φάση του σοβατί-
σματος, όταν μπαίνουν οι οδηγοί, για να προστατεύουν τις ακμές της τοιχοποιίας ώστε να μην σπάει ο σοβάς σε κτυπήματα.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Παλέτα Τιμή €

00000000

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
υαλόπλεγμα οπλισμού 125 gr/m2, καρέ 5x5 mm, για κονιάματα. Ανθεκτικό 
σε αλκάλια. Χρησιμοποιείται σαν οπλισμός στο σύστημα στεγανοποίησης 
SeaLCoaTTM, σε επισκευαστικά ή διακοσμητικά κονιάματα (peNeTroN® 
MuLTi paTCH και peNeTroN® Top FiNiSH FiNe ή άλλα αντίστοιχα), καθώς 
και σε επιχρίσματα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.
Κατανάλωση: Συνήθως, εφαρμόζεται σε μία στρώση οπλισμού, ανάμεσα 
στις στρώσεις των κονιαμάτων. Ρολό 1x50m = 50m2

Λευκό
Ρολό

1χ50m

30 Ρολά/ 
Παλέτα

(1 500m2/
195Kg)

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Πλάτος Βάρος Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000
GITEX
Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβά εσωτερικών χώρων

100cm 50 000 2 ρολά / πακέτο

00000000 100cm 100 000 2 ρολά / πακέτο

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Συσκ/σία Παλέτα Μ.Τ. Τιμή €

00000000 SIKA® FIBER NET ΜΠΛΕ
υαλόπλεγμα κατάλληλο για τον οπλισμό τσιμεντοκονιαμά-
των, σοβάδων, επιχρισμάτων κ.λπ. 10x10mm, 110gr

Ρολό 0.25χ50m
(12 5m2) 1400 m2

00000000 Ρολό 1χ50m
(50m2) 1400 m2

00000000
SIKA® FIBER NET ΛΕΥΚΟ
υαλόπλεγμα για επαλειφόμενες στρώσεις. 4x5mm, 110gr

Ρολό 1χ50m
(50m2) 1900 m2

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρήση Διαστάσεις Συσκευασία Τιμή €/τεμ.

00000000 Σκοτία "Π" γαλβανιζέ Εσωτερική πλάτος 13mm,πάχους σοβά 10mm 25 τεμ.

00000000 Σκοτία "Π" γαλβανιζέ Εσωτερική πλάτος 13mm,πάχους σοβά 13mm 25 τεμ.

00000000 Σκοτία "Π" γαλβανιζέ Εξωτερική πλάτος 13mm,πάχους σοβά 13mm 25 τεμ.

00000000 Σκοτία "Π" γαλβανιζέ Εσωτερική πλάτος 20mm,πάχους σοβά 13mm 30 τεμ.

00000000 Σκοτία "Π" γαλβανιζέ Εξωτερική πλάτος 20mm,πάχους σοβά 13mm 30 τεμ.

00000000 Σκοτία "Π" γαλβανιζέ Εσωτερική πλάτος 30mm,πάχους σοβά 13mm 25 τεμ.

00000000 Σκοτία "Γ" γαλβανιζέ Εσωτερική πλάτος 19mm,πάχους σοβά 10mm 25 τεμ.

00000000 Σκοτία "Γ" γαλβανιζέ Εσωτερική πλάτος 19mm,πάχους σοβά 13mm 25 τεμ.

00000000 Σκοτία "Γ" γαλβανιζέ Εξωτερική πλάτος 19mm,πάχους σοβά 13mm 25 τεμ.

ΣΚΟΤΙΕΣ
έφαρμόζονται κατά την φάση των επιχρισμάτων και βοηθούν στην απόλυτη ευθυγράμμιση οριζοντίων ή κατακόρυφων γραμ-
μών στο σοβά. Διατίθενται σε σχήμα "Π" και "γ", σε πλάτος 13, 20 και 30mm και για πάχος σοβά 10 ή 13mm.
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Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή

Διαστάσεις
(cm)

Συσκευασία/
παλέτα

Διαστάσεις
Συσκευασίας

Αποδόσεις σε
τοιχοποιία/παλέτα

Αποδόσεις σε
τοιχοποιία/m3 Τιμή€

00000000

YTONG blocks 
τέλειο δoμικό υλικό 
για εξωτερική και 
εσωτερική τοιχοποιία. 
Προσφέρει θερμομό-
νωση, πυραντίσταση 
και μηχανικές αντο-
χές. έίναι γρήγορο 
στην κατασκευή, 
διατηρείται για γενεές 
και είναι αρκετά 
φθηνότερο  από τα 
υπόλοιπα υλικά 
δόμησης.

60χ25χ5
64 τεμ.

(0,48m2)

Ύψος 120cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

9,6m2/παλέτα 20m2

00000000 60χ25χ7,5
64 τεμ.

(0,72m2)

Ύψος 120cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

9,6m2/παλέτα 13,3m2

00000000 60χ25χ10
48 τεμ.

(0,72m2)

Ύψος 120cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

7,2m2/παλέτα 10m2

00000000 60χ25χ12,5
36 τεμ.

(0,675m2)

Ύψος 112,5cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

5,4m2/παλέτα 8m2

00000000 60χ25χ15
32 τεμ.

(0,72m2)

Ύψος 120cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

4,8m2/παλέτα 6,6m2

00000000 60χ25χ17,5
28 τεμ.

(0,735m2)

Ύψος 122,5cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

4,2m2/παλέτα 5,7m2

00000000 60χ25χ20
24 τεμ.

(0,72m2)

Ύψος 120cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

3,6m2/παλέτα 5m2

00000000 60χ25χ22,5
20 τεμ.

(0,675m2)

Ύψος 112,5cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

3m2/παλέτα 4,44m2

00000000 60χ25χ25
16 τεμ.

(0,60m2)

Ύψος 100cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

2,4m2/παλέτα 4m2

00000000 60χ25χ27,5
16 τεμ.

(0,66m2)

Ύψος 110cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

2,4m2/παλέτα 3,63m2

00000000 60χ25χ30
16 τεμ.

(0,72m2)

Ύψος 120cm
Mήκος 100cm
Πλάτος 60cm

2,4m2/παλέτα 3,33m2
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(cm)

Ύψος
(cm)

Πλάτος
(cm)

Όγκος ανά τεμάχιο
(m3) Τιμή€

00000000

YTONG Lintels – U-Form 
Έτοιμα πρέκια 
έξασφαλίζουν ευκολία και τα-
χύτητα στην κατασκευή αφού 
δεν χρειάζονται πλέον καλου-
πώματα. Χρησιμοποιούμε το 
πρέκι της YToNg (συγκεκρι-
μένων διαστάσεων), όπου 
το χρειάζεται η τοιχοποιία 
μας (πόρτα, παράθυρο κλπ). 
το πρέκι το τοποθετούμε με 
ελάχιστο μήκος έδρασης 
(αριστερά και δεξιά) 15cm. η 
υτονg διαθέτει έτοιμα πρέκια 
για πάχος μέχρι 20cm. σε 
περίπτωση που θέλετε να τα 
χρησιμοποιήσετε για μεγαλύ-
τερα πάχη τοιχοποιίας, τότε θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε 2 
πρέκια και να τα κολλήσετε 
μεταξύ τους με την κόλλα της 
YToNg.

150 25 10 0,038

00000000 150 25 12,5 0,047

00000000 150 25 15 0,056

00000000 150 25 17,5 0,066

00000000 150 25 20 0,075

00000000 200 25 10 0,050

00000000 200 25 12,5 0,063

00000000 200 25 15 0,075

00000000 200 25 17,5 0,088

00000000 200 25 20 0,100

00000000 250 25 10 0,063

00000000 250 25 12,5 0,078

00000000 250 25 15 0,094

00000000 250 25 17,5 0,109

00000000 250 25 20 0,125

00000000 300 25 10 0,075

00000000 300 25 12,5 0,094

00000000 300 25 15 0,113

00000000 300 25 17,5 0,131

00000000 300 25 20 0,150

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Ύψος
κοπής

Μήκος
κοπής

Πλάτος
πάγκου

Μήκος
πάγκου Διάμετρος Τιμή€

00000000

Μηχανή Κοπής YTONG 
(Πριονοκορδέλα LISSMAC MBS-502) 

η πριονοκορδέλα MbS 502 είναι 
η καλύτερη μηχανή κοπής για 
πορομπετόν στον κόσμο. Xρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά για την κοπή 
YToNg blocks, κάνοντας έτσι την 
εργασία γρήγορη και με μεγάλη 
ακρίβεια. η ισχύς της μηχανής 
κοπής είναι 0.75kw/230V aC, η 
κατανάλωση ρεύματος 5.6 Α και το 
συνολικό βάρος της 171kg.

400mm 700mm 710mm 960mm 500mm

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος Μήκος Ύψος Μήκος Μήκος 
κοπής Τιμή€

00000000

Ηλεκτρικό Πριόνι Χειρός 
(DeWALT DW932) 

το πριόνι (αλιγάτορας) DW932 
είναι ιδανικό για την εύκολη και 
αποτελεσματική κοπή των YToNg 
blocks. Έχει σταθερή ταχύτητα για 
βέλτιστη κοπή και διαθέτει μηχα-
νισμό από μαγνήσιο για μικρότερο 
βάρος και μεγαλύτερη δύναμη. 
ισχύς εισόδου 1350Watts, ισχύς 
700Watt,ταχύτητα χωρίς φορτίο 
3300spm και περίοδος αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας λάμας 3s.

4.3kg 490mm 210mm 38mm 425mm
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Διάμετρος
(mm) Τιμή€

00000000

Πριόνι χειρός YTONG (34 Δόντια) 
το πριόνι χειρός για τα YToNg blocks αποτελείται από 34 δόντια 
καρβιδίου και χαρακτηρίζεται από την μεγάλη του αντοχή στην 
κοπή των YToNg blocks.

800 -

00000000
Φρέζα Ηλεκτρολόγου YTONG 
η φρέζα ηλεκτρολόγου της YToNg είναι ιδανική για τη δημιουρ-
γία ηλεκτρικών κουτιών (κουτιά διανομής, διακόπτες κτλ).

- 85

00000000
Φρέζα Υδραυλικού YTONG 
το ιδανικό εργαλείο για όλες τις σωληνώσεις αποχετεύσεων και 
φυσικού αερίου.

300 50

00000000
Ηλεκτρολόγος YTONG 
με τον ηλεκτρολόγο της YToNg γίνεται με πολύ εύκολο και 
γρήγορο τρόπο η διάνοιξη ηλεκτρολογικών καναλιών.

- -

00000000
Αναδευτήρας YTONG 
ο αναδευτήρας της YToNg χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
της κόλλας της YToNg.

- -

00000000

Τριβίδι YTONG - PP2 
το τριβίδι της υToNg χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των 
επιφανειών της τοιχοποιίας. η χρήση του συνίσταται ειδικά όταν 
το κτίσιμο γίνεται με YToNg blocks ποιότητας pp2.

- -

00000000

Τριβίδι YTONG - PP4 
σχεδιασμένο για την εξομάλυνση των επιφανειών της τοιχοποι-
ίας.  η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου συνίσταται ειδικά 
όταν το κτίσιμο γίνεται με YToNg blocks ποιότητας pp4.

- -

00000000
Γωνιά κοπής YTONG 
τώρα, με την γωνιά ορθής κοπής της YToNg, το κόψιμο των 
YToNg blocks γίνεται εύκολα και με εξαιρετική ακρίβεια.

- -

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(cm) Τιμή€

00000000

Σπάτουλα YTONG 
οι σπάτουλες της YToNg παράγονται και διατίθενται για τα πάχη τοιχοποιίας:  5, 
7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30 cm. Χρησιμοποιώντας τις σπάτουλες της 
YToNg επιτυγχάνουμε γρήγορη και ακριβής εφαρμογή του κτισίματος, εξασφαλίζο-
ντας παράλληλα χαμηλή κατανάλωση της κόλλας YToNg

5

00000000 7,5

00000000 10

00000000 12,5

00000000 15

00000000 17,5

00000000 20

00000000 22,5

00000000 25

00000000 27,5

00000000 30
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Παλέτα Τιμή€

00000000

Συνδετική Κονία YTONG 
η κόλλα της YToNg KLW130 (λευκή) και η KLg131 (γκρι) είναι συν-
δετική κονία, της οποίας η  χρήση είναι υποχρεωτική όταν το κτίσιμο 
της τοιχοποιίας γίνεται με YToNg blocks.. Περιέχει τσιμέντο, πρό-
σμικτα και χαλαζιακή άμμο η οποία προσφέρει μεγαλύτερες αντοχές 
στην τοιχοποιία απο YToNg blocks. το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει 
να ξεπερνάει τα 2mm. γι αυτό το λόγο επιβάλλεται η χρησιμοποίηση 
της ειδικής σπάτουλας της YToNg ανάλογα με το πάχος της τοιχο-
ποιίας, προκειμένου να χρησιμοποιείται συγκεκριμένη ποσότητα της 
κόλλας. η εργασιμότητα της συνδετικής κονίας YToNg φτάνει τις 3-4 
ώρες μετά την παρασκευή της.
Κατανάλωση: 1 σακί για κάθε 1m3  YTong blocks

YTong KLw130 
(λευκή)

Σάκος 25kg

1400kg
(56 σακιά)

00000000
YTong KLg131 

(γκρι)
Σάκος 25kg

1400kg
(56 σακιά)

00000000

Βασικός Σοβάς YTONG 
ο σοβάς gHp 205 της YToNg είναι ο σοβάς που χρησιμοποιείται 
για τη βασική στώση και αφού έχει προηγηθεί ένα χέρι πεταχτό. 
Περιέχει χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας, τσιμέντο 
και χημικά πρόσμικτα. έίναι κατάλληλος για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση και χρησιμοποιείται για τη βασική στρώση, σε 
πάχη έως 2,0 - 2,5 cm. έφαρμόζεται χρησιμοποιώντας μηχανές 
συνεχούς ανάδευσης, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και με τις 
παραδοσιακές εμβολοφόρες μηχανές σοβατίσματος ή με το χέρι 
αφού έχουν ληφθεί οι σχετικές οδηγίες απο την εταιρία μας.
Κατανάλωση: 18kg/m2 για πάχος 1cm

Σάκος 25kg
1400kg

(56 σακιά)

00000000

Σοβάς Τελικής Στρώσης YTONG 
ο σοβάς FHp 226-1 της YToNg είναι ένας λευκός, ψιλής κοκκομε-
τρίας, λεπτόκοκκος σοβάς τελικής στρώσης, που περιέχει μάρμαρο, 
κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Περιέχει λευκό 
τσιμέντο, υψηλής ποιότητας και επιλεγμένης κοκκομετρίας χαλαζι-
ακή άμμο και χημικά πρόσμικτα που εξασφαλίζουν την πρόσφυση 
του σοβά, υδαταπωθητικότητα, εργασιμότητα και την αντοχή του στις 
καιρικές συνθήκες. η επιφάνεια που έχει επιχριστεί με το σοβά FHp 
226 ‘αναπνέει’, ενώ επιπλέον, ο σοβάς είναι υδαταπωθητικός και 
δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας. έφαρμόζοντας το σοβά FHp 226-
1, δημιουργούμε μία πολύ καλή τελική επιφάνεια, χωρίς ρηγματώ-
σεις. έφαρμόζεται χρησιμοποιώντας μηχανές συνεχούς ανάδευσης, 
ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και με τις παραδοσιακές εμβολοφόρες 
μηχανές σοβατίσματος ή με το χέρι αφού έχουν ληφθεί οι σχετικές 
οδηγίες απο την εταιρία μας.
Κατανάλωση: 5kg/m2 για πάχος 3cm

Σάκος 25kg
1400kg

(56 σακιά)

00000000

YTONG Primer 
aκρυλικό αστάρι της YToNg (YToNg primer) ενός συστατικού. το 
μόνο που χρειάζεται να κάνει το συνεργείο είναι να το ανακατέψει 
σε αναλογία 1:4 με το νερό (1 κιλό αστάρι : 4 κιλά νερού). Χρη-
σιμοποιείται για να καλύπτει επιφάνειες από σοβάδες και άλλες 
απορροφητικές επιφάνειες σε βάθος και δημιουργεί μία εξαιρετι-
κή γέφυρα πρόσφυσης για τα υλικά που θα ακολουθήσουν. έίναι 
υποχρεωτικό το αστάρωμα της τοιχοποιίας από YToNg blocks 
πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων (σοβάδων). το αστάρι της 
YToNg προστατεύει τις επιφάνειες από την απορρόφηση νερού 
και είναι εντελώς διάφανο μετά την εφαρμογή του.
Κατανάλωση: 1 δοχείο για 75m2 τοιχοποιίας

Δοχείο 4 kg -

00000000

Αφρός Πολυουρεθάνης YTONG 
ο αφρός πολυουρεθάνης της YToNg χρησιμοποιείται για το σφή-
νωμα της τοιχοποιίας. το πάχος εφαρμογής του αφρού πολυου-
ρεθάνης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2 εκατοστά. η επιφάνεια 
που θα έρθει σε επαφή με τον αφρό πολυουρεθάνης, θα πρέπει 
πρώτα να καθαριστεί από τη σκόνη και να την καταβρέξουμε 
προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το προϊόν.

Φιάλη 750ml
(1 κουτί περιέχει

12 φιάλες)
-
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Μήκος Βάρος Τιμή€

00000000

Υαλόπλεγμα YTONG 
το υαλόπλεγμα της YToNg εφαρμόζεται για την προστασία 
των σοβάδων στα σημεία όπου το YToNg block έρχεται σε 
επαφή με κάποιο διαφορετικό υλικό.

50m x 0,23m
(11,5m2)

50m 222gr/m2

00000000

Γωνιόκρανο YTONG 
το γωνιόκρανο της YToNg χρησιμοποιείται για να εξα-
σφαλίσουμε ισχυρές και ακριβής γωνίες, ανθεκτικές στα 
κτυπήματα και τις ρηγματώσεις. έίναι ένα σημαντικό προϊόν 
για τη σωστή εφαρμογή και εμφάνιση του σοβά. Χρησιμοποι-
ώντας το γωνιόκρανο της YToNg εξοικονομούμε ένα αρκετά 
σημαντικό χρονικό διάστημα εργασίας.

7cm χ 7cm
(10 τεμάχια ανά 

συσκευασία)
2,6m 405gr/m2

00000000

Γωνιόκρανο YTONG από PVC με υαλόπλεγμα 
το γωνιόκρανο της YToNg απο pVC χρησιμοποιείται για να 
εξασφαλίσουμε ισχυρές και ακριβής γωνίες, ανθεκτικές στα 
κτυπήματα και τις ρηγματώσεις. Παρέχει επιπλέον πλεονεκτή-
ματα, καθώς είναι ελαφρύ, άκαμπτο, δεν διαβρώνεται, είναι 
εύκολο να το χρησιμοποιήσουμε, προσφέροντας εκλεπτυ-
σμένες λύσεις για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από αισθητικής 
απόψεως.

10cm χ 15cm
(10 τεμάχια ανά 

συσκευασία)
2,5m 137gr/m2

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος 
βύσματος Διάμετρος d0

Τεμάχια ανά 
συσκευασία Τιμή€

ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ YTONG BLOCKS

00000000

F 10 M 92 – Γαλβανισμένα 
κατάλληλο για να στηρίξουμε: • έίδη υγιεινής            
• σωληνώσεις • στέγαστρα μεγάλου βάρους.
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά βύσμα: 48kg

92mm 10mm 100

00000000

GB 8 (Προπελοειδές Αγκύριο) 
κατάλληλο για να στηρίξουμε: • έίδη υγιεινής             
• ντουλάπια • σωληνώσεις • σώματα καλοριφέρ
• στηρίγματα υδρορροής • λάμπες • ράφια                 
• κρεμάστρες • καθρέπτες • γραμματοκιβώτια.
έλάχιστο μήκος αγκύρωσης του βύσματος l=hef : 50mm
Mέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά βύσμα: 20kg

-

Διάμετρος 
βύσματος

8mm
(Διάμετρος

βίδας 5mm)

25

00000000

GB 10 (Προπελοειδές Αγκύριο) 
κατάλληλο για να στηρίξουμε: • έίδη υγιεινής             
• ντουλάπια • σωληνώσεις • σώματα καλοριφέρ
• στηρίγματα υδρορροής • λάμπες • ράφια                 
• κρεμάστρες • καθρέπτες • γραμματοκιβώτια.
έλάχιστο μήκος αγκύρωσης του βύσματος l=hef : 55mm
Mέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά βύσμα: 30kg

-

Διάμετρος 
βύσματος

10mm
(Διάμετρος

βίδας 7mm)

25
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος 
βύσματος Διάμετρος d0

Τεμάχια ανά 
συσκευασία Τιμή€

ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ YTONG BLOCKS

00000000

HUD-L 8 x 60 
κατάλληλο για να στηρίξουμε: • Ξύλινες επενδύσεις  
• ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις • ηλεκτρολογικοί 
πίνακες • έπιγραφές • Φωτιστικά • ράφια.
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά βύσμα: 20kg

60mm 8mm 200

00000000

HUD-L 10 x 70 
κατάλληλο για να στηρίξουμε: • Ξύλινες επενδύσεις  
• ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις • ηλεκτρολογικοί 
πίνακες • έπιγραφές • Φωτιστικά • ράφια.
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά βύσμα: 25kg

70mm 10mm 100

00000000

HRD-UGT 10 x 120 
κατάλληλο για να στηρίξουμε: • YToNg panels           
• ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις • ηλεκτρολογικοί 
πίνακες • έπιγραφές • Πόρτες • Παράθυρα.
Mέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά βύσμα: 25kg

120mm 10,5mm 50

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια ανά 
παλέτα Τιμή€

ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ YTONG BLOCKS

00000000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ II/B-M (W-P-LL) 32.5 N 50Kg 30

00000000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ II/B-M (W-P-LL) 32.5 N 25Kg 56

00000000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ II/A-M (P-LL) 42.5 N 25Kg 56

00000000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ II/Α-LL 42.5 N 50Kg 30

00000000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ II/Α-LL 42.5 N 25Kg 56



•	SIKA

	 •	SINTECNO

	 •	AL-CHIMIKA

	 •	ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

	 •	ΚΟΡΝΙΖΕΣ	ΜΠΕΤΟΥ

	 •	ΧΑΡΤΙΝΑ	ΚΑΛΟΥΠΙΑ	ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ	(DiDor)

	 •	KNAUF	(γιΑ σοΒΑΔέσ & THerMoproSopSiS)

BΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
KAI	ΥΛΙΚΑ



BΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
KAI	ΥΛΙΚΑ 09
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τιμή €

00000000
AIRGUN 600ML TRENT
Πιστόλι αέρος για σαλάμια Sikaflex®, συσκευασίας 600ml.

00000000
C- BLACK PLASTIC NOZZLE BULK /
Ακροφύσια για τα bulk κιτ (υλικό ρητινένεσης Sikadur®-52).

00000000
C- NOZZLE FOR POINTING GUN
Ακροφύσια σε μαύρο και γκρι).

00000000
C-BULK PLUNGER KIT
έιδικά εξαρτήματα μετατροπής του πιστολιού Handgun H5aC, για εφαρμογή χύμα υλικού. 
Low: υγρά (μαύρο), High: κονιάματα (πράσινο).

00000000
C-CARTRIDGE GUN HD
ένισχυμένο πιστόλι χειρός για φύσιγγες.

00000000
C-GUN INTERNAL RING
Ανταλλακτικό (μπλε ροδέλα) για το Handgun H4 ή H5 aC.

00000000
C-NOZZLE ADAPTOR
Προσαρμογέας ακροφυσίων για bulk kit.

00000000
C-POINTING GUN
έύχρηστο πιστόλι για αρμολόγηση και την εφαρμογή κονιαμάτων + Tube + 2 Nozzles + 
Mixing puddle.

00000000 C-STEEL NOZZLES
έιδικές μεταλλικές μύτες εφαρμογής χύμα υλικών, προσαρμοζόμενες στο 
μκ1. Διαστάσεις 8mm, 11mm, 14mm.

8mm

00000000 11mm

00000000 14mm

00000000
C-ΜΚ1 NOZZLE HOLDER
καπάκι με σπείρωμα για το Handgun H4 ή H5 aC.

00000000
EXTENDER T (STELLMITTEL)
Θιξοτροπικός παράγοντας για ρύθμιση ρευστότητας σε ρητινοκονιάματα (για γωνίες, σοβα-
τεπί, κ.α.).

00000000

HANDGUN H4AC - H5AC CLEAR
έπαγγελματικά πιστόλια χειρός για φύσιγγες και σαλάμια Sikaflex®.
Τύπος: H4 aC, H5 aC, 4 Clear
Συσκευασία: Φύσιγγες 300ml/310ml/400ml και σαλάμι 600ml

Η4 ΑC

00000000 Η5 ΑC

00000000 4 Clear

00000000 300ml

00000000 310ml

00000000 400ml

00000000 600ml
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τιμή €

00000000
INjECTION NIPPLES
Πλαστικά ακροφύσια, για την εφαρμογή ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης, για την αποκατάστα-
ση ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα.

00000000
LEISTER TRIAC S
συσκευή θερμοσυγκόλλησης μεμβρανών.

00000000
METAL SHEET
γαλβανισμένο μεταλλικό φύλλο, με επένδυση μεμβράνης pVC για προσαρμογή και στερέω-
ση περιμετρικά των μεμβρανών.

00000000
PLASTIC FRONT CAP 22
Πλαστικό μαύρο καπάκι για το Handgun.

00000000
SEAM SEALANT
υγρό σφραγιστικό pVC για κάλυψη λεπτομερειών και ατελειών και σφράγιση ραφών

00000000
SF SPIKED ROLLER 25 CM
Πλαστικά ακιδωτά ρολά πλάτους 25cm, για βιομηχανικά δάπεδα.

00000000
SF SPIKED SHOES
έιδικά επαγγελματικά παπούτσια με καρφίδες για βιομηχανικά δάπεδα.

00000000
SF SPLASH GUARD
Ασπίδες ροής ρολού πλάτους 25cm και 50cm.

25cm

00000000 50cm

00000000
SF TROWEL
έπαγγελματικές σπάτουλες για διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.
28x13 cm Δόντι 4x4mm και 28x13 cm Δόντι 6x6mm

Δόντι
4χ4mm

00000000 Δόντι
6x6mm

00000000
SIKA® AKTIVATOR-205
ένεργοποιητής κλειστόπορων επιφανειών για προετοιμασία επιφανείας πριν την εφαρμογή 
σφραγιστικών & συγκολλητικών Sikaflex®, Sikabond® 250ml.
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τιμή €

00000000

SIKA® BACKING ROD
κορδόνι αρμών (τύπου Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20, Φ25, Φ30, Φ50,)
Χρώματα γκρι και λευκό.

Φ6 γκρι

00000000 Φ8 γκρι

00000000 Φ10 γκρι

00000000 Φ15 γκρι

00000000 Φ20 γκρι

00000000 Φ25 γκρι

00000000 Φ30 γκρι

00000000 Φ50 γκρι

00000000 Φ6 λευκό

00000000 Φ8 λευκό

00000000 Φ10 λευκό

00000000 Φ15 λευκό

00000000 Φ20 λευκό

00000000 Φ25 λευκό

00000000 Φ30 λευκό

00000000 Φ50 λευκό

00000000
SIKA® COLMA
έιδικός διαλύτης, κατάλληλος για τη συντήρηση εργαλείων και εξοπλισμού μετά τη χρήση 
προϊόντων Sika®.

00000000

 

SIKA® DRAIN PLUGS & NAILS
έιδικές καρφίδες με πλαστικά βύσματα, κατάλληλες για τη στερέωση των μεμβρανών 
αποστράγγισης.

00000000
SIKA® DRAIN PROFILE
έιδικό τεμάχιο από σκληρό, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDpe, κατάλληλο για την 
εξασφάλιση των άνω απολήξεων των συνθετικών μεμβρανών αποστράγγισης.

00000000
SIKADUR® Β-MIXER GUN
Πιστόλι εφαρμογής συγκολλητικών αγκυρώσεων διπλής φύσιγγας, για την εφαρμογή του 
Sika® anchorFix®-3+ τύπου 2 x 200ml

00000000
SIKA® EXTENSION NOZZLE
σετ (5 τεμαχίων) προέκτασης για το Sika® anchorFix®.

00000000
SIKA® FIBERNET
Sika® FiberNet (μπλέ). υαλόπλεγμα κατάλληλο για τον οπλισμό τσιμεντοκονιαμάτων, σοβά-
δων, επιχρισμάτων κλπ. Sika® FiberNet (λευκό). υαλόπλεγμα για επαλειφόμενες στρώσεις.

00000000
SIKAFLOOR® COLORCHIPS
Διακοσμητικές φολίδες δαπέδων Sikafloor®. κατάλληλα για εποξειδικά δάπεδα Sikafloor® 
(βαφή ή χυτά). σε διάφορες αποχρώσεις, προσδίδουν πρωτότυπη αισθητική.
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τιμή €

00000000
SIKA® HOLE CLEANING PUMP
Φυσητήρας καθαρισμού οπών για το Sika® anchorFix®-1 & 3.

00000000 SIKA® HOLE CLEANING BRUSH
έιδικές βούρτσες 13mm, 18mm και 28mm για τον καθαρισμό οπών από 
σκόνες, πριν την εφαρμογή του Sika® anchorFix®-1 & 3.

13mm

00000000 18mm

00000000 28mm

00000000
SIKA® INjECTION PACKERS
Ακροφύσια ενεμάτων.

00000000
SIKA® MIXER NOZZLE
σετ (5 τεμαχίων) μύτες ανάμειξης για το Sika® anchorFix®.

00000000
SIKA® PERFORATED SLEEVE
έιδικοί πλαστικοί διάτρητοι υποδοχείς για το Sika® anchorFix®-1 & 3. σετ 10 
τεμαχίων στα 12/50mm, 15/85mm, 15/130mm, 15/130mm

12/50mm

00000000 15/85mm

00000000 15/130mm

00000000 15/130mm ;;;;;;

00000000
SIKA® PISTOLET - C
οικονομικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες.

00000000
SIKA® PROFILER
καμπυλόγραμμη σπάτουλα για τη μόρφωση και διευθέτηση σφραγιστικής μαστίχης κατά τη 
διαδικασία πλήρωσης.

00000000
SIKA® TOOLING AGENT
έιδικό υγρό για διευκόλυνση, βελτιστοποίηση φινιρίσματος αρμών σφραγισμένων με πολυ-
ουρεθανικά, υβριδικά και σιλικονούχα σφραγιστικά, 1000ml.

00000000
SIKA® TRAMEX
έιδικό υγρόμετρο σκυροδέματος, για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας του 
υποστρώματος.

00000000
SIKA® -TROCAL WELDING AGENT
Διαλυτής pVC για λεπτομέρειες και συγκολλήσεις εν ψυχρώ, σε συσκευασία δοχείου 5lt.

00000000
SIKA® REMOVER-208
έιδικός διαλύτης για καθαρισμό μη ωριμασμένων πολυουρεθανικών, σιλικονούχων και 
υβριδικών ελαστομέρων, 1000ml.

00000000
SIKAPLAN® INT.-EXT. CORNER 90
έιδικά προδιαμορφωμένα τεμάχια για προσαρμογή σε λεπτομέρειες, γωνίες, ειδικά σχήμα-
τα, κ.τ.λ.
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Τιμή €

00000000
SLIDING COUPLING
κεφαλή για packers Mpr.

00000000
SIKA® V-CUT NOZZLES
Πλαστικά στηρίγματα για την στερέωση των Sika® Waterbars.

00000000
WATERBAR WELDING TOOL
ηλεκτρικό μεταλλικό κολλητήρι με πλατιά λάμα για θερμοσυγκόλληση.

00000000
ΔΙΑΛΥΤΗΣ C
έιδικός διαλύτης βιομηχανικών δαπέδων - βαφών προστασίας.

00000000
ΔΙΑΛΥΤΗΣ S
έιδικός διαλύτης για βαφές προστασίας όπως Sika® poxitar F κλπ.

00000000

 

ΚΟΙΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ
έιδική σπάτουλα για τελική διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.

00000000 ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ
έιδική σπάτουλα για τελική διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων.

00000000 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 LT

00000000 ΡΟΛΟ ΠΙΕΣΗΣ
ρολό πίεσης για τη συγκόλληση μεμβρανών και την επικόλληση ανθρακοελασμάτων.

00000000
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ
Πλαστικές σπάτουλες για τη μόρφωση και διευθέτηση σφραγιστικής μαστίχης κατά τη 
διαδικασία πλήρωσης.

00000000
ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ
Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για την πα- ραγωγή κονιαμάτων και βιομηχανικών ρητινούχων 
επιστρώσεων.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

00000000 MEXYL
έιδικός διαλύτης για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού 
λειτουργίας, μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων εποξειδικών ρητινών (π.χ. 
SiNMaST ή SiNpaST Systems), κλπ.

Δοχείο 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000
PLASTCLEAN
έιδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό υπολειμμάτων σοβάδων, 
ασβέστη, τσιμεντοπολτού ή τσιμεντόνερων.

Δοχείο 4kg

00000000

RUSTCLEAN
έιδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών μετάλλων από 
σκουριές, υπολείμματα σκυροδέματος ή κονιαμάτων, αλλά και για καθαρισμό 
εργαλείων.

Δοχείο 4kg

00000000
OILCLEAN
έιδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών από λιπαρές - 
ελαιώδεις ουσίες όπως ορυκτέλαια, λάδια, λίπη, γράσα κλπ.

Δοχείο 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000
CLEANER X3
Διαλύτης καθαρισμού – ένεργοποιητής ανθρακοελασμάτων (S&p CFK 
150/2000/S&p CFK 200/2000), πριν τη διαδικασία τοποθέτησης αυτών με επο-
ξειδική πάστα SiNMaST p 103, καθώς επίσης και της ταινίας Hypalon (Sinflex 
H Strip).
Κατανάλωση: ~ 70-80gr/m, για ταινία πλάτους 200mm, ενδεικτικά

Δοχείο 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000 TOLCLEAN
έιδικός διαλύτης για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού 
λειτουργίας, μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων ενέσιμης πολυουρεθανικής 
ρητίνης σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού (π.χ. TeCNo-iNJeCT pu-r 
& pu-rT Systems).

Δοχείο 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000
SINFLEX Welding Fluid
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 επεκτάσε-
ων των ρολών κατά μήκους, όπου απαιτηθεί, εναλλακτικά όταν η προσαρμογή 
σύνδεσης των απολήξεων με θερμό αέρα (θερμοσυγκόλληση) δεν είναι εφικτή.
Κατανάλωση: ~150-200gr/m2 επιφάνειας ταινίας

Δοχείο 1kg

00000000 Δοχείο 3kg

00000000 MULTISIN Cleaner
υγρός διαλύτης, που δρα ως ενεργοποιητής της Hypalon ταινίας του συστήματος 
Sinflex H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός πρόσφυσης 
και συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης επικόλλησης με την ταινία.
Κατανάλωση: ~60-120gr/μ.μ. ταινίας ανάλογα με το πλάτος αναφοράς

Δοχείο 1kg

00000000 Δοχείο 3kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

00000000

TECNOPAV PL 500 Thinner
έιδικός διαλύτης αραίωσης του Tecnopav pL 500. έφαρμόστε την 1η στρώση 
του Tecnopav pL 500 αραιωμένη κατά 15% με Tecnopav pL 500 Thinner.
Κατανάλωση: ~45-90gr/m2

Δοχείο 4kg

00000000
ΤΗΙΝΝERS
έιδικοί διαλύτες αραίωσης στρώσεων προστασίας b237 Solventless, SiNepoX 
rM 52, SiNMaST rM 22, 32, 410 κλπ.

Δοχείο 3kg

00000000 Δοχείο 15kg

00000000

SINTECNO THIXO-Factor
Θιξοτροπικός παράγοντας για εποξειδικές ή πολυουρεθανικές βαφές, αυτοεπι-
πεδούμενες στρώσεις ρητινοκονιαμάτων και ρητίνες επικόλλησης υφασμάτων 
Frps/ιοΠ (με την υγρή μέθοδο).
Κατανάλωση: • ~0,5-1,5% κατά βάρος (σε ελαφρώς κεκλιμένες επιφάνειες)
• ~2,0-4,0% κατά βάρος (σε κατακόρυφες επιφάνειες)

Σακουλάκια
0,5kg

00000000
SINTECNO INjECTION Nipples
Πλαστικά ακροφύσια, για την εφαρμογή ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης (αποκα-
τάστασης ρηγματώσεων – διαδικασία ρητινένεσης).

Σακουλάκια
500 τεμαχίων

00000000

SINTECNO PACKERS PU
έιδικά ακροφύσια, με ενσωμάτωση, εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας για την 
εφαρμογή ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης (π.χ. TeCNo-iNJeCT pu-r & pu-
rT Systems, για αποκατάσταση ρηγματώσεων – διαδικασία ένεσης σε ρηγματώ-
σεις παρουσίας νερού, κατά την σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού).

Σακουλάκια
100 τεμαχίων

00000000
SINTECNO UNIPAQUE Pistols 600 ml
έιδικά πιστόλια χειρός υποδοχής φύσιγγας 300 ml και σαλαμιών 600 ml.

-

00000000
SINTECΝΟ ΤΕCNOPOL 380 PISTOL 400 ml
έιδικό πιστόλι χειρός υποδοχής μονής φύσιγγας 400 ml, εφαρμογής συγκολλη-
τικού υλικού αγκυρώσεων, τύπου Tecnopol-380 (προϊόν Tecnochem).

-

00000000

SINTECNO STATIC Mixing Gun
έιδικό πιστόλι χειρός υποδοχής διπλής φύσιγγας, εφαρμογής συγκολλητικού 
υλικού αγκυρώσεων, τύπου Dural Fast Set epoxy LV & geL (προϊόν Tamms/
euclid).

-

00000000

SINTECNO ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΕΣΕΩΝ ΓΤ
έιδικό «καζανάκι» εφαρμογής ρητινενεμάτων, με ενσωμάτωση μανομέτρου. 
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ρητινενέσεων σε φέροντα οργανισμό σκυρο-
δέματος. Απόδοση 5 έως 8 bars, πίεση. υποστηρίζει δύο ανεξάρτητες γραμμές 
παροχέτευσης.

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

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000
ΧΑΛΑΖΙΑΣ
Χαλαζιακή άμμος για την κατασκευή 
δαπέδων.

- Σακιά 40kg -

00000000
ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ
ρολά βαφής για πολυουρεθανικές 
επιστρώσεις 24cm.

- - - -

00000000 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ - - - -

00000000
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 600cc
Πιστόλι αλουμινίου για την εφαρμογή με 
λουκάνικα των 600 cc.

- - 1 τμχ. 20
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος ή 
Διάμετρος

Μήκος
(mm) Συσκ/σία Τιμή €

00000000

ΣΙΔΗΡΟΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Η

Πλάτος 20mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000 Πλάτος 25mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000 Πλάτος 30mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000

ΣΙΔΗΡΟΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Π

Πλάτος 20mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000 Πλάτος 25mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000 Πλάτος 30mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000 Πλάτος 40mm bέργα 2m 64m/δέμα

00000000 Πλάτος 50mm bέργα 2m 64m/δέμα

00000000
ΣΙΔΗΡΟΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΡΔΟΝΙ
Διατίθεται σε ευθύγραμμο και σε 
κουλούρα

Διάμετρος 20mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000

ΣΙΔΗΡΟΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ

Πλάτος 20mm bέργα 2m 100m/δέμα

00000000 Πλάτος 40mm bέργα 2m 80m/δέμα

00000000 Πλάτος 50mm bέργα 2m 80m/δέμα

00000000

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Διάμετρος 20mm - 500 τμχ./σακί

00000000 Διάμετρος 25mm - 500 τμχ./σακί

00000000 Διάμετρος 30mm - 500 τμχ./σακί

00000000 Διάμετρος 40mm - 100 τμχ./σακί

00000000 Διάμετρος 50mm - 100 τμχ./σακί

00000000

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

Διάμετρος 20mm - 50 τμχ./κούτα

Διάμετρος 25mm - 50 τμχ./κούτα

Διάμετρος 30mm - 50 τμχ./κούτα
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Mέτρα/κιβώτιο Τιμή €

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 8cm x 10cm 80m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 10cm x 12cm 60m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 12cm x 12cm 40m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 12cm x 14cm 40m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 14cm x 14cm 30m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 12cm x 16cm 32m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 12cm x 18cm 32m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 14cm x 20cm 24m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 18cm x 18cm 16m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 18cm x 18cm 16m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 16cm x 22cm 14m

00000000 ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 15cm x 29cm 14m

* Σε όλους τους τύπους κορνίζας μπορεί να γίνει σμίκρυνση ή μεγέθυνση, καθώς και να υλοποιήσουμε κάθε δικό σας σχέδιο.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διάμετρος (mm) Ύψος Τιμή €

00000000

Κυλινδρικά χαρτότυπα σκυροδέματος

Φ 150

3m

00000000 Φ 200

00000000 Φ 250

00000000 Φ 300

00000000 Φ 350

00000000 Φ 400

00000000 Φ 450

00000000 Φ 500

00000000 Φ 550

00000000 Φ 600

00000000 Φ 650

00000000 Φ 700

00000000 Φ 750

00000000 Φ 800

00000000 Φ 900

00000000 Φ 1000

00000000 Φ 1200
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Πήχης σοβατίσματος Η

1 000 0,84 -

00000000 1 200 1,01 -

00000000 1 500 1,24 -

00000000 1 800 1,50 -

00000000 2 000 1,69 -

00000000

Πήχης σοβατίσματος
τραπεζοειδής

1 000 0,67 -

00000000 1 200 0,80 -

00000000 1 500 1,02 -

00000000 1 800 1,21 -

00000000 2 000 1,37 -

00000000* 2 500 1,68 -

00000000* 3 000 2,00 -

00000000

Aνοξείδωτη σπάτουλα
φινιρίσματος (μεγάλη
αμερικάνικη)
Πλάτος: 130mm

500 0,56 -

00000000

Aνοξείδωτη σπάτουλα
φινιρίσματος (μικρή
αμερικάνικη)
Πλάτος: 130mm

280 0,32 -

00000000 Aνοξείδωτη γωνιακή
σπάτουλα - 0,14 -

00000000 Μυστρί σοβατίσματος - 0,24 -

00000000* Πλάνη ξυσίματος γωνιών
6 λεπίδων - 0,42 -

00000000 Πλάνη ξυσίματος γωνιών
8 λεπίδων - 1,04 -

00000000 Τριβίδι με σπογγώδες ελαστικό, 
13x25 cm (κόκκινο, άγριο, σκληρό)

25 0,29 -

00000000 Τριβίδι με σπογγώδες ελαστικό, 
13x25 cm (λευκό, λείο)

25 0,21

00000000 Τριβίδι με σπογγώδες ελαστικό, 
13x25 cm (κόκκινο, λείο, σκληρό)

25 0,39

00000000
Ανταλλακτικό σπογγώδες
ελαστικό, 13x25 cm
(κόκκινο, άγριο, σκληρό)

25 0,08 -

00000000*
Ανταλλακτικό σπογγώδες
ελαστικό, 13x25 cm
(κόκκινο, λείο, σκληρό)

25 0,16

Εργαλεία Σοβά

* Κατόπιν παραγγελίας
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000* Πριονωτή σπάτουλα για τη 
διαμόρφωση ταβανογωνίας - 0,47 -

00000000 Χτένα σοβά για εφαρμογή 
δεύτερης στρώσης 33 0,18 -

00000000 Τριβίδι πλαστικό για τριφτό
σοβά, 14x28 cm 28 0,20 -

00000000 Mεταλλικό τριβίδι σοβά - 0,78 -

00000000
Ανοξείδωτη σπάτουλα ξυσίματος 
με εργονομική λαβή

500 0,44 -

00000000 300 0,45 -

00000000* Αλφάδι 2 000 1,51 -

00000000* Τριβίδι σοβά με κοντάρι ξύλινο - 1,61 -

00000000* Ανταλλακτικό σπογγώδες
ελαστικό - 0,21 -

00000000* Ξύστρα καθαρισμού με κοντάρι 
ξύλινο - 1,57 -

00000000* Ανταλλακτική λεπίδα - 0,30

00000000 Ανοξείδωτη σπάτουλα
ξυσίματος με ξύλινη λαβή 500 0,30 -

00000000

Ανοξείδωτη σπάτουλα
φινιρίσματος με εργονομική
λαβή (μικρή αμερικάμικη)
Ergosoft

280 0,41 -

00000000 Πλαστική σπάτουλα
φινιρίσματος ΑQUAPANEL 280 0,22 50 τεμ./πακέτο

Εργαλεία Σοβά

* Κατόπιν παραγγελίας
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000 Ελαστικός πλαστικός κάδος, 
χωρητικότητας 12 lt

- 0,50 -

00000000 Ελαστικός πλαστικός κάδος, 
χωρητικότητας 90 lt

- 2,71 -

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000

Μυστρί σκοτίας
THERMOPROSOPSIS με 
ανταλλακτικά και για τις τρεις 
διατομές

- 0,437 1 τεμ./πακέτο

00000000 Σπάτουλα τριψίματος για
ΑDDI / CONNI

- 0,23 1 τεμ./πακέτο

00000000
Τριβίδι πλαστικό
THERMOPROSOPSIS
160x380 mm

- 0,54 1 τεμ./πακέτο

00000000
Τριβίδι μεταλλικό
THERMOPROSOPSIS
270x130 mm

- 0,54 1 τεμ./πακέτο

00000000
Τριβίδι μεταλλικό
THERMOPROSOPSIS
380x160 mm

- 0,54 1 τεμ./πακέτο

00000000 Aνοξείδωτη σπάτουλα χτένα
ERGOSOFT 10x10 mm

280 0,49 36 τεμ./πακέτο

00000000 Aνοξείδωτη σπάτουλα χτένα
ERGOSOFT 12χ12 mm

500 0,73 24 τεμ./πακέτο

00000000 Aνοξείδωτη σπάτουλα χτένα
ERGOSOFT 6χ6 mm

280 0,40 36 τεμ./πακέτο

Εργαλεία Σοβά

Εργαλεία THERMOPROSOPSIS
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000* Ηλεκτρικό κοπτικό χειρός
διογκωμένης πολυστερίνης

- 1,24 1 τεμ./πακέτο

00000000*
Ηλεκτρικό κοπτικό
διογκωμένης πολυστερίνης
Cutmaster maxi

- 20,00 1 τεμ./πακέτο

00000000* Ανταλλακτικό σύρμα για το
Cutmaster maxi - 0,005 5 τεμ./πακέτο

00000000 Στάτορας D6-3 Pin Twister - 2,20 1 τεμ./πακέτο

00000000 Ρότορας D6-3 - 3,03 1 τεμ./πακέτο

00000000* Αλφάδι με λέϊζερ - 0,70 1 τεμ./πακέτο

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000* Μαχαίρι κοπής πετροβάμβακα
και ορυκτοβάμβακα και θήκη

- 0,15 -

Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT

Εργαλεία μονωτικών

* Κατόπιν παραγγελίας



	 •	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	–	ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-	ΕΙΔΙΚΕΣ	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ	
(rigipS-KNauF-SiNiaT)

•	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ	–ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ	–	ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ
(rigipS-KNauF-MagNeSia-perMabaSe)

•	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΠΡΟΦΙΛ	ΓΥΨ/ΔΑΣ	(rigipS-KnauF-TriGoni)
•	ΓΥΨΟΙ	(rigipS-KNauF-ΖΑκυνΘου)

•	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΞΗΡΑΣ	ΔΟΜΗΣΗΣ	(rigipS-KNauF)
•	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΔΟΜΗΣΗΣ	(rigipS-KNauF)
•	ΠΛΑΚΕΣ	ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ	&	ΣΚΕΛΕΤΟΣ	(aMF-pVC TiLeS)

•	ΠΛΑΚΕΣ	ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
(rigipS-eCopHoN-euroCouSTiC)

•	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΞΗΡΑΣ	ΔΟΜΗΣΗΣ	(rigipS-KNauF-SpiT-TriGoni)

ΞΗΡΑ	ΔΟΜΗΣΗ



ΞΗΡΑ	ΔΟΜΗΣΗ 10
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Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή Μ.Π. Μήκος

(mm)
Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΤΑ ΕΝ 520 (GKB - DIN 18180)
00000000

RB 6 (*) (x) m2

2500

1200 6 5 6 50 60

180 00 810

00000000 2800 201 60 907

00000000
λοξά άκρα 2Ακ

3000 216 00 972

00000000

RB 10 (✓) (x) m2

2500

1200 9 5 7 45 66

198 00 1475

00000000 2800 221 76 1652

00000000 3000 237 60 1770

00000000
ορθογώνια άκρα Vκ

RB 13 (x) m2

2000

1200 12 5 9 10 50

120 00 1116

00000000 2500 150 00 1395

00000000 2800 168 00 1562

00000000 3000 180 00 1674

00000000
Άκρα Vario (HraK)

RB 15 (*) (x) m2

2500

1200 15 12 00 40

120 00 1338

00000000 2800 134 40 1499

00000000 3000 144 00 1606

00000000

RB 18 (*) m2

2500

1200 18 13 37 34

102 00 1364

00000000
λοξά άκρα και στις

4 πλευρές 4Ακ 2800 114 24 1527

00000000 3000 122 40 1636

00000000
BA 25 (✓)
STD 90/250

m2 2500 900 25 18 31 36 81 1484

00000000
4PRO (✓)
(RB 13 4AK)

m2 2500 1200 12 5 8 80 60 180 00 1584

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ DF ΚΑΤΑ ΕΝ 520 - ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ Α2 (GKF - DIN 18180)
00000000

λοξά άκρα 2Ακ

RF 13 (x) m2

2500

1200 12 5 9 95 50

150 00 1492

00000000 (✓) 2800 168 00 1672

00000000 3000 180 00 1791

00000000 ορθογώνια άκρα (*) Vκ RF 15 (*) (x) m2 3000 1200 15 12 50 50 180 00 2250

00000000 RF 18 (*) m2 3000 1200 18 14 31 34 122 40 1751 50

00000000 Άκρα Vario (HraK) Die Dicke (*) RF 20
m2

2000 625 20 20 50
32 40 00 816

00000000 Die Dicke (*) RF 25 2000 625 25 20 40

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση, (χ) Τα παραπάνω είδη μπορούν να παραχθούν σε ειδικά μήκη και άκρα κατόπιν 
παραγγελίας, με ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.
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Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή Μ.Π. Μήκος

(mm)
Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Η2 ΚΑΤΑ ΕΝ 520 (GKΙ - DIN 18180)
00000000

λοξά άκρα 2Ακ

ορθογώνια άκρα (*) Vκ

Άκρα Vario (HraK)

RBΙ 13 (x) m2

2000

1200 12 5 9 20 50

120 00 1128

00000000 2500 150 00 1410

00000000 2800 168 00 1579

00000000 3000 180 00 1692

00000000

RBΙ 15 (*) (x) m2

2500

1200 15 12 27 50

120 00 1128

00000000 2800 150 00 1410

00000000 3000 168 00 1579

00000000 RBΙ 18 (*) m2 3000 1200 18 16 75 32 40 00 670

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ DFΗ2 ΚΑΤΑ ΕΝ 520 (GKFΙ - DIN 18180)

00000000
ορθογώνια άκρα (*) Vκ

Άκρα Vario (HraK)

λοξά άκρα Ακ

RFI 13 (*) (x) m2

2500

1200 12 5 9 95 50

150 00 1492

00000000 2800 168 00 1672

00000000 3000 180 00 1791

ΓΥΨΟΠΛΑΚΕΣ GLASROC ΚΑΤΑ ΕΝ 15283-1
κατηγορία Άκαυστη (εύκαμπτες και για πυροπροσταία - ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ Α1

00000000

ορθογώνια άκρα 4Sκ

Tετράγωνα άκρα (*) Vκ

GLASROC F 
(RIFLEX)
έύκαμπτη πυράντοχη 
γυψόπλακα με
οπλισμό υαλοϊνών

m2 2400 1200 6 7 81 40 115 2 899 712

00000000
GLASROC F-15 
Πυράντοχη γυψόπλακα 
με οπλισμό υαλοϊνών 

m2 2000 1200

15 15 5 36 86 40 1339 20

00000000
GLASROC F-20 
Πυράντοχη γυψόπλακα 
με οπλισμό υαλοϊνών

20 19 4 24 57 60 1117 40

00000000
GLASROC F-25 
Πυράντοχη γυψόπλακα 
με οπλισμό υαλοϊνών

25 23 9 20 48 00 1147 20

00000000
GLASROC Η 
υαλοσανίδα 
12.5χ1200χ2500

m2 2500 1200 12 5 10 50 46 138 00 1449 00

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση, (χ) Τα παραπάνω είδη μπορούν να παραχθούν σε ειδικά μήκη και άκρα κατόπιν 
παραγγελίας, με ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.
Η γυψόπλακα GLASROC H υπάρχει δυνατότητα να κοπεί σε λωρίδες κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία. Ελάχιστο πάχος κοπής 10cm και μέγιστο μήκος 120cm.
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Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή Μ.Π. Μήκος

(mm)
Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ (ακτινοπροστασίας)
00000000

ορθογώνια άκρα 4Sκ
Χ-RAY PF 13
PB (*) 
Πυράντοχη γυψοσανίδα 
με φύλλο μολύβδου 
0.5-3.5mm πάχος

m2

2000
έως
3000

625

12 5
+

πάχος
φύλλου

μολύβδου

Από 16.4kg έως 50.3kg
ανάλογα το πάχος

του μολύβδου
00000000

00000000

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

00000000
Άκρα Vario (HraK)

CLIMAFIT
Protecto (*) 
γυψοσανίδα ηλεκτρο-
μαγνητικής προστασίας

m2 2000 1250 10 0 8 50 40 125 00 1062 50

00000000
CLIMAFIT
Protecto (*) 
μεταλλικό έλασμα

κουτί 500 40 0 50 1 00 1 1 00 1 00

00000000
CLIMAFIT
Protecto (*) 
μεταλλική ταινία

ρολό 5500 50 0 10 1 00 5 115 20 1728 00

ΓΥΨΟΠΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

00000000

λοξά άκρα 2Ακ

Άκρα 2pro

RIGIDUR H (*)
12.5/300/1200 AK

m2

2400

1200 12 5 15 40

115 20 1728 00

00000000 3000 144 00 2160 00

00000000
RIGIDUR H (*)
15/3000/1200 AK

m2 3000 1249 15 18 24 90 00 1620 00

00000000

RIGISTABIL
12.5x1200x2500 
γυψοσανίδα υψηλής 
μηχανικής αντοχής

m2 2500 1200 12 5 11 40 120 00 1320 00

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 520

00000000
λοξά άκρα 2Ακ Rigips Fonic (✓) 

Hχομονωτική
γυψοσανίδα

m2 2600 1200 12 50 12 00 40 124 80 1498 00

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση, (χ) Τα παραπάνω είδη μπορούν να παραχθούν σε ειδικά μήκη και άκρα κατόπιν 
παραγγελίας, με ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.

• Η γυψοσανίδα X-RAY PF 13 PB υπάρχει δυνατότητα να κοπεί σε λωρίδες κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία. Ελάχιστο πάχος κοπής 20cm και μέγιστο  
 μήκος 290cm. Απόκλιση από το ονομαστικό από 0-4mm. Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και εξαρτήματα ακτινοπροστασίας & πυροπροστασίας.

• Η γυψοσανίδα RIGISTABIL μπορεί να παραχθεί και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας.
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Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή Μ.Π. Μήκος

(mm)
Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 520

00000000

Placophonique (*) 
Hχομονωτική
γυψοσανίδα
12,5x600x2500mm

m2 2000 1200 12 5 9 20 50 120 00 1128

00000000

Placophonique
Ronomince (✓) 
Hχομονωτικό πάνελ
32,5x1200x2500mm

m2 2500 1200 15 12 27 50 120 00 1128

00000000

λοξά άκρα 2Ακ

Placo Duo Tech 25 (*)
90/250 
Διπλή ηχομονωτική
σανίδα με ηχομονωτική 
μεμβράνη ενδιάμεσα

m2

2500

900 25 23 33 30

67 50

1575 00

00000000

Placo Duo Tech 25 (*)
90/300 
Διπλή ηχομονωτική
σανίδα με ηχομονωτική 
μεμβράνη ενδιάμεσα

3000 81 00

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ GYPTONE BIG ΓΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 14190

00000000

λοξά άκρα και
στις 4 πλευρές 4Ακ

ΒIG QUATTRO 41 (*)
τετράγωνη διάτρηση 
Ποσοστό διάτρησης 16%

m2 2400 1200 12 5 7 60 20 57 60 440 64

00000000

Τετράγωνη διάτρηση
ΒIG QUATTRO 46 (*)
τετράγωνη διάτρηση 
Ποσοστό διάτρησης 10%

m2 2400 1200 12 5 9 5 20 57 60 518 40

00000000

Τετράγωνη διάτρηση ΒIG
QUATTRO 47 (✓)
τετράγωνη διάτρηση 
Ποσοστό διάτρησης   6%

m2 2400 1200 12 5 9 5 20 57 60 518 40

00000000

Γραμμική διάτρηση ΒIG LINE 7 (*)
CURVE BOARD
γραμμική διάτρηση  
Ποσοστό διάτρησης 14%

m2 2400 900 6 5 5 7 20 43 20 216 00

00000000

Γραμμική διάτρηση
ΒIG LINE 6 (✓)
γραμμική διάτρηση  
Ποσοστό διάτρησης 13%

m2 2400 1200 12 5 9 5 20 57 60 518 40

00000000
ΒIG CURVE
BASE 31 (*)
Χωρίς διάτρηση

m2 2400 1200 6 5 6 5 20 57 60 374 40

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση, (χ) Τα παραπάνω είδη μπορούν να παραχθούν σε ειδικά μήκη και άκρα κατόπιν 
παραγγελίας, με ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.
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Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή Μ.Π. Μήκος

(mm)
Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ GYPTONE BIG ΓΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ 14190

00000000

ΒIG CURVE
LINE 6 (*)
γραμμική διάτρηση  
Ποσοστό διάτρησης 14%

m2 2400 1200 6 5 5 67 20 57 60 326 592

00000000

ΒIG SIXTO 65 (*)
έξάγωνη διάτρηση   
Ποσοστό διάτρησης 
17.6%

m2 2700 900 12 5 7 60 20 48 60 365 47

00000000

λοξά άκρα και
στις 4 πλευρές 4Ακ

ΒIG SIXTO 63 (*)
έξάγωνη διάτρηση   
Ποσοστό διάτρησης 15%

m2 2400 1200 12 5 7 92 20 57 60 456 20

1. Τα προϊόντα παραδίδονται με επενδυμένη την οπίσθια πλευρά με λευκό φίλτρο.
2. Συσκευασία σε ξύλινη παλέτα με νάυλον περιτύλιγμα.
3. Ανάλογα με τον τύπο διάτρησης, διατίθενται και οι αντίστοιχες θυρίδες.

Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή Άκρα Μ.Π. Μήκος

(mm)
Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ GYPTONE CORRIDOR ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 14190
00000000

BASE 33 (*)
Χωρίς διάτρηση

Α

m2

1800

300 12 50 9 25 6

3 24 29 97

00000000 2100 3 78 34 96

00000000 2400 4 32 39 96

00000000
ΕΤ

1800

300 12 50 9 25 6

3 24 29 97

00000000 2100 3 78 34 96

00000000 2400 4 32 39 96

00000000 LINE 8 (*)
γραμμική διάτρηση  
Ποσοστό διάτρησης 15%
σχισμή 9χ95mm

Α m2

1800

300 12 50 7 60 6

3 24 24 62

00000000 2100 3 78 28 72

00000000 2400 4 32 32 38

00000000

PΟΙΝΤ 15 (*)
κυκλική διάτρηση  
Ποσοστό διάτρησης 11%
Διάσταση οπής 6.5mm

Α

m2

1800

300 12 50 8 34 6

3 24 27 02

00000000 2100 3 78 31 52

00000000 2400 4 32 36 02

00000000
ΕΤ

1800

300 12 50 8 34 6

3 24 27 02

00000000 2100 3 78 31 52

00000000 2400 4 32 36 02

00000000

Α
  

ΕΤ
  

QUATTRO 55 (*)
τετράγωνη διάτρηση  
Ποσοστό διάτρησης 15%
Διάσταση σχισμής 
12χ12mm

Α

m2

1800

300 12 50 7 65 6

3 24 24 78

00000000 2100 3 78 28 91

00000000 2400 4 32 33 04

00000000
ΕΤ

1800

300 12 50 7 65 6

3 24 24 78

00000000 2100 3 78 28 91

00000000 2400 4 32 33 04

1. Οι πλάκες με διάτρηση έχουν στο πίσω μέρος επένδυση με ακουστικό φίλτρο λευκού χρώματος.
2. Όλες οι πλάκες οροφής παραδίδονται σε λευκό χρώμα. Σε άλλο χρώμα διατίθενται με ειδική παραγγελία.
3. Για παραγγελία σε ποσότητα μικρότερη της παλέτας υπάρχει 10% επιβάρυνση στην τιμή αγοράς.

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση, (χ) Τα παραπάνω είδη μπορούν να παραχθούν σε ειδικά μήκη και άκρα κατόπιν 
παραγγελίας, με ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Μήκος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RIGITONE AIR ΚΑΤΑ ΕΝ 14190 ΓΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

00000000

Κανονική κυκλική 
διάτρηση

6/18 (*) 
κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 8.7%

m2

1998 1188

12 5

9 5

20

47 47 450 97

00000000
8/18 (✓) 
κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 15.5%

1998 1188 9 5 47 47 450 97

00000000
10/23 (*) 
κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 14.8%

2001 1196 9 5 47 86 454 67

00000000
12/25 (*) 
κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 18.1%

2000 1200 10 48 00 480 00

00000000
15/30 (*) 
κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 19.6%

2010 1200 9 5 48 20 458 28

00000000
Διαγώνια κυκλική 

διάτρηση
8-12/50 (*) 
Διαγώνια κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 13.1%

m2

200 1200

12 5 9 5 20 47 04 446 88
12-20/66 (*) 
Διαγώνια κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 19.6%

1980 1188

00000000 Τετράγωνη διάτρηση
Q 8-18 (*)
τετράγωνη διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 19.8%

m2

1998 1188

12 5

9 5

20

47 47 451

00000000
Q 12-25 (*)
τετράγωνη διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 23%

2000 1200 10 4 48 00 1071

00000000
Ακανόνιστη κυκλική  

διάτρηση

8-15-20 (*)
Ακανόνιστη κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 6%

m2 2000

1200 12 5

9 50

20

48 00 456 00

00000000
8-15-20 Super (✓)
Ακανόνιστη κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 10%

m2 1960 9 50 47 04 446 88

00000000
12-20-35 (*)
Ακανόνιστη κυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάτρησης 11%

m2 2000 10 00 48 00 480 00

ορθογώνια άκρα 4Sκ 1. Τα προϊόντα παραδίδονται με επενδυμένη την οπίσθια πλευρά με μαύρο ηχοαπορροφητικό φίλτρο.
2. Υπάρχει δυνατότητα επένδυσης της οπίσθιας πλευράς της γυψοσανίδας με λευκό φίλτρο κατόπιν παραγγελίας.
3. Συσκευασία σε ξύλινη παλέτα με νάυλον περιτύλιγμα

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση, (χ) Τα παραπάνω είδη μπορούν να παραχθούν σε ειδικά μήκη και άκρα κατόπιν 
παραγγελίας, με ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

λοξά άκρα Ακ
Γυψοσανίδα στάνταρντ Α

6,5 1 200

2 500

64 τεμ./παλέτα 6,700000000 2 800

00000000 3 000

00000000

9,5 1 200

2 000

60 τεμ./παλέτα 6,9
00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000

12,5 1 200

900

50 τεμ./παλέτα 8,7

00000000 2 000

00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000
15 1 200

2 500

40 τεμ./παλέτα 11,3800000000 2 800

00000000 3 000

00000000
18 1 200

2 500

30 τεμ./παλέτα 14,5200000000 2 800

00000000 3 000

00000000

ημιστρόγγυλα και
λοξά άκρα HrΑκ

Γυψοσανίδα στάνταρντ Α

9,5 1 200

2 000

60 τεμ./παλέτα 6,9
00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000

12,5 1 200

2 000

50 τεμ./παλέτα 8,7
00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000

λοξά άκρα Ακ
Γυψοσανίδα πυράντοχη DF

12,5 1 200

2 000

50 τεμ./παλέτα 10,0
00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000
15 1 200

2 500

40 τεμ./παλέτα 12,2400000000 2 800

00000000 3 000

00000000
18 1 200

2 500

30 τεμ./παλέτα 14,9200000000 2 800

00000000 3 000

00000000 ημιστρόγγυλα και
λοξά άκρα HrΑκ

Γυψοσανίδα πυράντοχη DF 12,5 1 200

2 000

50 τεμ./παλέτα 10,0
00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000

λοξά άκρα Ακ
Γυψοσανίδα άνθυγρη Η2

12,5 1 200

2 000

50 τεμ./παλέτα 9,28
00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000
15 1 200

2 500

40 τεμ./παλέτα 12,000000000 2 800

00000000 3 000
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000 ημιστρόγγυλα και
λοξά άκρα HrΑκ

Γυψοσανίδα άνθυγρη Η2 12,5 1 200

2 000

50 τεμ./παλέτα 9,28
00000000 2 500

00000000 2 800

00000000 3 000

00000000

λοξά άκρα Ακ
Γυψοσανίδα
ανθυγροπυράντοχη DFΗ2

12,5 1 200

2 500

50 τεμ./παλέτα 10,000000000 2 800

00000000 3 000

00000000
15 1 200

2 500

40 τεμ./παλέτα 12,500000000 2 800

00000000 3 000

00000000 ημιστρόγγυλα και
λοξά άκρα HrΑκ Γυψοσανίδα πυράντοχη DF

Massivdauplatte

20 625 2 000 24 τεμ./παλέτα 17,5

00000000 25 625 2 500 24 τεμ./παλέτα 20,5

00000000

ημιστρόγγυλα και
λοξά άκρα HrΑκ Γυψοσανίδα

ανθυγροπυράντοχη DFΗ2
Massivdauplatte

20 625 2 000 24 τεμ./παλέτα 17,5

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000 4 λοξά κατά μήκος και
κατά πλάτος άκρα 4Ακ

Γυψοσανίδα στάνταρντ Α
με άκρα 4ΑΚ

12,5 1 200 2 500

50 τεμ./παλέτα

9,5

00000000 Γυψοσανίδα πυράντοχη DF
με άκρα 4ΑΚ

12,5 1 200 2 500 10,0

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διάτρηση Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000
κανονική κυκλική

διάτρηση r Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik FF
με κανονική κυκλική
διάτρηση R

6/18 r 1 188 1 998

25 τεμ./παλέτα 9,4

00000000 8/18 r 1 188 1 998

00000000 10/23 r 1 196 2 001

00000000 12/25 r 1 200 2 000

00000000 15/30 r 1 200 1 980

00000000 Διαγώνια κυκλική
διάτρηση r Διάτρητη γυψοσανίδα

Cleaneo® Akustik FF
με διαγώνια κυκλική
διάτρηση R

8/12/50 r 1 200 2 000

25 τεμ./παλέτα 9,4

00000000 12/20/66 r 1 188 1 980

00000000 Ακανόνιστη κυκλική
διάτρηση pLuS r Διάτρητη γυψοσανίδα

Cleaneo® Akustik FF
με διαγώνια κυκλική
διάτρηση R

8/15/50 r 1 200 1 875

25 τεμ./παλέτα 9,4

00000000 12/20/35 r 1 200 1 875

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διάτρηση Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000 τετράγωνη
διάτρηση r

Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik FF
με τετράγωνη διάτρηση Q

8/18 Q 1 188 1 998

25 τεμ./παλέτα 9,4

00000000 12/25 Q 1 200 2 000

00000000

σχέδιο Β4

Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχέδια
μπλοκ με κανονική κυκλική
διάτρηση R

6/18 r 1 200 2 000

25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000 8/18 r 1 188 1 980

00000000 10/23 r 1 188 1 980

00000000 12/25 r 1 188 1 980

00000000 15/30 r 1 188 1 980

00000000 Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχέδια
μπλοκ με τετράγωνη
διάτρηση R

8/18 Q 1 224 2 448

25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000 12/25 Q 1 200 2 400

00000000

σχέδιο b5

Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχέδια
μπλοκ με κανονική κυκλική
διάτρηση R

6/18 r 1 224 2 448

25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000 8/18 r 1 224 2 448

00000000 10/23 r 1 196 2 392

00000000 12/25 r 1 200 2 400

00000000 15/30 r 1 200 2 400

00000000 Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχέδια
μπλοκ με τετράγωνη
διάτρηση R

8/18 Q 1 224 2 448

25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000 12/25 Q 1 200 2 400

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διάτρηση Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

σχέδιο Β6

Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχέδια
μπλοκ με κανονική κυκλική
διάτρηση R

6/18 r 1 224 2 448

25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000 8/18 r 1 224 2 448

00000000 10/23 r 1 196 2 392

00000000 12/25 r 1 200 2 400

00000000 15/30 r 1 200 2 400

00000000 Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχέδια
μπλοκ με τετράγωνη
διάτρηση R

8/18 Q 1 224 2 448

25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000 12/25 Q 1 200 2 400

00000000

σχέδιο b4
Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχισμές
σε σχέδια μπλοκ "Slotline"

- 1 200 2 400 25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000

σχέδιο b5
Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχισμές
σε σχέδια μπλοκ "Slotline"

- 1 200 2 400 25 τεμ./παλέτα 9,0

00000000

σχέδιο b6
Διάτρητη γυψοσανίδα
Cleaneo® Akustik με σχισμές
σε σχέδια μπλοκ "Slotline"

- 1 200 2 400 25 τεμ./παλέτα 9,0

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000
HrK: ημιστρόγγυλα άκρα Ηχομονωτική γυψοσανίδα

Shilentboard με ημιστρόγγυλα 
άκρα HRK

DF 12,5 625 2 000 42 τεμ./παλέτα 18,0

00000000 HrΑK: ημιστρόγγυλα 
και λοξά άκρα Ηχομονωτική γυψοσανίδα

Piano με ημιστρόγγυλα και 
λοξά άκρα HRΑK

a 12,5 1 250 2 500

40 τεμ./παλέτα 10,7

00000000 DF 12,5 1 250 2 500

00000000

HrΑK: ημιστρόγγυλα 
και λοξά άκρα

Ηχομονωτική γυψοσανίδα
υψηλής αντοχής με 
ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα 
HRΑK

DFΗ2 12,5 1 250 2 000 40 τεμ./παλέτα 12,8

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000 HrΑκ: ημιστρόγγυλα και
λοξά άκρα

Γυψοσανίδα για συστήματα 
κλιματισμού οροφής
Thermoboard με άκρα
HRAK-SFK

10,0 1 250 2 000

50 τεμ./παλέτα 10,0

00000000 10,0 1 250 2 000

00000000 Γυψοσανίδα
ηχείο Soundboard DFH2

12,5 625 500 22 τεμ./παλέτα 3,8

00000000

VK: ορθογώνια άκρα
Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά 
ΕΝ 15283-1, με άκρα VK

12,5 1 250 2 000 50 τεμ./παλέτα 10,7

00000000 15 1 250 2 000 40 τεμ./παλέτα 12,0

00000000 20 1 250 2 000 30 τεμ./παλέτα 16,0

00000000 25 1 250 2 000 20 τεμ./παλέτα 20,0

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000
HrK: ημιστρόγγυλα άκρα Γυψοσανίδα πυράντοχη DF HRK

Safeboard ακτινοπροστασίας, 
χωρίς μόλυβδο

12,5 625 2 500 42 τεμ./παλέτα 17,7

00000000
Ειδική ινογυψοσανίδα για 
αλεξίσφαιρες τοιχοποιίες
GF-DIR 1W1 Torro

28 600 624 60 τεμ./παλέτα 45,0

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Πάχος
μολύβδου

(mm)

Συσκ/σία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

HrK: ημιστρόγγυλα άκρα

Γυψοσανίδα πυράντοχη DF HRK 
με επένδυση φύλλο καθαρού 
μολύβδου για προστασία από 
ακτίνες X

12,5 625 2 000

0,5

15 τεμ./
παλέτα

16,0

00000000 1,0 21,6

00000000 1,5 27,3

00000000 2,0 33,0

00000000 2,5 38,6

00000000 3,0 44,3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

Ινογυψοσανίδα Vidiwall 2VT

10 1 200
2 800

50 τεμ./παλέτα 11,80
00000000 3 000

00000000
12,5 1 200

2 800
40 τεμ./παλέτα 14,75

00000000 3 000

00000000

Ινογυψοσανίδα Vidiwall 4VT 12,5 1 200

2 800

40 τεμ./παλέτα 14,75

00000000 3 000

00000000

Ινογυψοσανίδα άνθυγρη 
Vidiwall HI

12,5 1 200

2 500

40 τεμ./παλέτα 14,75

00000000 3 000

00000000 15 1 200 3 000 35 τεμ./παλέτα 17,70

00000000

ΑK: λοξά άκρα Γυψοσανίδα στάνταρντ Knauf 
Alutherm AK με επικολλημένο 
φύλλο αλουμινίου

12,5 1 200

2 500

25 τεμ./παλέτα 8,900000000 2 800

00000000 3 000

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκ/σία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

Γυψοσανίδα στάνταρντ GKB VK 
με επένδυση PVC για κινητό 
χώρισμα

Λευκό

12,5 1 200 3 000 50 τεμ./
παλέτα 9,00

00000000 Μπεζ

00000000 Γκρι

00000000 Άλλο 
χρώμα

00000000

VK: ορθογώνια άκρα Γυψοσανίδα στάνταρντ GKF VK 
με επένδυση PVC για κινητό 
χώρισμα

Λευκό

12,5 1 200 3 000 50 τεμ./
παλέτα 10,15

00000000 Μπεζ

00000000 Γκρι

00000000 Άλλο 
χρώμα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(m)

Μήκος
(m)

Συσκ/σία
πώλησης

Φύλλο
(m2)

Παλέτα
(m2)

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

Γυψοσανίδα Στάνταρ
RB

12,50 1,20

2,00

60 τεμ./
παλέτα

2,40 144,00

8,7500000000 2,50 3,00 180,00

00000000 3,00 3,60 216,00

00000000

Γυψοσανίδα Ανθυγρή
RI

12,50 1,20

2,00

60 τεμ./
παλέτα

2,40 144,00

9,2000000000 2,50 3,00 180,00

00000000 3,00 3,60 216,00

00000000

Γυψοσανίδα
Πυράντοχη
RF

12,50 1,20

2,00

60 τεμ./
παλέτα

2,40 144,00

10,0000000000 2,50* 3,00 180,00

00000000 3,00* 3,60 216,00

* Προϊόν κατόπιν παραγγελίας και συνεννόησης για την ελάχιστη ποσότητα της παραγγελίας.
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Κωδικός Ονομασία / 
Περιγραφή Μ.Π. Μήκος

(mm)
Πλάτος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €

Είδος Μ.Π. Kg

00000000
ορθογώνια άκρα 4Sκ Τσιμεντοσανίδα 

Aquaroc
m2

2500

1200 12 5 13 50 παλέτα

45 00 607 50

00000000 3000 54 00 729 00

00000000 (✓) 900 32 40 468 82

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000
Σανίδα εξωτερικής χρήσης 
Knauf [GUARD]EX® 12,5 1 200

2 300

50 τεμ./παλέτα 11,0

00000000 2 400

00000000 Τσιμεντοσανίδα για οροφές 
AQUAPANEL® Skylite

8,0 1 200 900 80 τεμ./παλέτα 10,0

00000000

Τσιμεντοσανίδα εξωτερικής 
χρήσης AQUAPANEL® Οutdoor

12,5 1 200

2 000

30 τεμ./παλέτα 16,000000000 2 400

00000000 2 800

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πάχος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Μονάδα
πώλησης Τιμή €

00000000
Τσιμεντοσανίδα UNIFIX
Permabase

12,5 1 200

2 400

33 τεμ./παλέτα m2

00000000 2 800

00000000 Μαγνησιακές Πλάκες
Magnesia BlueBoard Γκρι

12 1 200 2 300 83 τεμ./παλέτα m2

(✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Μήκος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π. Είδος

Συσκευασία                      Δέμα/
παλ. Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS ΚΑΤΑ ΕΝ 14195 & DIN 18182-1
00000000

Στρωτήρας U*
(κατά DiN uW)

40/50/40

m 3 000** 0 6

0 60

Δέμα

12 36 21 60 16

00000000 40/75/40 0 72 12 36 25 92 12

00000000 40/100/40 0 83 36 36 29 88 10

00000000 40/125/40 0 97 8 24 23 28 12

00000000 40/150/40 1 08 8 24 25 99 12

00000000

Ορθοστάτης C*
(κατά DiN CW)

50/50/50

m 3 000** 0 6

0 70

Δέμα

12 36 25 20 16

00000000 50/75/50 0 82 12 36 29 52 12

00000000 50/100/50 0 94 12 36 33 84 10

00000000 50/125/50 1 08 8 24 25 99 12

00000000 50/150/50 1 20 8 24 28 94 12

00000000
Οδηγός
οροφής C*
(κατά DiN CD)

27/60/27 m 4 000** 0 6 0 57 Δέμα 12 48 27 36 15

00000000

Περιμετρικό 
προφίλ
οροφής U*
(κατά DiN uD)

27/28/27 m 3 000** 0 6 0 38 Δέμα 16 48 18 24 18

00000000 U Προφίλ* για 
διαμόρφωση 
πόρτας
(κατά DiN ua)

40/50/40

m 3 500** 2 0

1 8

Δέμα -

21 37 80

-00000000 40/75/40 2 2 14 30 80

00000000 40/100/40 2 6 14 36 40

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑ ΕΝ 14195 (DIN 18182-1)
00000000 Ορθοστάτης

για 
ηχομονωτικές 
εφαρμογές

Sp 50/50

m 3 000 -

0 862

Δέμα

4 12 10 34 24

00000000 Sp 75/50 0 980 2 6 5 88 48

00000000 Sp 100/50 1 097 2 6 6 58 48

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS UNISTIL ΚΑΤΑ ΕΝ 14195
00000000

Στρωτήρας
UNISTIL U

30/50/30

m 3 000** -

0 423

Δέμα 12 36 0

15 228 16

00000000 40/50/40 0 503 18 108 16

00000000 30/75/30 0 523 18 828 12

00000000 40/75/40 0 600 21 600 12

00000000 40/100/40 0 707 25 452 10

00000000

Ορθοστάτης
UNISTIL C

35/50/35/300

m 3 000 -

0 503

Δέμα 12

36 0 18 080 16

00000000 50/50/50/300 0 600 36 0 21 600 16

00000000 35/75/35/300 0 600 36 0 21 600 12

00000000 50/75/50/300 0 707 36 0 25 452 12

00000000 50/100/50/300 0 810 36 0 29 160 10

00000000
STIL MOB PROFIL 3m
μεταλλικό προφίλ για
placo phonique renomince

m - - 0 38 Δέμα 1 30 00 11 40 1

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (**) Άλλα μήκη κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Μήκος
(mm)

Πάxος
(mm)

Βάρος
kg/Μ.Π. Είδος

Συσκευασία                      Δέμα/
παλ. Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ RIGIPS UNISTIL ΚΑΤΑ ΕΝ 14195
00000000

Οδηγός 
οροφής
UNISTIL C

27/60/27 m

3 000

- 0 484 Δέμα 12

36 17 424

1500000000 4 000 48 23 232

00000000 5 000 60 29 040

00000000

Περιμετρικό 
προφίλ 
οροφής
UNISTIL U

18/28/37 m 3 000 - 0 31 Δέμα 16 48 14 88 18

00000000 Οδηγός 
οροφής C* 18/45/18 m 4 000 - 0 42 Δέμα 16 64 26 88 16

00000000
Περιμετρικό 
προφίλ U
ψευδοροφής*

25/19/35 m 3 000 - 0 33 Δέμα 16 48 15 84 12

00000000

Γωνία σπαστή 
L* για 
καμπύλες 
κατασκευές

27/35 m 3 000 - 0 84 Δέμα

10
συμπερι-
λαμβάνει 
& 1 τεμ. 

στρωτήρα 
50/40

30 25 20 25

00000000 Γωνία 
περιμετρική L 27/35 m 3 000 - 0 28 Δέμα 25 75 21 00 40

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας.

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

Ορθοστάτης Knauf CW 0,6 mm 
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

Cw-50x50x0,6 mm

3 000

128 τεμ./παλέτα 0,743

00000000 Cw-75x50x0,6 mm 120 τεμ./παλέτα 0,865

00000000 Cw-100x50x0,6 mm 80 τεμ./παλέτα 0,918

00000000* Cw-125x50x0,6 mm 5 000 48 τεμ./παλέτα 0,970

00000000* Cw-150x50x0,6 mm 4 000 48 τεμ./παλέτα 1,190

00000000

Στρωτήρας Knauf UW 0,6 mm 
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

uw-50x40x0,6 mm

4 000

128 τεμ./παλέτα 0,568

00000000 uw-75x40x0,6 mm 120 τεμ./παλέτα 0,710

00000000 uw-100x40x0,6 mm 80 τεμ./παλέτα 0,779

00000000* uw-125x40x0,6 mm 48 τεμ./παλέτα 0,900

00000000* uw-150x40x0,6 mm 48 τεμ./παλέτα 1,040

Ειδικές διαστάσεις μήκους κατόπιν συμφωνίας και έγκαιρης παραγγελίας. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.
* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Xρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000
Οδηγός οροφής
Knauf CD 0,6 mm
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

CD-60x27x0,6 mm

1 140

12 τεμ./δέμα 0,56600000000 4 000

00000000 5 000

00000000 Περιμετρικός οδηγός
Knauf UD 0,6 mm
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

uD-28x27x0,6 mm 3 000

16 τεμ./δέμα

0,386

00000000 288 τεμ./παλέτα

00000000 Γωνιακό προφίλ κατά
EN 14195 & DIN 18182 T1

Γ-30x20x0,6 mm 3 000 25 τεμ./παλέτα 0,240

00000000 Προφίλ σκοτίας
AQUAPANEL

13/20/13 mm 3,00 m 3 000 288 τεμ./παλέτα 0,21

00000000

Ορθοστάτης Αmfil CW 0,5 mm 
(EN 14195)

Cw-50x35x0,5 mm 3 000 12 τεμ./δέμα
192 τεμ./παλέτα 0,478

00000000 Cw-75x35x0,5 mm 3 000 12 τεμ./δέμα
144 τεμ./παλέτα 0,571

00000000

Cw-50x50x0,5 mm

3 000
8 τεμ./δέμα

128 τεμ./παλέτα 0,56100000000 3 500

00000000 4 000

00000000

Cw-75x50x0,5 mm

3 000
8 τεμ./δέμα

120 τεμ./παλέτα 0,65700000000 3 500

00000000 4 000

00000000 Cw-100x50x0,5 mm 3 000 8 τεμ./δέμα
80 τεμ./παλέτα 0,781

00000000

Ορθοστάτης Αmfil CW 0,5 mm 
(EN 14195)

uw-50x30x0,5 mm
3 000

12 τεμ./δέμα
192 τεμ./παλέτα 0,416

00000000 4 000

00000000
uw-75x30x0,5 mm

3 000
12 τεμ./δέμα

144 τεμ./παλέτα 0,501
00000000 4 000

00000000
uw-50x40x0,5 mm

3 000
8 τεμ./δέμα

128 τεμ./παλέτα 0,476
00000000 4 000

00000000
uw-75x40x0,5 mm

3 000
8 τεμ./δέμα

120 τεμ./παλέτα 0,574
00000000 4 000

00000000
uw-100x40x0,5 mm

4 000
8 τεμ./δέμα

80 τεμ./παλέτα 0,659
00000000 4 000

Ειδικές διαστάσεις μήκους κατόπιν συμφωνίας και έγκαιρης παραγγελίας. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση τιμής.
* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Xρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000
Οδηγός οροφής
Αmfil CD 0,5 mm
(EN 14195)

CD-60x27x0,5 mm

3 000
12 τεμ./δέμα

180 τεμ./παλέτα 0,45600000000 4 000

00000000 5 000

00000000
Περιμετρικός οροφής
Αmfil UD 0,5 mm
(EN 14195)

uD-37x28x18x0,5 mm 3 000 24 τεμ./δέμα
504 τεμ./παλέτα 0,303

00000000*
Στρωτήρας
ΑQUAPROFIL UW 0,6 mm
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

uw-50x50x0,6 mm

4 000

128 τεμ./παλέτα 0,520

00000000* uw-75x50x0,6 mm 120 τεμ./παλέτα 0,688

00000000* uw-100x50x0,6 mm 80 τεμ./παλέτα 0,804

00000000*
Ορθοστάτης
ΑQUAPROFIL CW 0,6 mm
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

Cw-50x50x0,6 mm

3 000

128 τεμ./παλέτα 0,664

00000000* Cw-75x50x0,6 mm 120 τεμ./παλέτα 0,846

00000000* Cw-100x50x0,6 mm 80 τεμ./παλέτα 0,857

00000000*
Οδηγός οροφής
ΑQUAPROFIL CD 0,6 mm
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

CD-60x27x0,6 mm 4 000 180 τεμ./παλέτα 0,504

00000000*
Περιμετρικός οδηγός οροφής 
ΑQUAPROFIL UD 0,6 mm
(EN 14195 & DIN 18182 T1)

uD-628x27x0,6 mm 3 000 288 τεμ./παλέτα 0,370

00000000

Ενισχυμένοι ορθοστάτες
UA 2 mm

uΑ-50x40x2 mm
3 000

6 τεμ.
1,775

00000000 4 000

00000000
uΑ-75x40x2 mm

3 000
4 τεμ.

1,967

00000000 4 000

00000000 uΑ-100x40x2 mm 3 000 4 τεμ. 2,360

00000000*

Ηχομονωτικοί ορθοστάτες 
Κnauf RW-MW 0,6 mm

rw-50x50x0,6 mm

3 000

192 τεμ. 0,750

00000000* rw-75x50x0,6 mm 144 τεμ. 0,870

00000000* rw-100x50x0,6 mm 128 τεμ. 1,000

00000000* Mw-75x50x0,6 mm 192 τεμ. 1,080

00000000* Mw-100x50x0,6 mm 144 τεμ. 1,190

00000000**

Καμπυλωμέμοι
οδηγοί οροφής
Κnauf CD 0,6 / 3.000 mm

Ακτίνα καμπύλωσης
σε m

9,00

- 0,566

00000000** 7,00

00000000** 5,00

00000000** 3,00

00000000** 1,00

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Xρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
** Xρόνος παράδοσης σε 3 ημέρες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000

Εύκαμπτος στρωτήρας 
Knaufixy

gK30-30x0,6 mm 40 000 1 τεμ.
14 τεμ./παλέτα 0,30

00000000 gK50-50x0,6 mm 20 000 1 τεμ.
14 τεμ./παλέτα 0,45

00000000 gK75-75x38x0,6 mm 20 000 1 τεμ.
10 τεμ./παλέτα 0,50

00000000
Εύκαμπτος ανισοσκελής
περιμετρικός οδηγός Knaufixy

ga30-30x0,6 mm 40 000 1 τεμ.
14 τεμ./παλέτα 0,42

00000000* ga50-50x0,6 mm 20 000 1 τεμ.
14 τεμ./παλέτα 0,55

00000000* Εύκαμπτος οδηγός Knaufixy Τ-Plan 50x0,7 mm 20 000 1 τεμ.
14 τεμ./παλέτα 0,75

00000000*
Εύκαμπτος περιμετρικός 
οδηγός
για οδηγό Τ, Knaufixy

L2D 75x0,6 mm 3 000 4 τεμ./δέμα
48 τεμ./παλέτα 0,770

00000000* Εύκαμπτος περιμετρικός
οδηγός L

20 000 1 τεμ.
14 τεμ./παλέτα 0,40

00000000
Εύκαμπτο γωνιακό προφίλ
λοξής σύνδεσης γυψοσανίδων

Ι 100 100x0,5 mm 50 000 50 m/ρολό 0,440

00000000* Ι 200 200x0,5 mm 25 000 50 m/ρολό 0,880

00000000

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο
προστασίας γωνίων τοίχων

31/31/0,5

2 500

25 τεμ./δέμα 0,19000000000 2 800

00000000 3 000

00000000
Γωνιόκρανο αλουμινίου
προστασίας γωνίων τοίχων

25/25/0,45

2 500

25 τεμ./δέμα 0,100

00000000 3 000

00000000*
Γωνιόκρανο αλουμινίου
προστασίας γωνίων τοίχων

25/25/0,5

2 500

25 τεμ./δέμα 0,150

00000000* 2 800

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Xρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg.m2) Τιμή €

00000000
Γωνιόκρανο γαλβανισμένο
προστασίας άκρων
γυψοσανίδας

23/13/0,5 2 750 25 τεμ./δέμα 0,145

00000000
Γωνιόκρανο αλουμινίου
προστασίας άκρων
γυψοσανίδας

23/13/0,5 2 750 25 τεμ./δέμα 0,037

00000000 Εύκαμπτο γωνιόκρανο
αλουμινίου

30 400 10 ρολά/κιβώτιο 3,200

00000000
Γωνιόκρανο σοβά
εσωτερικών χώρων
γαλβανισμένο Ζ275

Cw-50x50x0,6 mm

2 800

25 τεμ./δέμα 0,13

00000000 3 000

00000000
Εύκαμπτο γωνιόκρανο
σοβά εσωτερικών χώρων
γαλβανισμένο με PVC - ακμή

(en 13658-1:2005)
Τύπος: ΑΡΒΚ/15

2 950 25 τεμ./δέμα 1,15

00000000
Οδηγός σοβατίσματος
εσωτερικών χώρων
γαλβανισμένο Ζ275

(en 13658-1:2005)
10/23/0,5

2 800

25 τεμ./δέμα 0,16

00000000 3 000

00000000 Απόληξη σοβά εσωτερικών
χώρων γαλβανισμένο Ζ275

(en 13658-1:2005)
32/10/0,5

3 000 25 τεμ./δέμα
625 τεμ./παλέτα 0,155

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Xρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
** Xρόνος παράδοσης σε 3 ημέρες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μονάδα
πώλησης

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑ DIN 18182-1 / ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ

00000000 Στρωτήρα UW 50x40

m

Παλέτα 240 τεμ.

00000000 Στρωτήρα UW 75x40
Παλέτα 144 τεμ.

00000000 Στρωτήρα UW 100x40
00000000 Στρωτήρα UW 125x40

ΚΠ
00000000 Στρωτήρα UW 150x40
00000000 Ορθοστάτη CW 50x50

m

Παλέτα 144 τεμ.

00000000 Ορθοστάτη CW 75x50
Παλέτα 120 τεμ.

00000000 Ορθοστάτη CW 100x50
00000000 Ορθοστάτη CW 125x50

KΠ
00000000 Ορθοστάτη CW 150x50

00000000 Οδηγός οροφής CD 60x27 m Παλέτα 240 τεμ.

00000000 Πεςριμετρικό οροφής UD 27x28x27 m Παλέτα 450 τεμ.

00000000 UA Προφίλ 40χ50χ40

m τεμ.00000000 UA Προφίλ 40χ75χ40

00000000 UA Προφίλ 40χ100χ40

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ SUPERSTEEL / ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ

00000000 Στρωτήρα 50x30

m

Παλέτα 300 τεμ.

00000000 Στρωτήρα 50x40 Παλέτα 240 τεμ.

00000000 Στρωτήρα 75χ30

Παλέτα 144 τεμ.
00000000 Στρωτήρα 75x40

00000000 Στρωτήρα 100x30

00000000 Στρωτήρα 100x40

00000000 Ορθοστάτη 50x35

m

Παλέτα 240 τεμ.

00000000 Ορθοστάτη 50x50

Παλέτα 144 τεμ.00000000 Ορθοστάτη 50x50 με αναδίπλωση

00000000 Ορθοστάτη 75x35

00000000 Ορθοστάτη 75χ50
Παλέτα 120 τεμ.

00000000 Ορθοστάτη 75x50 με αναδίπλωση

00000000 Ορθοστάτη 100x35 Παλέτα 144 τεμ.

00000000 Ορθοστάτη 100χ50
Παλέτα 120 τεμ.

00000000 Ορθοστάτη 100x50 με αναδίπλωση

00000000 Οδηγός οροφής 60χ27

m

Παλέτα 240 τεμ.

00000000 Οδηγός οροφής 50χ27
Παλέτα 300 τεμ.

00000000 Οδηγός οροφής 45χ18

00000000 Περιμετρικός οδηγός 17χ28χ37

m

Παλέτα 288 τεμ.

00000000 Περιμετρικός οδηγός 21χ28χ33
ΚΠ

00000000 Περιμετρικός οδηγός 22χ28χ227

00000000 Περιμετρικός οδηγός 27χ28χ27 Παλέτα 450 τεμ.

00000000 Περιμετρικός οδηγός 30χ19χ15 Παλέτα 600 τεμ.

00000000 Περιμετρικός οδηγός 40χ29χ21 Παλέτα 360 τεμ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μονάδα
πώλησης

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ SUPERSTEEL / ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ

00000000 Γωνία μεταλλική 25χ35mm m Παλέτα 100 τεμ.

00000000 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο 31χ31mm m Παλέτα 100 τεμ.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ / ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ

00000000 Eύκαμπτος στρωτήρας DIN 50x30
m Δέμα 6 τεμ.

00000000 Eύκαμπτος στρωτήρας DIN 75x30

00000000 Eύκαμπτο γωνιόκρανο 30x30 m Δέμα 20 τεμ.

00000000 Εύκαμπτη γωνία m Δέμα 20 τεμ.

00000000 Εύκαμπτο περιμετρικό DIN m Δέμα 6 τεμ.

00000000 Ωμέγα επενδύσεων 45χ12,5mm
m Δέμα 10 τεμ.

00000000 Ωμέγα 18x15x40

00000000 Ωμέγα 40x27
m

Δέμα 10 τεμ.

00000000 Σκοτία ωμέγα 12,5mm 3m
Δέμα 5 τεμ.

00000000 Σκοτία ωμέγα 25mm 3m

00000000 Περιμετρικό σκοτία 20 & 14 3m m Δέμα 12 τεμ.

00000000 Σκοτία τελείωμα γυψοσανίδας 23χ13,5mm 3m m Δέμα 50 τεμ.

00000000 Προφίλ πρ. άκρων jB-12,5 (12x13,5x25) x 3m
m Δέμα 30 τεμ.

00000000 Προφίλ πρ. άκρων jB-12,5 (12x26x25) x 3m

00000000 Σκοτία ειδική (με ένα αυτάκι) 12,5mm 3m
m Δέμα 12 τεμ.

00000000 Σκοτία ειδική (με ένα αυτάκι) 25mm 3m

00000000 Λωρίδα δημιουργίας γωνιών 25χ35 3m
m Δέμα 10 τεμ.

00000000 Λωρίδα δημιουργίας γωνιών 55χ55 3m

00000000 Κάλυμμα Π 12,5χ12,5χ12,5 3m m Δέμα 50 τεμ.

00000000 Αρμοκάλυπτρο ωμέγα 14χ12,5χ14 3m m Δέμα 10 τεμ.

00000000 Σκοτία Ζ 13,5χ12,5χ24 3m m Δέμα 25 τεμ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg) Τιμή €

00000000
Γύψος καλλιτεχνίας
κατά ΕΝ 13279-1:2008

100 σακιά/παλέτα 5

00000000 40 σακιά/παλέτα 25

00000000
Γύψος οικοδομών
κατά ΕΝ 13279-1:2008

100 σακιά/παλέτα 5

00000000 40 σακιά/παλέτα 25

00000000*
Γύψος ένυδρος
κατά ΕΝ 13279-1:2008

1.400kg/big bag
1 big bag/παλέτα

-

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
(kg) Τιμή €

00000000

 

Γύψος Οικοδομών
γύψος ταχείας πήξεως, βελτίωσης και επιπε-
δοποίησης με μεγάλες μηχανικές αντοχές για 
οικοδομικές έργασίες, στοκάρισμα, μαρ-
μαροβιομηχανίες, Βιομηχανίες Χρωμάτων 
– κονιαμάτων. έύχρηστος στα στοκαρίσματα, 
στις στηρίξεις, στις ορθομαρμαρώσεις και στην 
πρόσμιξη με άλλα δομικά υλικά.

Χαρτόσακος

5

00000000 10

00000000 25

ΓΥΨΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π.
Συσκευασία                      

Τιμή €
Είδος Μ.Π. Kg

ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

00000000

RIGIPS RIFIX
υλικό για συγκόληση γυψοσανίδας ή panel 
γυψοσανίδας με μονωτικό (π.χ. rigitherm σε 
δομικά στοιχεία.

Σακί

Σακί 1 30

00000000 Παλέτα 40 1 200

00000000
YΛΙΚΟ ΣΥΓΚΙΛΛΗΣΗΣ RIGIPS (✓)
Έτοιμη πάστα συγκόλλησης γυψοσανίδας ή πάνελ 
γυψοσανίδας (π.χ. rigitherm) σε δομικά στοιχεία.

Δοχείο Δοχείο - 10

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13963

00000000

RIGIPS FUGENFULLER STANDARD
υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων (σκόνη)
Χρόνος στεγνώματος ~50'

Σακί

Σακί 1 5

00000000 Παλέτα 105 525

00000000 Σακί 1 25

00000000 Παλέτα 40 1 000

00000000

RIGIPS FUGENFULLER SUPER 
υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων (σκόνη)
Χρόνος στεγνώματος ~60'

Σακί

Σακί 1 12,5

00000000 Παλέτα 72 900

00000000
PROMIX MEGA (new formula) (✓) 
Έτοιμη πάστα αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψο-
σανίδων και λοιπώνεσωτερικών επιφανειών
Χρόνος στεγνώματος ~6 ώρες

Δοχείο

Δοχείο 1 25

00000000 Παλέτα 24 600

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π.
Συσκευασία                      

Τιμή €
Είδος Μ.Π. Kg

ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ (Rigitone Air)

00000000
FUGENVERBINDER 63/7kg (*)
υλικό αρμολόγησης και συγκόλλησης διάτρητων 
γυψοσανίδων

Δοχείο Δοχείο 1 7

00000000

FUGENVERBINDER 63/600ml
υλικό αρμολόγησης και συγκόλλησης διάτρητων 
γυψοσανίδων
κατανάλωση 1 φυσίγγιο για κάθε 10m2 διάτρητης 
γυψοσανίδας

Φυσίγγιο Φυσίγγιο 1 600ml

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

00000000
RIKOMBI GRUND (✓)
Αστάρι γυψοσανίδων

Δοχείο

Δοχείο 1 12

00000000 Παλέτα 30 360

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

Κωδικός
Μορφές άκρων
γυψοσανίδων

Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Μήκος
m

Πλάτος
mm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                      
Τιμή €Είδος Μ.Π. Kg Δέμα/

παλέτα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

00000000 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ Ρολό 150 50 1,00 Κουτί 10 10,00 -

00000000 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ Ρολό 25 50 0,05 Κουτί 40 2,00 -

00000000
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ 
ΑΡΜΟΥ

Ρολό

20

50

0,10

Κουτί

48 4,80 -

00000000 25 0,10 24 2,40 -

00000000 90 0,20 24 4,80 -

00000000
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ
γαλβανισμένο
31χ31χ0.5mm

Τεμ. 300 - 0,55
Δέμα

συμπεριλαμ-
βάνει & 1 τεμ. 

στρωτήρα 
50/40

10 5,50

00000000

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
για προστασία γωνιών τοίχων 
ξηράς δόμησης
31χ31χ0.5mm

Τεμ 300 - 0,85 Δέμα 25 21,25 40

00000000
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΚΡΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
13χ23χ0.5mm

Τεμ. 300 - 0,50 Δέμα 25 12,50 40

00000000
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΚΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Π
27χ12.5χ13mm

Τεμ 300 - 0,15 Δέμα 30 13,00 40
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Μήκος
cm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Είδος Τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

00000000
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
για προφίλ 60/27

Κουτί - 3,20 Κουτί 100

00000000
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
για προφίλ 60/27

Κουτί - 4,50 Κουτί 100

00000000 ΑΝΑΡΤΗΣΗ Klick-Fix* Κουτί - 2,80 Κουτί 100

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Τ
για προφίλ 60/27

Κουτί - 1,80 Κουτί 100

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Μ
(παραδίδεται επίπεδος)
για προφίλ 60/27

Κουτί - 6,60 Κουτί 100

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π
για προφίλ 60/27

Κουτί - 4,20 Κουτί 100

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π*
για ua 50/40

Κουτί - 4,71 Κουτί 50

00000000
ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (✓)
για προφίλ 60/27

Κουτί - 5,30 Κουτί 100

00000000
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
(παραδίδεται επίπεδη)
για προφίλ 60/27

Κουτί

5 2,50

Κουτί 10000000000 12 4,80

00000000 20 8,00

00000000
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Κουτί 125 6,70 Κουτί 100

00000000

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Nonius
(αντιανεμική)*
Πάνω μέρος

Κουτί

10 2,80

Κουτί 100

00000000 24 6,80

00000000 34 7,00

00000000 44 8,38

00000000 54 12,80

00000000 64 14,80

00000000 74 16,80

00000000 84 18,80

00000000 94 20,80

00000000
ΑΝΑΡΤΗΣΗ Nonius (αντιανεμική)
0,25 Ν*
κάτω μέρος

Κουτί - 4,70 Κουτί 100

00000000
ΑΝΑΡΤΗΣΗ Nonius κλειστού 
τύπου U*
κάτω μέρος

Κουτί - 4,71 Κουτί 100

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Μήκος
cm

Πλάτος
cm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Είδος Τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

00000000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Nonius* Κουτί - - 3,00 Κουτί 100

00000000
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
για ινώδη μονωτικά 

Κουτί - - 1,91 Κουτί 100

00000000
ΔΙΠΛΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Προέκταση ντίζας ανάρτησης 
ψευδοροφής 

Κουτί - - 1,20 Κουτί 100

00000000

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ
Πάχος 4mm

Δέμα

25 - 3,00

Δέμα 100

00000000 37,5 - 4,00

00000000 50 - 5,00

00000000 75 - 8,00

00000000 100 - 10,00

00000000

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ
συνεργάζεται με διπλή πεταλούδα και 
ντίζα ανάρτησης

Δέμα 25 - 3,00 Δέμα 100

00000000
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΑΡΙΑ Η*
συνεργάζεται με ντίζα ανάρτησης

Κουτί

Άνοιγμα 
5-8,5 - 4,00

Κουτί 10000000000 Άνοιγμα 
8,5-13 - 4,70

00000000 Άνοιγμα 
13-21 - 6,00

00000000

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Ω* Κουτί

3,5-5,5 - 4,00

Κουτί 10000000000 6,5-8,5 - 5,10

00000000 9,5-11,5 - 7,00

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ "ΠΥΡΟΚΛΙΠ"*
για πυράντοχη επένδυση μεταλλικών 
δοκών σχήματος η

Κουτί - - 1,90 Κουτί 50

00000000
ΑΦΡΩΔΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Πάχος 3,5mm

Ρολό 300

3 0,28

Ρολό

15

00000000 5 0,32 9

00000000 7 0,53 6

00000000 9,5 0,74 5

00000000 ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ U Profil*
κατάλληλη και για ολισθαίνουσες 
συνδέσεις. Πάχος 2mm

Σετ
4 τεμ.

- 5 0,90

Σετ

4

00000000 - 7,5 1,10 4

00000000 - 10 1,30 25

00000000 ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ U Profil*
50mm x 2mm

Κουτί

- - 10,00

Κουτί 100

00000000 ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ U Profil*
75 & 100mm x 2mm

- - 14,00

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Είδος Τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

00000000
ΣΕΤ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ F 90*, BS 90, Typ PF*
Διάμετρος 172mm 

Σετ 1,00 Κουτί 1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

00000000 ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ*
γενικής χρήσης 50mm

Τεμ. 1,80 Κουτί 1

00000000 ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ*

Τεμ. 0,87 Κουτί 1

00000000 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ* Τεμ. 2,75 Κουτί 1

00000000 ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ WC ή ΜΠΙΝΤΕ* Τεμ. 6,70 Κουτί 1

00000000
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ WC
με καζανάκι*

Τεμ. 10,20 Κουτί 1

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (**) Θυρίδες επίσκεψης μπορούν να κατασκευαστούν και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας,
(✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

Κωδικός
Μορφές άκρων
γυψοσανίδων

Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Μ.Π. Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Είδος Τεμ.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
00000000

ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΊΣΚΕΨΗΣ**
με πλαίσιο αλουμινίου και κάλυψη 
γυψοσανίδας για οροφή ή τοίχους

200x200 mm

Τεμ.

0 70

Τεμ. 1

00000000 300x300 mm 1 30

00000000 400x400 mm 2 15

00000000 500x500 mm 3 10

00000000 600x600 mm 4 00

ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ RUG F-30 EΩΣ F-90
00000000

ΘΥΡΙΔΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ*
για τοίχους F-30**

300x300 mm

Τεμ.

2 20

Τεμ. 1
00000000 400x400 mm 3 34

00000000 500x500 mm 4 61

00000000 500x600 mm 6 58

00000000

ΘΥΡΙΔΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ*
για τοίχους F-90**

300x300 mm

Τεμ.

3 10

Τεμ. 1
00000000 400x400 mm 5 12

00000000 500x500 mm 7 44

00000000 500x600 mm 9 54
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(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Μ.Π. Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Είδος Τεμ.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

00000000
ΘΥΡΙΔΑ ΓΙΑ Gyptone
Big Quattro 41*

510Χ510 mm**

Τεμ. 2,50 Τεμ. 1

00000000
ΘΥΡΙΔΑ ΓΙΑ Gyptone
Big Quattro 47*

510Χ510 mm**

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Μ.Π. Μήκος
mm

Πλάτος
mm

Συσκευασία                     
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. kg

ΒΙΔΕΣ
00000000

ΒΙΔΕΣ ΤΥΡ 212
Αυτοπροωθούμενες βίδες για 
στερέωση γυψοσανίδας σε 
μεταλλικό σκελετό πάχους     
έως 0,8mm

TYp 212 Tn 3,5x25 mm

Κουτί

25

3,50 1 000 1

1,40

00000000 TYp 212 Tn 3,5x35 mm 35 1,85

00000000 TYp 212 Tn 3,5x45 mm 45 2,25

00000000 TYp 212 Tn 3,5x55 mm* 55 2,70

00000000 ΒΙΔΕΣ ΤΥΡ 221
Αυτοπροωθούμενες βίδες με 
μύτη τριπάνι για στερέωση 
γυψοσανίδας σε μεταλλικό 
σκελετό πάχους έως 2mm

TYp 221 Tb 3,5x25 mm

Κουτί

25

3,50 1 000 1

2,00

00000000 TYp 221 Tb 3,5x35 mm 35 3,00

00000000

ΒΙΔΕΣ ΤΥΡ 411
Αυτοπροωθούμενες βίδες για 
βίδωμα μεταλλικών profil 
και εξαρτημάτων πάχους έως 
0,8mm

TYp 411 Ln 4,2x14 mm Κουτί 14 4,20 1 000 1 3,00

00000000 ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Rigitone Air* Sn 3 5x30 mm Κουτί 30 3,50 1 000 1 2,00

00000000 ΒΙΔΕΣ Rigidur* 3 9x35 mm Κουτί 35 3,90 1 000 1 2,15

00000000

ΒΙΔΕΣ Glasroc F*

40 mm

Κουτί

40

3,50

1 000

1

2,40

00000000 58 mm 58 1 000 3,80

00000000 70 mm 70 500 2,30

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Μ.Π.
Συσκευασία                     

Τιμή €
Τεμ. Μ.Π. kg

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ

00000000 6/40
Rigips νάυλον βύσματα

Για χώρισμα
και επένδυση

Κουτί 200 1 1,00

00000000 DN 6/35
Rigips μεταλλικά βύσματα για ανάρτηση οροφών Για οροφή Κουτί 100 1,10 1,10

00000000 MHD 6x37-8*
Rigips μεταλλικά βύσματα για ανάρτηση φορτίων

Για ανάρτηση
φορτίων

Κουτί 8 1 0,20

00000000 MHD 6x37-4*
Rigips μεταλλικά βύσματα για ανάρτηση φορτίων

Για ανάρτηση
φορτίων

Κουτί 4 1 0,20
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

00000000
UNIFLOTT
υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

5 200 τεμ./παλέτα

00000000 25 42 τεμ./παλέτα

00000000
UNIFLOTT - ΑΝΘΥΓΡΟ
υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης άνθυγρων 
γυψοσανίδων

5 200 τεμ./παλέτα

00000000
FUGENFULLER- ΑΝΘΥΓΡΟ
Yλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

5 108 τεμ./παλέτα

00000000
FUGENFULLER-LEICHT EN 3963
Yλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

5 108 τεμ./παλέτα

00000000 25 40 τεμ./παλέτα

00000000
FIREBOARD-SPACHTEL
Πυράντοχο υλικό αρμολόγησης για Fireboard

20 42 τεμ./παλέτα

00000000
PERLFIX
γυψοσανίδα επικόλλησης γυψοσανίδων και 
πανέλων γυψοσανίδων

5 100 τεμ./παλέτα

00000000 30 40 τεμ./παλέτα

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

00000000 HΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙNTEGRAL 60 20 000 0,58 5 ρολά/πακέτο

00000000

ΑΦΡΩΔΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

30 30 000 0,36 30 ρολά/κουτί

00000000 50 30 000 0,45 18 ρολά/κουτί

00000000 70 30 000 0,69 12 ρολά/κουτί

00000000 70 10 000 0,13 -

00000000 95 30 000 0,93 10 ρολά/κουτί
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

00000000 KNAUF ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ
BETOBOARD OSCAR 83 75 000 0,50kg 12 ρολά/κουτί

00000000 ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
BETOBOARD STANDARD - 2 500 0,10kg 30 τεμ./κουτί

00000000 ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
BETOBOARD X - THERM - 2 500 0,20kg 20 τεμ./κουτί

00000000
FLAECHENDICHTBAND
Tαινία στεγάνωσης pVC 
εσωτερικής χρήσης

120 10 000 0,97kg -

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΚΟΛΛΕΣ

00000000 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ
ΠΛΑΚΑΣ

100 100 0,10kg

100 τεμ./κουτί

00000000 150 150 0,15kg

00000000 KNAUF RENOBAND
έτοιμόχρηστο υλικό 
επιδιόρθωσης για γρήγορα και 
εύκολα γεμίσματα, υπερλευκό, 
ευκολοδούλευτο

- - 1lt 6 τεμ./κουτί

00000000 - - 4lt 2 τεμ./κουτί

00000000

FLAECHENDICHT
στεγανοποιητικό εσωτερικής
χρήσης
Κατανάλωση: 1kg/m2

- - 5,0kg 60 τεμ./παλέτα

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

00000000 ΑQUAPANEL PU GLUE
Kόλλα πολυουρεθάνης για
επικόλληση αρμών των
τσιμεντοσανίδων ΑQuapaNeL
indoor

- - 310ml

20 τεμ./κουτί

00000000 60 κουτιά/παλέτα

00000000 KΟΛΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
INTEGRAL FHB - - 600ml 20 τεμ./κουτί

00000000
KΟΛΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
VIDIFLOOR SOLO - - 0,80kg

12 τεμ./κουτί

00000000 504 τεμ./παλέτα
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

00000000 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ACRYLIC SUPER
ΒΑΦΟΜΕΝΗ - - 280ml 30 τεμ./κιβώτιο

00000000 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 
ΒΑΦΟΜΕΝΟΣ - - 280ml -

ΥΛΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

00000000
KNAUF F2F
eτοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης 
και φινιρίσματος γυψοσανίδων

- -

5kg 100 δοχεία/παλέτα

00000000 20kg 33 δοχεία/παλέτα

00000000 28kg 24 δοχεία/παλέτα

00000000
KNAUF READYFIX
eτοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης 
και φινιρίσματος γυψοσανίδων

- -

5kg 100 δοχεία/παλέτα

00000000 28kg 24 δοχεία/παλέτα

00000000
FINISH PASTÖS
eτοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος 
γυψοσανίδων

- - 20kg 33 τεμ./παλέτα

00000000
KNAUF SUPER FINISH
Πάστα σπατουλαρίσματος γενικής 
χρήσης

- -

6kg 120 δοχεία/παλέτα

00000000 25kg 30 δοχεία/παλέτα

00000000
KNAUF FILL & FINISH LIGHT
έλαφριά πάστα σπατουλαρίσματος 
γενικής χρήσης

- - 20kg 30 δοχεία/παλέτα

00000000
KNAUF FINITURA
Πάστα φινιρίσματος γενικής 
χρήσης

- -

6kg 120 δοχεία/παλέτα

00000000 25kg 30 δοχεία/παλέτα

00000000*

SAFEBOARD-SPACHTEL
eτοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης 
για γυψοσανίδες ακτινοπροστασί-
ας Knauf Safeboard

- - 5kg 60 δοχεία/παλέτα

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

00000000
XΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ ΚNAUF
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 50

25 000 0,20kg 20 ρολά/κουτί

00000000 75 000 0,50kg 10 ρολά/κουτί

00000000

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ 50

23 000 0,20kg 20 ρολά/κουτί

00000000 75 000 0,56kg 20 ρολά/κουτί

00000000 150 000 0,84kg 10 ρολά/κουτί

00000000 ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ 50 23 000 0,05kg 40 ρολά/κουτί

00000000

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΚΤΥΩΤΗ
ϋΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ 50

20 000 0,10kg 48 ρολά/κουτί

00000000 90 000 0,36kg 24 ρολά/κουτί

00000000 153 000 0,55kg 24 ρολά/κουτί

00000000*
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΛΥΒΔΟΥ

πάχος 1,0mm

50

20 000 11,0kg

-00000000* πάχος 2,0mm 20 000 23,0kg

00000000* πάχος 3,0mm 20 000 34,0kg

AΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

00000000
TIEFENGRUND PLUS
aστάρι βαφής, συνθετικών ρητι-
νών χωρίς διαλύτες για εφαρμογή 
σε απορροφητικές επιφάνειες
Κατανάλωση: 100gr/m2

- -

2,5lt 100 τεμ./παλέτα

00000000 5,0lt 80 τεμ./παλέτα

00000000 15,0lt 24 τεμ./παλέτα

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

00000000
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

58 80 3,80kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
για CD-Προφίλ 60/27

58 80 3,90kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000*
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ 
ΝΑΡΤΗΣΗ
για CD-Προφίλ 60/27

58 110 9,50kg/m2 100 τεμ./κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.



ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ •	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

325

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

00000000* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 58 80 3,00kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 58 170 5,00kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000* TΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΞΥΛΟΔΟΚΟ 15 110 1,40kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 4

125 1,60kg/m2

100 τεμ./κουτί

00000000 250 2,80kg/m2

00000000 375 4,10kg/m2

00000000 500 5,30kg/m2  

00000000 750 7,80kg/m2

00000000 1 000 10,40kg/m2

00000000 1 250 13,40kg/m2

00000000 1 500 15,70kg/m2

00000000 ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝONIUS
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60 128 4,90kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000*

ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΝONIUS ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
για CD-Προφίλ 60/27
Διατίθεται μαζί με τον πίρο

60 130 5,30kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000 ΑΝΑΡΤΗΣΗ COMBI
ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27 60 100 4,50kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000

ΑΚΑΜΠΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝONIUS
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ -

200 2,50kg/m2

100 τεμ./κουτί

00000000 300 4,50kg/m2

00000000* 400 7,10kg/m2

00000000 500 9,20kg/m2

00000000* 600 11,70kg/m2

00000000* 700 14,70kg/m2

00000000* 800 17,00kg/m2

00000000* 900 19,70kg/m2

00000000* 1 000 24,00kg/m2

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

00000000* ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - 100 1,25kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000
ΠΙΡΟΣ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
NONIUS
για σύνδεση άνω και κάτω μέρους

26 65 0,70kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π
για CD- Προφίλ 60/27/1200

30

50 3,00kg/m2

100 τεμ./κουτί00000000 120 5,40kg/m2

00000000 200 8,00kg/m2

00000000
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
για CD- Προφίλ 60/27/1200

30 120 6,50kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΜΕΣΗ
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ω
για CD- Προφίλ 60/27

30

35-50 3,50kg/m2

100 τεμ./κουτί00000000 65-80 5,80kg/m2

00000000* 9-12 6,90kg/m2

00000000
ΣΠΑΣΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ω
για CD- Προφίλ 60/27

32 135 4,10kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000*
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΛΙΠ
για CD- Προφίλ 60/27

35 95 2,10kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000 AΝΑΡΤΗΣΗ TWIST ΣΚΕΛΕΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

- 125

1,40kg/m2

100 τεμ./κουτί

00000000 AΝΑΡΤΗΣΗ LIGHT ΣΚΕΛΕΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΟΡΟΦΩΝ 3,30kg/m2

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Τ
για CD-Προφίλ 60/27

58 79 2,00kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Τ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΨΗΣ
για CD-Προφίλ 60/27

58 79 2,00kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π
για CD-Προφίλ 60/27

58 62 3,9kg/m2 100 τεμ./κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

00000000*
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
για πολυσυνδετήρα 30-280 μοίρες

- - - -

00000000*
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
για πολυσυνδετήρα 90 μοίρες

- - - -

00000000*
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
για πολυσυνδετήρα 135 μοίρες

- - - -

00000000*
ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΛΑΣΜΑ Γ60/35
για στερέωση μεταλλικών προφίλ 
σε τοίχους ή οροφές

35 60 2,80kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
για στερέωση ορυκτοβάμβακα σε 
γυψοσανίδα

- 80 1,70kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000*
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
για ντίζα ανάρτησης

- 25 2,00kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ - ΚΛΙΠ
για επένδυση μεταλλικών υποστη-
λωμάτων και δοκών

- 72 4,00kg/m2 100 τεμ./κουτί

00000000
ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ UA 
για τη σταθεροποίηση ανοίγματος 
πόρτας σε οροφή και δάπεδο

50

100

0,80kg/m2

Σετ 4 τεμ.00000000 70 1,00kg/m2

00000000 100 1,40kg/m2

00000000* ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ
για ηλεκτρικά 
κουτιά

μονό κουτί

50

234 1,0kg/m2

-
00000000* Διπλό κουτί 308 3,0kg/m2

ΒΙΔΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ
00000000

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF TN
για πάχος λαμαρίνας: έως 0,7mm

-

25 1,60kg/m2

1.000 τεμ./κουτί
00000000 35 2,00kg/m2

00000000 45 2,60kg/m2

00000000 55 3,10kg/m2

00000000
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF TΒ
για πάχος λαμαρίνας: από 0,7mm 
έως 2,25mm

-

25 1,50kg/m2

1.000 τεμ./κουτί00000000 35 2,00kg/m2

00000000 45 2,50kg/m2

00000000
ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF SN
για στερέωση διάτρητης γυψοσα-
νίδας SN 3,5 x 30mm

- 30 2,00kg/m2 1.000 τεμ./κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΒΙΔΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ

00000000

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF LN
για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα 
έως πάχος 0,7mm LN 4,2 x 13mm 
(Flat head)

- 13 1,00kg/m2 1.000 τεμ./κουτί

00000000

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF LΒ
για βίδωμα λαμαρίνας με λαμα-
ρίνα πάχους 0,7mm έως 2,25mm 
Lb 4,2 x 13 mm (Flat head)

4,2 13 1,00kg/m2 1.000 τεμ./κουτί

00000000

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ AMFIL TN
για πάχος λαμαρίνας έως 0,7mm

- 25 1,60kg/m2

1.000 τεμ./κουτί

00000000 - 35 2,00kg/m2

00000000 - 45 2,60kg/m2

00000000 - 55 3,00kg/m2

00000000 - 65 4,50kg/m2

00000000 - 70 5,50kg/m2 500 τεμ./κουτί

00000000

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ AMFIL TB
για πάχος λαμαρίνας: από 0,7 έως 
2,25mm

- 25 1,50kg/m2

1.000 τεμ./κουτί00000000 - 35 2,00kg/m2

00000000 - 45 2,50kg/m2

00000000
ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ VIDIN
για ινογυψοσανίδες

- 30 1,00kg/m2

1.000 τεμ./κουτί

00000000 - 45 2,60kg/m2

00000000

AQUAPANEL MAXI SCREW TN
Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας με 
αντιαλκαλική επίστρωση

- 25 2,2kg/m2 1.000 τεμ./κουτί

00000000 - 39 1,4kg/m2 500 τεμ./κουτί

00000000 - 55 0,8kg/m2 250 τεμ./κουτί

00000000 AQUAPANEL MAXI SCREW TB
τρυπανόβίδα τσιμεντοσανίδας με 
αντιαλκαλική επίστρωση

- 25 3,0kg/m2

250 τεμ./κουτί

00000000 - 39 0,77kg/m2

00000000
BΙΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
VIDIFLOOR SOLO
4,2 x 17 mm

- 17 0,65kg/m2 500 τεμ./κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

00000000*
UNIVERSAL
Tραβέρσα ανάρτησης γενικής χρήσης από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης και πλευρικά μεταλλικά ελάσματα

- 2,90kg -

00000000* 2 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ - 0,10kg 2 τεμ./σετ

00000000

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
WC ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ
Eλάχιστο πλάτος τοίχου:
100 mm
Απόδοση νερού:
3 λίτρα και 6 λίτρα

- 14,5kg -

00000000 ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗ
ΙNOX MAT - 0,7kg -

00000000 ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗ
PVC SATIN - 0,5kg -

00000000 AQUAPANEL MAXI - 0,5kg -

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

00000000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

για μονή γυψοσανίδα
(Μ6/58)

52 1,10kg/m2

50 τεμ./κουτί00000000 για διπλή γυψοσανίδα
(Μ6/71)

65 1,40kg/m2

00000000 για τριπλή γυψοσανίδα
(Μ5/88)

88 2,46kg/m2

00000000
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
για μονή γυψοσανίδα (6/28)

28 0,17kg/m2 230 τεμ./κουτί

00000000
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΔΩΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΤΙΩΝ
(6/29)

29 2,00kg/m2 100 τεμ./κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Συσκευασία

πώλησης Τιμή €

ΒΙΔΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ

00000000

ΝΑϋΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ 
ΒΥΣΜΑ
με καρφί για στερέωση στρωτή-
ρων και ορθοστατών

- 6/35 0,452kg 100 τεμ./κουτί
18 κουτιά/πακέτο

00000000 - 6/40 0,462kg 24 τεμ./κουτί

00000000 - 6/50 0,566kg 100 τεμ./κουτί

00000000 - 8/80 0,700kg 50 τεμ./κουτί
9 κουτιά/πακέτο

00000000 - 8/100 0,830kg 50 τεμ./κουτί
9 κουτιά/πακέτο

00000000
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ 
ΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟ-
ΦΗΣ DN-6X35

- 35 1,50kg 100 τεμ./κουτί
20 κουτιά/πακέτο

00000000
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ 
ΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟ-
ΦΗΣ DN-6X70

- 70 1,50kg 10 κουτιά/πακέτο

00000000
ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡ-
ΤΙΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΞΗΡΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ DN-6X70

- - 1,70kg 10 κουτιά/πακέτο

00000000 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ 
ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ - - 1,30kg 20 κουτιά/πακέτο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ
00000000

ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ  
RAL 9016
με μηχανισμό ανοίγματος άλεν

200 200 0,70kg

-

00000000 300 300 1,30kg

00000000 400 400 2,00kg

00000000 500 500 3,00kg

00000000 600 600 4,10kg

ΘΥΡΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
00000000

ΘΥΡΙΔΑ KNAUF LIGHT
για οροφές με σκελετό αλουμινίου 
και καπάκι pVC

200 200

- -

00000000 300 300

00000000 400 400

00000000 500 500

00000000 600 600

00000000

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕCO
με έτοιμη σπατουλαρισμένη επι-
φάνεια σε σκελετό αλουμινίου με 
κρυφό μηχανησμό ανοίγματος

200 200 0,85kg

-

00000000 300 300 1,55kg

00000000 400 400 2,60kg

00000000 500 500 3,50kg

00000000 600 600 4,75kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm) Βάρος Τιμή €

ΘΥΡΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
00000000

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
REVO 12,5
με πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant 
gKFi σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγ-
ματος

200 200 1,20kg

00000000 300 300 2,05kg

00000000 400 400 3,35kg

00000000 500 500 4,95kg

00000000 600 600 6,50kg

00000000* 700 700 7,20kg

00000000* 800 800 9,00kg

00000000* 900 900 11,00kg

00000000* 1000 1000 13,20kg

00000000*

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
REVO 12,5
Πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant gKFi 
σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.
έιδικές διαστάσεις.

300 600 3,20kg

00000000* 400 600 4,10kg

00000000* 500 800 5,70kg

00000000* 500 900 6,60kg

00000000* 400 1200 8,80kg

00000000* 600 1000 8,80kg

00000000* 600 1200 10,00kg

00000000* 900 1200 14,50kg

00000000* 700 900 8,80kg

00000000* 400 1000 6,60kg

00000000* 300 700 3,60kg

00000000* 500 600 4,75kg

00000000* 200 400 2,30kg

00000000* 300 900 4,40kg

00000000* 300 400 2,50kg

00000000* 600 800 6,60kg

00000000*

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 
REVO 25
υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant gKFi σε σκελετό 
αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Προσαρμό-
ζεται σε διπλή γυψοσανίδα

200 200 1,50kg

00000000* 300 300 2,35kg

00000000* 400 400 3,40kg

00000000* 500 500 4,70kg

00000000* 600 600 6,80kg

00000000* ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
3 ( DIN EN 1026+12207)REVO 12,5
Πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant gKFi σε 
σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.

300 300 5,0kg

00000000* 400 400 7,30kg

00000000* 500 500 9,60kg

00000000* 600 600 11,90kg

00000000* ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
4 ( DIN EN 1026+12207)REVO VARIANT 30
Πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant gKFi 
σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.
Προσαρμόζεται σε πάχη 12,5, 18, 25 και 30 mm γυψοσανίδας.

300 300 3,50kg

00000000* 400 400 5,10kg

00000000* 500 500 6,50kg

00000000* 600 600 9,00kg

00000000* ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ FTEC F90
Πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant gKFi 
σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. 
Προσαρμόζεται σε πάχη 2x12,5, 25, 2x20, 25+18 και 2x25mm 
γυψοσανίδας.

300 300 11,00kg

00000000* 400 400 15,70kg

00000000* 500 500 22,40kg

00000000* 600 600 30,50kg

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Μ.Π. Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάρος
Μ.Π. Είδος

Συσκευασία                     
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ

00000000
Synto Light*
Αναπνέουσα μεμβράνη

m2 50 000 1 500 0.150kg Ρολό 1 75 11 25

00000000
Aquaroc υαλόπλεγμα
145 g/m2 - 50m2/ρολό

Ρολό 50 000 1 000 - Ρολό 1 1 7 25

00000000 Βίδες τσιμεντοσανίδας 
Aquaroc
(Tριπανόβιδες)

Κουτί
25

-
1.48kg

Κουτί 1 500
1 48

00000000 40 2.30kg 2 30

00000000
Aquaroc Coat
υλικό για αρμολόγηση και 
επίχριση τσιμεντοσανίδας

Σακί - - 25kg Σακί - 1 25

00000000 weber.therm
γωνιόκρανο PVC Τεμ. 50 000 1 000 0,20kg Κουτί 1 100 20,00

00000000
FIBATAPE AR 100 mm
Αντιαλκαλική ταινία

Ρολό 50 000 1 000 0,50kg Κουτί 1 12 6,00

00000000
Aquaroc κόλλα 
πολυουρεθάνης*
για τσιμεντοσανίδα

Τεμ. - - - Κουτί 12 1 0,50

00000000 Weber.prim RA 13
Αστάρι τσιμεντοσανίδας εξω-
τερικής χρήσεως για ακρυλικό 
επίχρισμα

Δοχείο - -
5lt

Δοχείο 1
80 400

00000000 15lt 33 495

00000000 Weber.coat
Riviera R
Χρώμα
οργανικής 
βάσης

Σειρά 200-300-500

Δοχείο - - - Δοχείο - 1 25

00000000 Σειρά 400-600-700

00000000
weber.therm PR4
Προφίλ δημιουργίας αρμού 
διαστολής

Τεμ. 2 500 - 0.25kg Κουτί 1 25 6,25

00000000
weber.therm PR5*
γωνιακό προφίλ δημιουργίας 
αρμού διαστολής

Τεμ. 2 500 - 0.25kg Κουτί 1 25 6,25

00000000

weber.therm PR24*
έύκαμπτο γωνιόκρανο προστα-
σίας από pVC με αντιαλκαλικό 
πλέγμα

Τεμ. 2 500 80x120 0.20kg Κουτί 1 50 10,00

00000000
weber.therm PR10 (✓)
Προφίλ σύνδεσης κουφωμάτων 
με αντιαλκαλικό πλέγμα

Τεμ. 2 400 120x120 15kg Κουτί 1 1 15,00

00000000
weber.therm PR8 (✓)
Προφίλ σύνδεσης κουφωμάτων 
με αντιαλκαλικό πλέγμα

Τεμ. 2 400 6 00 0,15kg Κουτί 1 30 4 50

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
kg Τιμή €

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ AQUAPANEL®

00000000 AQUAPANEL® BETOCOAT
υλικό αρμολόγησης και βασικό επίχρισμα τσιμεντοσα-
νίδων

80 δοχεία/παλέτα 5

00000000 33 δοχεία/παλέτα 15

00000000
AQUAPANEL® jOINT FILLER
υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων

48 σακιά/παλέτα 20

00000000
AQUAPANEL® BASECOAT
υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων

50 σακιά/παλέτα 25

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Βάρος
gr/m2

Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
kg Τιμή €

YΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
00000000 GITEX

υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβά εσωτερι-
κών χώρων

- 1 000
50 000

2 ρολά/πακέτο
7,50

00000000 100 000 15,00

00000000
ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
THERMOPROSOPSIS

160 1 000 50 000 30 ρολά/κουτί 8,00

00000000

ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ PASTOL 
STANDARD
για χρήση με το βασικό επίχρισμα 
paSToL

145-155 1 000 50 000 30 ρολά/παλέτα 7,50

00000000
ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
AQUAPANEL

160 1 000 50 000 30 ρολά/παλέτα 8,00

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Βάρος
gr/m2

Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
kg Τιμή €

MΕΜΒΡΑΝΕΣ DUPONTTM TYVEK®

00000000 DUPONTΤΜ TYVEK® SOLID
Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβρά-
νη για επικλινείς στέγες

Λευκό
82 1 500 50 000 20 ρολά/παλέτα 7,00

00000000 Γκρι

00000000
DUPONTΤΜ TYVEK® PRO
Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβρά-
νη για επικλινείς στέγες

Γκρι 124 1 500 50 000 24 ρολά/παλέτα 9,30

00000000*

DUPONTΤΜ TYVEK®

HOUSEWRAP
Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβρά-
νη για τοιχοποιίες

Λευκό 63 1 500 50 000 63 ρολά/παλέτα 4,80

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
DuPont™ , Tyvek®, AirGuard® και Thermafort™ είναι καταχωρημένα σήματα ή σήματα της E.I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της εταιρειών.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Βάρος
gr/m2

Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
kg Τιμή €

MΕΜΒΡΑΝΕΣ DUPONTTM TYVEK®

00000000

DUPONTΤΜ TYVEK®

HOUSEWRAP
Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη 
για τοιχοποιίες

Γκρι 63 1 400 100 000 35 ρολά/παλέτα 9,00

00000000*

DUPONTΤΜ TYVEK® FIRECURB 
HOUSEWRAP
Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη 
(δε συντελεί στη διάδοση της φωτιάς)

Λευκό 68 1 500 50 000 24 ρολά/παλέτα 5,1

00000000*
DUPONTΤΜ TYVEK® THERMAFORT
Διαπνέουσα - ανακλαστική υδατοστε-
γής μεμβράνη για τοιχοποιίες

Λευκό 83 1 500 50 000 12 ρολά/παλέτα 14,80

00000000*

DUPONTΤΜ TYVEK® UV FACADE
Διαπνέουσα μεμβράνη για αερι-
ζόμενες προσόψεις με εξαιρετική 
αντίσταση στη uV ακτινοβολία

Μαύρο 195 1 500 50 000 24 ρολά/παλέτα 14,80

00000000*

DUPONTΤΜ AIRGUARD® SD5
μεμβράνη ελέγχου υδρατμών 
για εσωτερική χρήση, σε οροφές, 
τοιχοποιίες

Μπλε 75 1 500 50 000 24 ρολά/παλέτα 8,50

00000000
AQUAPANEL STUCCO WRAP
μεμβράνη στεγάνωσης όψεων 
τσιμεντοσανίδας

- - 1 500 75 000 16 ρολά/κουτί 6,30

ΤΑΙΝΙΕΣ DUPONTTM

00000000
DUPONTΤΜ TYVEK® ACRYLIC TAPE
ταινία μονής όψης για επικόλληση 
μεμβρανών Tyvek®

Λευκό - 75 25 000 6 ρολά/κουτί
288 ρολά/παλέτα 6,30

00000000* DUPONT™ TYVEK® BUTYL TAPE
ταινία διπλής όψης βουτυλικής βάσης 
κατάλληλη για επικόλληση μεμβρα-
νών Tyvek και συνήθη οικοδομικά 
υλικά

Μαύρο -

20 3 000 8 ρολά/κουτί
384 ρολά/παλέτα

1,20

00000000* 50 3 000 4 ρολά/κουτί
192 ρολά/παλέτα

00000000*

DUPONT™ TYVEK® UV
FACADE TAPE
ταινία μονής όψης με υψηλή αντοχή 
στη uV ακτινοβολία

Μαύρο - 75 25 000 8 ρολά/κουτί
384 ρολά/παλέτα 2,00

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
DuPont™ , Tyvek®, AirGuard® και Thermafort™ είναι καταχωρημένα σήματα ή σήματα της E.I. du Pont de Nemours and Company ή θυγατρικών της εταιρειών.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Άκρα Μ.Π. Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Πάχος 
mm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

GYPRERX-ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

00000000

GYPREX SATINSPAR* a m2

600 600

8,00 6,94

200

72,00 500

00000000 1 200 600 100

00000000
GYPREX BIO
με αντιμικροβιακή 
προστασία

Α m2 600 600 8,00 8,33 100 36,00 300

CASOPRANO-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΥΚΕΣ (RAL 9010) ΚΑΤΑ ΕΝ 14190

00000000 CASOROC (✓) Α m2 600 600 8,00 6,00 10 3,60 23,40

00000000 CASOSTAR* Α m2 600 600 8,00 6,00 10 3,60 23,40

00000000 CASOBIANCA (✓) Α m2 600 600 8,00 6,50 10 3,60 23,40

DECOGIPS-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

00000000

APOLO*

Α

m2 600 600

15

9 500 6 2,16 20,52

00000000 Ε24 19

00000000 CAIRO* Ε24 m2 600 600 19 11 082 6 2,16 23,93

00000000

CAPRI*

Α

m2 600 600

15

9 500 6 2,16 20,52

00000000 Ε24 19

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

Όλες οι πλάκες CASOOPRANO κατασκευάζονται από γυψοσανίδα βαμμένη κατά βάση σε λευκό ματ χρώμα αλλά και γκρι, κίτρινο ή βανίλια, ενώ κατόπιν 
ειδικής παραγγελίας υπάρχει δυνατότητα παραγωγής τους σε οποιοδήποτε επιθυμητό χρώμα NCS.
Ελάχιστη ποσότητα παρασγγελίας για πλάκες DECOGIPS 1 παλέτα (103,68m2). Περισσότερα σχέδια και τύποι άκρων κατόπιν παραγγελίας.

ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΩΝ Α Ε24
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Άκρα Μ.Π. Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Πάχος 
mm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

DECOGIPS-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

00000000

CORAL*

Α

m2 600 600

15 12 162

6 2,16

26,25

00000000 Ε24 19 11 275 24,35

00000000

FISURADA*

Α

m2 600 600

15 9 500

6 2,16

20,52

00000000 Ε24 19 10 392 22,31

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Τύπος Μ.Π. Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Eίδος Τεμ. Μ.Π. Kg

ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΡΟΦΗΣ RIGIPS

00000000 ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ
Τ24/38/3750 Τ24 m 0,271 Κουτί 25 93,75 25,40

00000000 ΔΕΥΕΡΕΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ
Τ24/38/1200 Τ24 m 0,303 Κουτί 50 60 18,18

00000000 ΔΕΥΕΡΕΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ
Τ24/38/600 Τ24 m 0,305 Κουτί 75 45 13,72

00000000

 

ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ
24χ24mm

Τ24 m

0,192

Κουτί

40 122 23,42

00000000 ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ Ζ*
24χ14x8x16/3.05mm 0,280 30 91,5 25,62

ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙ - ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΦΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ D1 GYPTONE

00000000
KYΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 
GYPTONE D1*
Τ24/38/3600

Τ24 m 0,390 Κουτί 20 72,00 28,08

00000000
KYΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 
GYPTONE D1*
Τ24/38/600

Τ24 m 0,320 Κουτί 60 36,00 11,52

00000000
 

ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ
GYPTONE D1*
24χ24mm, 3m

Τ24 m 0,230 Κουτί 30 90,00 20,70

00000000 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
GYPTONE D1* Τ24 m 2,000 Κουτί 250 - 2,00

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

Τα προίόντα ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΡΟΦΗΣ RIGIPS, διατίθενται και σε λευκό χρώμα (καθώς και σε άλλα χρώματα με ενδεχόμενη διαφορποίηση τιμής).
Τα προίόντα ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙ, διατίθενται και σε λευκό χρώμα.

Ελάχιστη ποσότητα παρασγγελίας για πλάκες DECOGIPS 1 παλέτα (103,68m2). Περισσότερα σχέδια και τύποι άκρων κατόπιν παραγγελίας.

ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΩΝ Α Ε24
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Xρώμα Πάχος
mm

Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Συσκευασία
πώλησης

Βάρος
kg/m2 Τιμή €

ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ TILES
00000000

KNAUF TILES GKB**

1063 λευκό

9,5 595 595

10 τεμ./κουτί
(3,60m2)

48 κουτιά/
παλέτα

(172,8m2)

7,80

00000000* 1063 λευκό
χωρίς κουτί

00000000* 17611 μπεζ

00000000 17612 γκρι

00000000 άλλα
χρώματα (Β)

00000000

KNAUF TILES GKB**

1063 λευκό

12,5 595 595

8 τεμ./κουτί
(2,88m2)

48 κουτιά/
παλέτα

(138,24m2)

9,80

00000000* 1063 λευκό
χωρίς κουτί

00000000* 17611 μπεζ

00000000* 17612 γκρι

00000000 HYgena λευκό

00000000 άλλα
χρώματα (Β)

00000000

KNAUF TILES GKI**

1063 λευκό

12,5 595 595

8 τεμ./κουτί
(2,88m2)

48 κουτιά/
παλέτα

(138,24m2)

10,30

00000000* 1063 λευκό
χωρίς κουτί

00000000* 17611 μπεζ

00000000* 17612 γκρι

00000000 άλλα
χρώματα (Β)

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος (mm) Συσκευασία πώλησης Βάρος kg/m2 Τιμή €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ

00000000
ΚNAUF LIGHT T - SYSTEM
Δευτερεύων οδηγός 24/28,6/0,26

600 75 τεμ./κουτί 0,31

00000000
ΚNAUF LIGHT T - SYSTEM
Δευτερεύων οδηγός 24/28,6/0,26

1 200 50 τεμ./κουτί 0,31

00000000
ΚNAUF LIGHT T - SYSTEM
κύριος οδηγός 24/38/0,26

3 600 25 τεμ./κουτί 0,37

00000000
ΚNAUF LIGHT T - SYSTEM
Περιμετρική γωνία 24/246

3 000 25 τεμ./κουτί 0,37

00000000
ΚNAUF LIGHT T - SYSTEM
Περιμετρική γωνία 15/15/15/22

3 000 30 τεμ./κουτί 0,21

00000000 KNAUF ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 600 50 τεμ./κουτί 6,00

*   Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-5 εβδομάδες.
** Α) Είναι δυνατόν να παραχθούν, κατόπιν συμφωνίας για το κόστος και το χρόνο παράδοσης, επενδεδυμένες γυψοσανίδες και σε άλλα πάχη, διαστάσεις       
    και τύπους (min 150 m2)
   Β) Παραγγελίες για άλλα χρώματα ταπετσαρίας εξυπηρετούνται μόνο σε ολοκληρωμένες παλέττες (min 57 m2)
   Γ) Γίνεται επικόλληση φύλλου αλουμινίου στο πίσω μέρος με επιβάρυνση.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Άκρα Πάxος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ KNAUF AMF - ΣΕΙΡΑ ECOMIN

00000000 PLANET SK - 13 595 595 3,40
18 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα

00000000 FILIGRAN SK - 13 595 595 3,40
18 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα

00000000 ORBIT SK - 13 595 595 3,60
16 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα

ΣΕΙΡΑ THERMATEX
00000000

FEINFRESKO - SATURN

SK
(τετράγωνα)

15 595 595 4,20
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24
(πατούρα)

00000000* VT-15
(πατούρα)

00000000*

SCHLICHT (PLAIN)

SK
(τετράγωνα)

15 595 595 4,20
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24
(πατούρα)

00000000 VT-15
(πατούρα)

00000000

FEINSTRATOS

SK
(τετράγωνα)

15 595 595 4,60
14 τεμ./κουτί

40 κουτιά/παλέτα00000000 VT-24
(πατούρα)

00000000 VT-15
(πατούρα)

00000000
FEINSTRATOS
MICRO PERFORATED

SK
(τετράγωνα)

15 595 595 4,60
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα00000000 VT-24
(πατούρα)

00000000 VT-15
(πατούρα)

00000000*

LAGUNA

SK
(τετράγωνα)

15 595 595 4,20
14 τεμ./κουτί

40 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24
(πατούρα)

00000000* VT-15
(πατούρα)

ΣΕΙΡΑ THERMATEX - AΚΟΥΣΤΙΚΗ
00000000*

ACOUSTIC WHITE

SK
(τετράγωνα)

19 595 595 4,60
10 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24
(πατούρα)

00000000* VT-15
(πατούρα)

00000000*

ALPHA WHITE

SK
(τετράγωνα)

19 595 595 3,00
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24
(πατούρα)

00000000* VT-15
(πατούρα)

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Άκρα Πάxος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

ΣΕΙΡΑ THERMATEX - AΚΟΥΣΤΙΚΗ
00000000*

THERMOFON WHITE

SK
(τετράγωνα)

19 595 595 2,40
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24
(πατούρα)

00000000* VT-15
(πατούρα)

00000000* ALPHA BLACK - 19 595 595 3,00
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα

ΣΕΙΡΑ THERMATEX CLEAN ROOM

00000000* THERMACLEAN S SK 15 595 595 4,00
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα

00000000* SCHLICHT (PLAIN) SK 15 595 595 4,50
14 τεμ./κουτί

40 κουτιά/παλέτα

ΣΕΙΡΑ THERMATEX HYGENA
00000000*

FEINSTRATOS HYGENA

SK
(τετράγωνα)

15 595 595 4,50
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24
(πατούρα)

00000000* VT-15
(πατούρα)

00000000*
FEINSTRATOS HYGENA
MICRO PERFORATED

SK
(τετράγωνα)

15 595 595 4,27
14 τεμ./κουτί

44 κουτιά/παλέτα
00000000* VT-24

(πατούρα)

00000000*

SCHLICHT (PLAIN) 
HYGENA

SK
(τετράγωνα)

15 595 595

3,79

14 τεμ./κουτί
40 κουτιά/παλέτα00000000* VT-24

(πατούρα)
4,46

00000000* VT-15
(πατούρα)

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Άκρα Μ.Π. Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Πάχος 
mm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

GYPTONE - AKΟΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
00000000

BASE 31
λεία επιφάνεια

Α*
m2

600 600
10,00

8,00
8 2,88

23,04

00000000 Ε15* 7,66 23,04

00000000 D1* - 12,50 9,50 6 2,16 20,52

00000000 SIXTO
eξάγωνη διάτρηση
Ποσοστό διάστρησης 17%
Διάμετρος οπής  Ø 11

Α (✓)
m2

600 600
10,00

6,64
8 2,88

19,12

00000000 Ε15* 6,30 18,14

00000000 D1* - 12,50 8,63 6 2,16 18,64

00000000 LINE 4
γραμμική διάτρηση
Ποσοστό διάστρησης 18%
Διάσταση σχισμής 9χ95mm

a*
m2

600 600
10,00

6,56
8 2,88

18,89

00000000 Ε15* 6,22 17,91

00000000 D1* - 12,50 8,00 6 2,16 17,28

00000000 POINT 11
Kυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάστρησης 12%
Διάμετρος οπής  Ø 6,5

Α*
m2

600 600
10,00

7,04
8 2,88

20,70

00000000 Ε15* 6,70 19,29

00000000 D1* - 12,50 8,00 6 2,16 17,28

00000000 POINT 12
Kυκλική διάτρηση
Ποσοστό διάστρησης 5%
Διάμετρος οπής  Ø 6,5

a*
m2

600 600
10,00

7,57
8 2,88

21,80

00000000 Ε15* 7,24 20,85

00000000 D1* - 12,50 9,42 - - 20,34

00000000 QUATTRO 20
τετράγωνη διάτρηση
Ποσοστό διάστρησης 18%
Διάσταση σχισμής 9χ9mm

Α (✓)
m2

600 600
10,00

6,56
8 2,88

18,89

00000000 Ε15 (✓) 6,22 17,91

00000000 D1* - 12,50 8,20 - - 17,71

00000000 QUATTRO 22
τετράγωνη διάτρηση
Ποσοστό διάστρησης 9%
Διάσταση σχισμής 9χ9mm

a*
m2

600 600
10,00

7,29
8 2,88

20 99

00000000 Ε15* 7,17 20 64

00000000 D1* - 12,50 9,03 6 2,16 19 50

00000000 QUATTRO 50
τετράγωνη διάτρηση
Ποσοστό διάστρησης 18%
Διάσταση σχισμής 12χ12mm

Α (✓)
m2

600 600
10,00

6,56
8 2,88

18 89

00000000 Ε15 (✓) 6,22 17 91

00000000 D1* - 12,50 9,00 - 2,16 19 44

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

- Όλες οι πλάκες οροφής παραδίδονται σε λευκό χρώμα. Μπορούν να παραδοθούν σε άλλο χρώμα, με ειδική παραγγελία.
- Για παραγγελία σε ποσότητα μικρότερη της παλέτας, υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή αγοράς.
- Όλες οι διάτρητες πλάκες φέρουν στο πίσω μέρος ακουστικό φίλτρο λευκού χρώματος.

ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΩΝ Α Ε24 D1



ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ •	ΠΛΑΚΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

341

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Άκρα Μ.Π. Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Πάχος 
mm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ECOPHON

00000000 FOCUS A* a m2 600 600 20 2 28 10,08 20,16

00000000 FOCUS E T15* e15 m2 600 600 20 2 20 7,20 14,40

00000000 FOCUS E T24* e24 m2 600 600 20 2 20 7,20 14,40

00000000 MASTER ALPHA A* a m2 600 600 40 4 20 7,20 28,80

00000000 MASTER
ALPHA E T24* e24 m2 600 600 40 4 10 3,60 14,40

00000000 COMBISON UNO A* a m2 600 600 35 12 40 14,40 172,80

00000000 COMBISON DUO E* e24 m2 600 600 55 13 40 14,40 187,20

00000000 GEDINA A T15/T24* a m2 600 600 15 1,5 40 14,40 21,60

00000000 GEDINA E T15* e15 m2 600 600 15 1,5 26 9,36 14,04

00000000 ADVANTAGE A* a m2 600 600 15 1,5 40 14,40 21,60

00000000 ADVANTAGE E T15* e15 m2 600 600 15 1,50 26 9,36 14,04

00000000 SOMBRA A* a m2 600 600 20 2,00 28 10,08 20,16

00000000 SOMBRA DS* Ds m2 600 600 20 2,00 20 7,20 14,40

00000000 HYGIENE
PERFORMANCE A* a m2 600 600 20 2,00 28 10,08 20,16

00000000 HYGIENE
MEDITEC E T24* e24 m2 600 600 15 1,50 26 9,36 14,04

00000000 SUPER G A* a m2 600 600 15 2,00 28 10,08 20,16

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΩΝ Α Ε15 Ε24 Ds
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Άκρα Μ.Π. Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Πάχος 
mm

Βάρος
kg/Μ.Π.

Συσκευασία                     
Τιμή €

Τεμ. Μ.Π. Kg

ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ EUROCOUSTIC

00000000 ALTES A/ BOREAL
SATIN FINISH* a m2 600 600 25 2,70 16 5,76 15,55

00000000 AREA A* a m2 600 600 15 2,40 24 8,64 20,74

00000000 TONGA WHITE A/
WHITE 08* a m2 600 600 25 2,50 20 7,20 18,00

00000000 MINERVAL LUX A/
WHITE 06* a m2 600 600 15 2,10 32 11,52 24,19

00000000
TONGA:
THE PASTELS A/
GREY G1*

a m2 600 600 25 2,50 20 7,20 18,00

00000000
TONGA:
THE TONICS A/
BLACK G2*

a m2 600 600 25 2,50 20 7,20 18,00

00000000 TONGA:ATOLL A* a m2 600 600 25 2,50 20 7,20 18,00

00000000 TONGA:CORAL A* a m2 600 600 25 2,50 20 7,20 18,00

00000000 VEGA A / WHITE F1* a m2 600 600 25 2,50 20 7,20 18,00

00000000 QUARTETTE E T24/
WHITE 08* e24 m2 600 600 20 3,20 20 7,20 23,04

00000000 ERMES E T24/
BOREAL SATIN FINISH* e24 m2 600 600 15 2,60 24 8,64 22,46

00000000 EQUATION E T24/
BOREAL SATIN FINISH* e24 m2 600 600 20 3,30 20 7,20 23,76

00000000 ORCHESTRA A/
BOREAL SATIN FINISH* a m2 600 600 40 4,40 12 4,32 19,00

00000000 ATRIUM A /
WHITE PLATINUM* a m2 600 600 25 2,50 20 7,20 18,00

00000000 FIDjI A /WHITE 08* a m2 600 600 80 4,80 12 4,32 20,74

00000000 NEPTUNE A /WHITE* a m2 600 600 25 2,50 16 5,76 14,40

00000000 CAPELLA 45 A/
WHITE 08* a m2 600 600 28 14,00 6 2,16 30,24

00000000 ALIZE A /WHITE 94* a m2 600 600 25 2,40 20 7,20 17,28

(*) Προϊόν κατόπιν παραγγελίας, (✓) Προϊόν σε περιορισμένη διάθεση.

ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΩΝ Α Ε24
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Πλάτος
(mm)

Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

ΣΕΙΡΑ THERMATEX - AΚΟΥΣΤΙΚΗ

00000000

GLOBE G1
Στρογγυλή διάτρηση 
6/15

PLAZA G1 

595 595

7,50 Κουτί 10 τεμ.

00000000* BELGRAVIA G1 (2) 8,20 Κουτί 8 τεμ.

00000000* CONTUR G1 (3) 9,20 Κουτί 8 τεμ.

00000000

QUADRIL Q1
Τετράγωνη διάτρηση 
12/30

PLAZA Q1

595 595

7,40 Κουτί 10 τεμ.

00000000 BELGRAVIA Q1 (2) 8,10 Κουτί 8 τεμ.

00000000* CONTUR Q1 (3) 9,10 Κουτί 8 τεμ.

00000000*

MICROPERFORATION M1
Τετράγωνη διάτρηση
3/8

PLAZA M1

595 595

7,50 Κουτί 10 τεμ.

00000000* BELGRAVIA M1 (2) 8,20 Κουτί 8 τεμ.

00000000* CONTUR M1 (3) 9,20 Κουτί 8 τεμ.

00000000*

TANGENT T1
Οval διάτρηση
4/14

PLAZA T1

595 595

7,40 Κουτί 10 τεμ.

00000000* BELGRAVIA T1 (2) 8,10 Κουτί 8 τεμ.

00000000* CONTUR T1 (3) 9,10 Κουτί 8 τεμ.

00000000*

REGULAR R
Aδιάτρηρη

PLAZA R

595 595

8,10 Κουτί 10 τεμ.

00000000* BELGRAVIA R (2) 8,90 Κουτί 8 τεμ.

00000000* CONTUR R (3) 9,90 Κουτί 8 τεμ.

00000000*

UNITY "3"
Τετράγωνη διάτρηση
3,5/8,3

PLAZA Α+
12,5 MM, S 24

595 595

9,1 Κουτί 10 τεμ.

00000000* BELGRAVIA Ε+
12,5 MM, S 15 8,1 Κουτί 8 τεμ.

00000000* CONTUR D+
12,5 MM, S 15 9,1 Κουτί 8 τεμ.

00000000*
UNITY "6"
Στρογγυλή διάτρηση
6 /15

CONTUR D
12,5 MM, S 24 595 595 9,2 Κουτί 8 τεμ.

00000000*

UNITY "8/15/20"
Ακανόνιστη διάτρηση
8 /15 /20

PLAZA Α+
12,5 MM, S 24

595 595

9,2 Κουτί 10 τεμ.

00000000* BELGRAVIA Ε+
12,5 MM, S 15 8,2 Κουτί 8 τεμ.

00000000* CONTUR D+
12,5 MM, S 24 9,2 Κουτί 8 τεμ.

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000
Λαβές μεταφοράς
γυψοσανίδας

- 0,51 1 ζεύγος / πακέτο

00000000*
Μοχλός συγκράτησης
γυψοσανίδας για τοιχοποιία
Ύψος: 80 cm

- 2,59 -

00000000
Ποδοκίνητος ανυψωτικός
μοχλός γυψοσανίδας

- 0,64 -

00000000
Οδοντωτός κόφτης
γυψοσανίδας μέχρι 13 cm

- 0,93 -

00000000
Aνταλλακτικές λεπίδες
οδοντωτού κόφτη

- 0,07 10 τεμ. / πακέτο

00000000
Φαλτσέτα κοπής γυψοσανίδας
με ξύλινη λαβή

- 0,11 12 τεμ. / πακέτο

00000000
Μαχαίρι κοπής γυψοσανίδας
με ξύλινη λαβή

- 0,16 12 τεμ. / πακέτο

00000000
Ράσπα λείανσης μικρού
μεγέθους

- 0,19 -

00000000
Ανταλλακτικό ράσπας μικρού
μεγέθους

- 0,02 12 τεμ. / κουτί

00000000
Ράσπα λείανσης άκρων
γυψοσανίδας

250 0,33 2 τεμ. / κουτί

00000000 Ανταλλακτικό ράσπας 250 0,04 12 τεμ. / κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000*
DUO Πλάνη λοξής κοπής άκρων
γυψοσανίδας 45°& 22,5°

- 0,76 -

00000000
Ανταλλακτικές λεπίδες
(για μαχαίρι κοπής γυψοσανίδας
με ξύλινη λαβή)

- 0,36 120 τεμ. / κουτί

00000000 Νήμα ώχρας 25 m για χάραξη - 0,28 -

00000000
Κόφτης γυψοσανίδας με θήκη
και υποδοχή άλεν

- 0,27 -

00000000*
Kόφτης γυψοσανίδας με λεπίδες
Πλάτος κοπής: max 63 cm

- 4,11 -

00000000*
Ανταλλακτικές κεφαλές μαχαιριών 2 τεμ. 
(νρ. σχεδίου 1)

- 0,10 -

00000000*
Ανταλλακτικά ελατήρια 2 τεμ.
(νρ. σχεδίου 2)

- - -

00000000*
Ανταλλακτικά Stoppers 2 τεμ.
(νρ. σχεδίου 3)

- - -

00000000*
Ανταλλακτική βίδα σταθεροποίησης 1 τεμ.
(νρ. σχεδίου 4)

- - -

00000000*
Ανταλλακτικό πλευρικό ρολό 1 τεμ.
(νρ. σχεδίου 5)

- - -

00000000*
Ανταλλακτική ξύλινη λαβή 1 τεμ.
(νρ. σχεδίου 6)

- - -

00000000*
Ανταλλακτικός αποστάτης 1 τεμ.
(νρ. σχεδίου 7)

- - -

00000000*
Ανταλλακτικές μετρικές ράβδοι 2 τεμ.
(νρ. σχεδίου 8)

- - -

00000000*
Ανταλλακτικός πλευρικός σκελετός 2 τεμ.
(νρ. σχεδίου 9)

- - -

00000000*
Ανταλλακτικές λεπίδες κοπής10 τεμ.
(νρ. σχεδίου 10)

- - -

00000000
Ανταλλακτικά και θήκη για
κόφτη γυψοσανίδας

- 0,25
50 λεπίδες/σετ

48 σετ/κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000*
Μαγνητικός κόφτης
γυψοσανίδας

- - -

00000000*
Ανταλλακτικά μαγνητικού
κόφτη γυψοσανίδας

- - -

00000000
Σταθερός μαγνητικός αντάπτορας
για βίδωμα σε γυψοσανίδα

- - -

00000000
Ρυθμιζόμενος μαγνητικός αντάπτορας για 
βίδωμα σε γυψοσανίδα

- - -

00000000
Ανυψωτικό γυψοσανίδας για οροφές
Ύψος ανύψωσης: 3,0 m

- 58,00 -

00000000*
Kαρότσι μεταφοράς γυψοσανίδας
Βάρος φόρτωσης: max 400kg
Mήκος φόρτωσης: max 4,00 m

- 21,00 -

00000000*
Αγκαθωτός κύλινδρος επεξεργασίας 
γυψοσανίδων για καμπύλωση

- 0,76 -

00000000
Καρφωτικό για γωνιόκρανα μαζί
με ελαστικό σφυρί (ματσόλα)

- 1,72 -

00000000
Ελαστικό σφυρί γυψοσανίδας
(ματσόλα)

- 0,41 -

00000000 Θήκη ηλεκτρικού βιδοδράπανου - 0,07 -

00000000 Ποδιά βιδών και εργαλείων - 0,28 -

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000*
Αρίδα HSS για προφίλ
με διαβάθμιση 4-30 mm

- - -

00000000*
Ψαλίδι κοπής μετάλλων
για δεξιόχειρες

240 0,43 -

00000000
Ψαλίδι κοπής μετάλλων
για αριστερόχειρες

240 0,43 -

00000000 Ψαλίδι κοπής μετάλλων - 3,00 -

00000000
Πριτσιναδόρος εκτόνωσης μεταλλικών 
βισμάτων ανάρτησης φορτίων σε γυψο-
σανίδα

- 0,41 -

00000000*
Πριτσιναδόρος ένωσης
μεταλλικών προφίλ

- 0,86 -

00000000*
Πριτσιναδόρος πιστόλι για
μεταλλικά βύσματα

- 3,00 -

00000000 Erosoft πριόνι γυψοσανίδας - - -

00000000 Τρυπανοπρίονο γυψοσανίδας - 0,09 -

00000000 Πριονάκι γυψοσανίδας - 0,08 -

00000000
Σετ κυκλικό πριόνι
95/81/74/67/60 mm

- 0,52 -

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000
Ανοξείδωτο σκαφάκι υλικού
αρμολόγησης

- 0,37 10 τεμ./κουτί

00000000
Εύκαμπτο τριβίδι χειρός
(σφουγγαράκι)

- 0,03 -

00000000
Τηλεσκοπικό πιστόλι στήριξης
έως 295cm

- 0,27 -

00000000

Ανοξείδωτο μυστράκι

80 0,18

6 τεμ./κουτί00000000 70 0,17

00000000 60 0,15

00000000 Βιδοσπάτουλα Ergosoft - 0,19 12 τεμ./πακέτο

00000000
Ανοξείδωτη σπάτουλα
στοκαρίσματος πλάτους:

200mm - 0,24

12 τεμ./πακέτο00000000 250mm - 0,28

00000000 300mm - 0,32

00000000
Σπάτουλα στοκαρίσματος
Ergosoft πλάτους:

200mm - 0,25

12 τεμ./πακέτο00000000 250mm - 0,29

00000000 300mm - 0,33

00000000
Ανοξείδωτη σπάτουλα
εξωτερικών γωνιών

- 0,29 -

00000000
Ανοξείδωτη σπάτουλα
εσωτερικών γωνιών

- 0,29 -

00000000*

Πήχης στοκαρίσματος
Speedskim ST

300 0,30

1 τεμ./πακέτο
00000000* 600 0,50

00000000* 1 200 0,85

00000000* 1 800 1,40

00000000
Καμπύλη σπάτουλα ειδική για φινίρισμα 
γυψοσανίδας 28 cm, με εργονομική λαβή

- 0,40 -

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000
Τριβίδι πλαστικό με χειρολαβή
Μέγεθος 22/8 cm
Πλάτος: 80 mm

240 0,18 -

00000000
Τριβίδι μεταλλικό με κοντάρι ξύλινο
Πλάτος: 80 mm

240 0,83 -

00000000
Συρμάτινο γυαλόχαρτο
για τριβίδι 28x9 cm

- 0,14 10 τεμ./πακέτο

00000000
Καρτούσα για το σετ τοποθέτησης διάτρη-
των γυψοσανίδων

- 0,05 -

00000000*
Χειρολαβή τροχού στοκαρίσματος διάτρη-
των γυψοσανίδων

- 0,16 -

00000000*

Τροχός

8/18 0,34

-

00000000* 6/18 0,27

00000000* 10/23 0,28

00000000* 12/25 0,34

00000000* 15/30 0,35

00000000* 8/36 0,20

00000000* 12/36 0,35

00000000* 20/46 0,46

00000000*

Μετροταινία με μαγνήτη

5 000 0,50 -

00000000* 8 000 0,65

00000000 Μετροταινία PROFI 5 000 0,65 -

00000000
Σπάτουλα Ergosoft
Duragrip 11-IN-1

- 0,15 -

00000000
Σπάτουλα χτένα για άγριες
επιφάνειες

- 0,10 -

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Mήκος
(mm)

Βάρος
(kg/g)

Συσκευασία
πώλησης Τιμή €

00000000 Διαβήτης ξηράς δόμησης - 0,21 -

00000000 Πιστόλι σιλικόνης " Skeleton" - 0,53 24 τεμ./πακέτο

00000000
Μαχαίρι λεπίδας 18 mm με
πλαστική λαβή

- 0,10 -

00000000
Ανταλλακτικά λεπίδες
για μαχαίρι

- 0,08 -

00000000
Κnauf φόρμα εργασίας
με τιράντες

- 0,50 -

00000000
Ηλεκτρικό μίξερ με αναδευτήρα 1600W
και ρυθμιζόμενες στροφές

- 12,00 -

00000000

Ηλεκτρική φρέζα rebate mate 900W δια-
μόρφωσης άκρων 4ΑΚ γυψοσανίδας,
ινογυψοσανίδας, τσιμεντογυψοσανίδας
Rebate mate

- 2,1 1 τεμ./κουτί

00000000
Ειδική κόλα rebate mate για επικόλληση 
άκρων γυψοσανίδας κατά τη διαμόρφωσή 
τους σε 4ΑΚ

- 2,0 1 τεμ./κουτί

00000000
Ανταλακτικός δίσκος 110 mm ιδανικός για 
τη φρέζα rebate mate

- 0,2 1 τεμ./κουτί

* Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-4 εβδομάδες.
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