
Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού  
Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.
Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design 
Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγω-
νισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 
2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα 
υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο 
μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά 
ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.

Δείτε το βίντεο
του νικητή



Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΎΜΕΡΑ

13
ΚΈΝΤΡΑ ΈΡΈΥΝΑΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8.8 Δις 
ΠΑΓΚΌΣΜΙΈΣ ΠΩΛΗΣΈΙΣ

19,800
ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΌΙ

136
ΈΡΓΌΣΤΑΣΙΑ

55
ΧΩΡΈΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ

Η ARKEMA ΕΊΝΑΊ ΠΑΓΚΌΣΜΊΌΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΊΔΊΚΑ ΧΗΜΊΚΑ 
ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΚΑΊ ΔΊΝΕΊ ΠΡΌΤΕΡΑΊΌΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΊΚΕΣ 
ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΑΦΊΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΊΦΌΡΌ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΎΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΎΛΙΚΑ

ΣΎΝΘΕΤΙΚΑ ΎΛΙΚΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΎ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΎΣΚΕΎΕΣ

H Bostik είναι μέρος της Arkema, 
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων



BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων 

μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP 

Specialty Products & XL Brands

ΠΑΡΟΎΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ
• 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια 

• 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-

μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή  

των εργαζομένων

ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΚΗ 
ΑΡΤΊΌΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες: 

Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΡΕΎΝΑ & ΑΝΑΠΤΎΞΗ
• 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
• 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
•  Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από  

καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΕΤΉΣΙΕΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

2018 

6.000 
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΊ





ΕΝΑ ΜΕ ΤΌΝ ΕΦΑΡΜΌΣΤΗ

Ένα με τον εφαρμοστή!
ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο 
λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν 
να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συν-
δυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

2+
ΔΙΣΈΚΑΤΌΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΈΙΣ

55
ΧΩΡΈΣ

6.000
ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΌΙ

90+
ΤΌΠΌΘΈΣΙΈΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΣ

4
RND ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

+125
ΧΡΌΝΙΑ ΤΈΧΝΌΓΝΩΣΙΑΣ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελ-
ματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας.  
Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι 
να ωφελούνται όλα τα μέρη. Έξασφαλίστε σημαντικό πλεονέ-
κτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρ-
μοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιό-
τητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από 
μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών. 
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 1    Προετοιμασία Επιφάνειας
ΑΣΤΑΡΊΑ

ΠΛΗΡΩΤΊΚΑ
ΕΠΊΣΚΕΥΑΣΤΊΚΑ



ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

ARDAGRIP CLASSIC

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΎΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΎΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

• Εσωτερικές και εξωτερικές  
εφαρμογές

• Έτοιμο προς χρήση
• Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση: Aνάλογα με την 
επιφάνεια και την απορροφητικότητα: 
80-150g ανά m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30604977 4026923100005
1-kg-Μπουκάλι

(10 τμχ ανά κιβώτιο) 36/360 kg

Ανοιχτό γκρι 30604953 4026923100012
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Ανοιχτό γκρι 30604957 4026923100029
10-kg- Δοχείο

32/320 kg

Ανοιχτό γκρι 30821593 4026923601984
150-kg-Βαρέλι

2/300 kg

Ανοιχτό γκρι 30822176 4026923601991
600-kg-Δεξαμενή

1/600 kg

Ανοιχτό γκρι 30604956 4026923602004
1000-kg-Δεξαμενή

1/1000 kg

Αστάρι υδατικής διασποράς συνθετικής ρητίνης χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση.  
Κατάλληλο για την προετοιμασία απορροφητικών υποστρωμάτων κάτω από πλακί-
δια, κεραμικές επιστρώσεις και πριν την χρήση του Ardatec Flexdicht. Για εσωτερι-
κές και εξωτερικές εφαρμογές.

Αυξάνει τις αντοχές του υποστρώματος σε καταπονήσεις από φορτία και βελτιώνει 
την πρόσφυση. Μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος προστατεύοντας 
τις ευαίσθητες σε υγρασία επιφάνειες.

Κατάλληλο για προετοιμασία επιφανειών όπως: γυψοσοβάδες, γυψοσανίδες, ινο-
πλισμένες γυψοσανίδες, υποστρώματα από πορομπετόν, σκυρόδεμα, μοριοσανίδες, 
ασβεστοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, πριν από στεγανοποίηση με Ardatec Flexdicht, 
ή πριν την εφαρμογή άλλων επενδύσεων (π.χ. ταπετσαρία).

1  

2 h
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ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

ARDAGRIP MULTI

ARDAGRIP XPRESS

ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΎΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

• Για εσωτερικές εφαρμογές
• Πολλαπλών χρήσεων
• Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση: (Συμπυκνωμένο) περίπου 
75g ανά m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1  
πολύ χαμηλές εκπομπές

ΤΑΧΎΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΎΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

• Εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο
• Δεν περιέχει διαλύτες
• Ταχυστέγνωτο
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές 

Κατανάλωση: Περίπου 100 g ανά m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Το υλικό πρέπει να αναδεύεται καλά 
πριν την εφαρμογή 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
▶  Emicode EC 1 PLUS  

πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μετά την 
ωρίμανση διάφανο

30820198 4008373117154
20-kg-Δοχείο

24/480 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μετά την ξήρανση, 
κοκκινωπό διαφανές

30605606 4026923602837
1-kg-Μπουκάλι

(10 τμχ ανά κιβώτιο) 36/360 kg

Μετά την ξήρανση, 
κοκκινωπό διαφανές

30604952 4026923602738
5-kg-Δοχείο

51/255 kg

Αστάρι ακρυλικής διασποράς συνθετικής ρητίνης, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο για 
αστάρωμα απορροφητικών και μη απορροφητικών υποστρωμάτων κάτω από κερα-
μικά πλακίδια. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Αυξάνει την πρόσφυση και μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Βελ-
τιώνει την πρόσφυση των μειγμάτων εξομάλυνσης.

Το Ardagrip Multi πρέπει να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 1:1. Για πολύ απορρο-
φητικές επιφάνειες, το Ardagrip Multi θα πρέπει να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 
1:3. Κατάλληλο για προετοιμασία επιφανειών όπως: γυψοσοβάδες, γυψοσανίδες, ινο-
πλισμένες γυψοσανίδες, καθώς και υποστρωμάτων από πορομπετόν, σκυρόδεμα, 
μοριοσανίδες, ασβεστοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, φυσική και τεχνητή πέτρα πριν 
από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, ή άλλων επενδύσεων.

Για τη συγκόλληση πλακιδίων πάνω σε παλαιά πλακίδια συνιστάται η χρήση του 
Ardagrip Xpress.

Χαλαζιακό, ακρυλικό αστάρι διασποράς χωρίς διαλύτες. Πολύ καλές ιδιότητες ερ-
γασιμότητας και εξαιρετική πρόσφυση σε μη απορροφητικά, λεία και συμπαγή υπο-
στρώματα. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 30 λεπτά έως και 3 ώρες. Για εσωτερι-
κές και εξωτερικές εφαρμογές.

Έίναι έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται με κοντότριχο ρολό. Η ευκολία εφαρμο-
γής, η χαμηλή κατανάλωση, η πολυχρηστικότητα του υλικού και ο σύντομος χρό-
νος ωρίμανσης καθιστούν το Ardagrip Xpress ιδιαίτερα αποδοτικό. Κατάλληλο για 
εφαρμογές σε κρίσιμα υποστρώματα, για την βελτίωση της πρόσφυσης πριν από την 
εφαρμογή και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με τσιμεντοειδή συγκολλητικά κο-
νιάματα. Για σκληρές και εύκαμπτες επιφάνειες PVC, παλαιές επιφάνειες πλακιδίων 
και άλλες λείες επιφάνειες.
 
Το Ardagrip Xpress έχει πολύ καλή πρόσφυση σε λείες, συμπαγείς και μη απορρο-
φητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια terrazzo, φυσικούς 
και τεχνητούς λίθους, ελαφρώς λείες επιφάνειες ασφαλτικής επίστρωσης και παλιά 
σταθερά δάπεδα (εκτός από καουτσούκ και λινέλαιο). Το Ardagrip Xpress μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε υγρασία για μικρά χρονι-
κά διαστήματα όπως: χώροι υγιεινής, μπάνια και κουζίνες. Κατάλληλο για χρήση σε 
υγρούς και υπαίθριους χώρους σε συνδυασμό με στεγανοποιητικά Ardatec 1K Flex, 
ή Ardatec 2K Flex. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές που υπόκεινται σε μόνιμη 
καταπόνηση από νερό ή σε περιοχές μόνιμα εμβαπτισμένες.

1  

3-4 h

0,5-3 h
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ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

ARDAGRIP ELASTIC

NIBOGRUND ELASTO FILL

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΜΑΖΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

• Δεν περιέχει διαλύτες
• Υδατοαπωθητικό

Κατανάλωση:
2,5 kg Ardagrip Elastic 
σε 25 kg Ardafix Pro 
2,0 kg Ardagrip Elastic
σε 25 kg Ardalan Reno

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΎΚΑΜΠΤΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΎ 
ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΎΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

• Σφραγίζει την επιφάνεια
• Ταχείας ωρίμανσης
• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,2 - 0,6 kg ανά m2, 
ανάλογα με το μέγεθος των αρμών του 
υποστρώματος

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Συστατικό A Giscode ZP 1
▶  Συστατικό B Giscode D 1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30244970 4026923100050
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι
30240630

Συστατικά A+B
4008373118403

17,5-kg-Δοχείο (Α+Β)
18/315 kg

Πρόσμικτο μάζης συνθετικής ρητίνης, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως πρόσμι-
κτο για το συγκολλητικό κονίαμα Ardafix Pro και το κονίαμα εξομάλυνσης Ardalan 
Reno.

Η προσθήκη του Ardagrip Elastic στα παραπάνω κονιάματα καθιστά τη συγκόλληση
εύκαμπτη, υδατοαπωθητική και με ιδιαίτερα υψηλές αντοχές.

Με την χρήση του Ardagrip Elastic η ελάχιστη ολκιμότητα του τελικού μείγματος 
ξεπερνάει τα 5 mm και υπερβαίνει τις απαιτήσεις του DIN EN 12002-S 2.

Έξαιρετικά εύκαμπτο, δύο συστατικών και ταχείας ωρίμανσης αστάρι διασποράς τσι-
μέντου, για κρίσιμα υποστρώματα και ξύλινα δάπεδα με αρμούς. Προετοιμάζει και 
ταυτόχρονα σφραγίζει την επιφάνεια. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 1 - 2 ώρες. 
Για εσωτερικές εφαρμογές.

Το συστατικό Α (σκόνη) του Elasto Fill έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμί-
ου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΈΈ.

Κατάλληλο για προετοιμασία υποστρωμάτων στην ανακαίνιση και τοποθέτηση κε-
ραμικών επενδύσεων σε απορροφητικά και μη απορροφητικά ξύλινα δάπεδα όπως: 
παλιά ξύλινα πατώματα, δάπεδα παρκέ και μοριοσανίδας, παλιές ορυκτές επιστρώ-
σεις και υποστρώματα με υπολείμματα παλαιάς κόλλας.

Κλείνει αρμούς, εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε επακόλουθα μείγματα εξο-
μάλυνσης και προστατεύει από την υγρασία για μικρό χρονικό διάστημα. Για πάχη 
στρώσεων μέχρι 1 mm.

1  

1-2 h
1 mm
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ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

NIBOSAN E 40

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΎΑΣΤΙΚΟ 
ΡΩΓΜΩΝ

• Ελάχιστη συρρίκνωση
• Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

και υγρασία
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Aνάλογα με την 
εφαρμογή

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  GISCODE: RE 1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30243145 4008373107209
2 x 1000-g-Δοχείο

84 τεμάχια

Σύστημα εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για κλείσιμο ρωγμών και προκαθορι-
σμένων σημείων θραύσης σε δάπεδα τσιμέντου και θειικού ασβεστίου.

Κατάλληλο για κλείσιμο ρωγμών και κατεστραμμένων αρμών, καθώς και για ενίσχυ-
ση  ρωγμών με τη μέθοδο των μεταλλικών ράβδων σε τσιμεντοκονίες. Έίναι επίσης 
κατάλληλο για θερμαινόμενες και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. 

Για λεπτή ρηγμάτωση:
Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν οπές διαμέτρου τουλάχιστον 12 mm ανά διαστήματα 10 cm ακολουθώντας 
την πορεία της ρωγμής. Όι οπές πρέπει να διανοιχθούν σε βάθος έως τα 2/3 του 
πάχους του υποστρώματος. Ό αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν 
εφαρμογή του υλικού.

Για διαμπερή ρηγμάτωση:
Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να επισκευα-
στεί με τη μέθοδο των μεταλλικών στρογγυλών ράβδων. Δημιουργούνται ανοίγματα 
πλάτους 8 mm ανά  30 cm απόσταση και υπό ορθή γωνία επί της υφισταμένης ρωγ-
μής. Τοποθετούνται στρογγυλοί μεταλλικοί ράβδοι μήκους 10 cm και διαμέτρου 6 
mm. Ό αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν εφαρμογή του υλικού.

1  

NEO
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ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

NIBOSAN EASY

NIBOSAN UP 50

ΕΠΙΣΚΕΎΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  
2 ΣΎΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Χωρίς διαλύτες
• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
• Εύκολη ανάμειξη

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R PLUS  
πολύ χαμηλές εκπομπές

ΠΑΧΎΡΕΎΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΎΑΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΎΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

• Πολλαπλών εφαρμογών
• Ταχείας ωρίμανσης
• Παχύρευστη

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπεζ
30821993

Συστατικό A + B
4008373125906

600ml= 2X300ml Δοχεία
(5 σετ ανά κιβώτιο) 39/195 σετ

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπεζ 30821987 4008373103003
1030-g-Δοχείο

(4 τμχ ανά κιβώτιο) 50/206 kg

Έπισκευαστική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Για θετικό κλείσιμο ρωγμών 
και αρμών σκυροδέματος έως πλάτος 5mm.

Γρήγορη ωρίμανση (περίπου 30-40 λεπτά). Κατάλληλη για εφαρμογές σε ενδοδαπέ-
δια θέρμανση, συγκόλληση μεταλλικών προφίλ κλπ.

Το υλικό χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ημιτονοειδής μεταλλικούς συνδετήρες 
σκυροδέματος και χαλαζιακή άμμο Quarzsand. Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε 
στο τεχνικό φυλλάδιο. Το κάθε κιβώτιο περιέχει και 40 μεταλλικούς συνδετήρες σκυ-
ροδέματος.

Παχύρευστη, επισκευαστική πολυεστερική ρητίνη. Κατάλληλη για επιδιορθώσεις δα-
πέδων πριν από εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων , συγκολλήσεις μεταλλι-
κών προφίλ, που στην συνέχεια θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια ή τεχνητούς 
λίθους. 

Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο.
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ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά 1  
ARDAGRIP XTREM

F 504

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΎΟ 
ΣΎΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΎΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ

• Πολύ καλή πρόσφυση
• Για περιοχές με χημική 
• καταπόνηση
• Για απορροφητικά υποστρώματα

Κατανάλωση: 150 - 200 g ανά m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Όταν εφαρμόζεται σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, συνιστάται η ελαφριά 
θέρμανση του υλικού και η μετέπειτα 
ανάδευση του.

▶  Giscode RE 1

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΔΙΑΠΝEΟΎΣΑ 
ΕΠΑΛΟΙΦΟΜΕΝΗ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΕΔΩΝ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

• Αδιαβροχοποιεί
• Διαπνέων

Κατανάλωση: περίπου 200-400 g 
ανά m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 24 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Giscode D1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Κιτρινωπό 
διαφανές

30835790
Συστατικό A

4026923101026
3,33-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/239,76 kg

Κιτρινωπό 
διαφανές

30835791
Συστατικό B

4026923101033
1,67-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/120,24 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διάφανο 30836449 4010327523836 5-kg-Δοχείο

Έποξειδικό αστάρι δύο συστατικών για απορροφητικές επιφάνειες. Έφαρμόζεται 
πριν από την εποξειδική στεγανωτική βαφή Ardatec Xtrem. Τα δύο υλικά εφαρμο-
σμένα σαν σύστημα εμπίπτουν στις κλάσεις A+B+C (abP) με έγκριση από το Γερμα-
νικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το DIN EN 14891 « Προϊόντα αδιαπέραστα από υγρά, σε 
συνδυασμό με κεραμικά πλακίδια και επικαλύψεις πλακών.»

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:
1. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
2. Σε πισίνες W2-B σύμφωνα με το DIN 18535-3
3. Πολύ υψηλή επίδραση νερού λόγω παρατεταμένης χημικής πίεσης
σύμφωνα με το DIN 18531-5 (σε συνδυασμό με την εποξειδική στεγανωτική βαφή 
Ardatec Xtrem)

Αδιάβροχη, διαπνέουσα επαλοιφόμενη αδιαβροχοποίηση δαπέδων βεραντών και τα-
ρατσών. Για εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες εξωτερικά και εσωτερικά σε υγρούς 
χώρους (ντουζιέρες, λουτρά). Το υλικό είναι τόσο λεπτόρρευστο ώστε να μην δημι-
ουργεί φιλμ αλλά να εμποτίζει. Δεν γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. 

Η αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνεται χωρίς να κλείσουν καθόλου οι πόροι. Η δυνατό-
τητα διαπνοής των δαπέδων μένει ανεπηρέαστη. Κατάλληλο για: αδιαβροχοποίηση 
δαπέδων με πλακίδια, πέτρα, Cotto, πέτρας, κεραμιδιών, ντουζιερών κλπ.

Αδιαβροχοποιεί ρηγματωμένα υπoστρώματα (έως 0,2 mm).
Μειώνει την απόθεση καυσαερίων και αλάτων.

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3
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ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΌΓΩΝ
Αστάρια, Πληρωτικά, Έπιχρίσματα

ARDAGRIP
CLASSIC

Αστάρι 
ακρυλικής 
διασποράς

ARDAGRIP
XPRESS

Ταχυστέγνωτο 
αστάρι

ARDAGRIP
XTREM

Έποξειδικό 
αστάρι

ARDATEC
FLEXDICHT

Έπαλειφόμενο 
στεγανωτικό

ARDATEC
2K FLEX

Έπαλειφόμενο 
στεγανωτικό 

2K

ARDATEC
1K FLEX

Έπαλειφόμενο 
στεγανωτικό 

1K

ARDATEC
XTREM

Έπαλειφόμενο 
στεγανωτικό 
εποξειδικής 

βάσης

ARDALAN 
W-140

Κονίαμα 
εξομάλυνσης 

2 - 25 mm

ARDALAN
BEST XL

Κονίαμα 
επιπέδωσης 
1 - 20 mm

NIBOPLAN
DE

Κονίαμα 
επιπέδωσης 
5 - 40 mm

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ

Μπαλκόνια B B B B B

Ζυθοποιίες W W W/B W W W/B W

Χώροι υγιεινής W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W B B

Χημικές βιομηχανίες W W W/B W W W/B W

Προσόψεις κτηρίων W W W W

Χώροι επεξεργασίας κρέατος W W W/B W W W/B W

Βιομηχανίες ποτών W W W/B W W W/B W     

Επαγγελματικές κουζίνες W W W/B W W W/B W

Κουζίνες σε σπίτια W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W B B

Βιομηχανίες γαλακτοκομικών W W W/B W W W/B W

Μπάνια σε σπίτια W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W B B

SPA W/B W/B W/B W/B W/B W/B W

Πισίνες W/B W/B W/B W/B W/B W

Ταράτσες W/B B B B B

Τουαλέτες W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W B B

Πλυντήρια W/B W/B W/B W/B W/B W

ΥΠΌΣΤΡΩΜΑΤΑ

Θειικού ασβεστίου I I I I I I I I I I

Σκυρόδεμα I/A I I/A I I/A I/A I/A I I I

Παλαιό δάπεδο πλακιδίων I I I/A I/A I/A I I I

Πορομπετόν I I I I I I I

Γύψο I I I I I I I

Λεία ασφαλτική επίστρωση I I I I I I I I I

Θερμαινόμενα δάπεδα, CA, CT I I I I I I I I I I

Νοβοπάν I I I I

Άγριες επιφάνειες σε τοιχοποιία I/A I/A I I/A I/A I/A I

Μέταλλα I/A

Στόκος I I I I I I I I I

Γυψοσανίδα I I I I I I I

Τσιμεντοκονίαμα, σοβάς I/A I/A I I/A I/A I/A I I I

ΕΞΌΠΛΊΣΜΌΣ,
ΣΗΜΕΊΩΣΕΊΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΊΚΑ

ARDAGRIP
MULTI

Απορροφητικές 
επιφάνειες

Χαλαζιακή 
άμμος

0,3 – 0,6 mm

Ardatape
Wall/Floor

Inside/
Outside/ 
120 Extra

A 
(abP)

Ardatape
Wall/Floor

Inside/
Outside/ 
120 Flex

A + B 
(abP)

Ardatape 
Wall/Floor

Inside/
Outside/ 
120 Extra

A + B 
(abP)

Χαλαζιακή 
άμμος 

0,6 – 1,2 mm

A + B + C 
(abP)

Εξωτερική 
χρήση 

ARDALAN
RENO

Ξύλινα 
υποστρώματα 

Niboplan  
FA 600

3 – 15 mm

Ξύλινα 
υποστρώματα 
Niboplan FA 

600
3 – 15 mm

Εξωτερική 
χρήση 

ARDALAN
AQUA

2 – 20 mm

Επεξήγηση συμβόλων: W = Τοίχος, B = Δάπεδο, I = Εσωτερικά, A = Εξωτερικά (abP) Έγκριση Γερμανικού Τεχνικών Κατασκευών

1  20



 2    Σύνθετη Στεγανοποίηση
ΣΦΡΑΓΊΣΤΊΚΑ

ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΤΊΚΑ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΗΣ



ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες

ARDATEC XTREM

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

• Γεφύρωση ρωγμών 
• Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 

10 μέτρα
• Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση: 1,1 kg ανά m2 ανά 
στρώση. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, 
η κάθε μία με πάχος 1 mm

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Συστατικό A Giscode RE 1 
▶  Συστατικό B Giscode RE 1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι
30170833

Συστατικό A
4026923100098

5-kg-Μεταλλικό δοχείο
72/360 kg

Γκρι
30170843

Συστατικό Β
4026923100104

5-kg-Μεταλλικό δοχείο
72/360 kg

Έύκαμπτο στεγανοποιητικό δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, βασισμένο σε τροπο-
ποιημένες εποξειδικές ρητίνες. Κατάλληλο για προστασία κάτω από επιστρώσεις κε-
ραμικών πλακιδίων. Δημιουργεί μία αδιάβροχη επικάλυψη ανθεκτική σε αραιωμένα 
αλκάλια και οξέα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Έφαρμόζεται σε χώρους υγιεινής, ντουζιέρες, πλυντήρια οχημάτων, πισίνες, μπαλ-
κόνια, ταράτσες, ζυθοποιίες, γαλακτοβιομηχανίες, χώρους επεξεργασίας κρεάτων, 
χημικές βιομηχανίες, κουζίνες εστιατορίων και γενικά σε χώρους με υψηλή υγρασία. 
Πριν από την εφαρμογή του Ardatec Xtrem, η επιφάνεια πρέπει να ασταρώνεται με 
Ardagrip Xtrem.

Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με 
το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C (abP), συνδυαστικά με: Ardagrip Xtrem, 
Ardaflex Xtrem, Ardaflex Ultimate, Ardaflex Flex.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:
1. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
2. Σε πισίνες W2-B σύμφωνα με το DIN 18535-3
3. Πολύ υψηλή επίδραση νερού λόγω παρατεταμένης χημικής πίεσης σύμφωνα με 
το DIN 18531-5

TIP:
Όι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω 
στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή:
Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.
Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποι-
ητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

2  

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN EN 
14891

RM 01 P
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες 2  
ARDATEC FLEXDICHT®

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΎΜΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

• Πολύ εύκαμπτο 
• Δεν περιέχει διαλύτες
• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg ανά m2 
(σε άγριες επιφάνειες, η κατανάλωση 
αυξάνεται)

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Giscode D 1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30604954 4026923100111
8-kg-Δοχείο

51/408 kg

Γκρι 30604959 4026923100128
15-kg- Δοχείο

30/450 kg

Γκρι 30604970 4026923100135
25-kg- Δοχείο

24/600 kg

Πράσινο 30609543 4026923605432
15-kg- Δοχείο

30/450 kg

Πράσινο 30611087 4026923505527
25-kg-Δοχείο

24/600 kg

Έξαιρετικά εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανοποιητικό πολυμερικής βάσης για τοί-
χους και δάπεδα κάτω από πλακίδια έναντι νερού που δεν υφίσταται πίεση. Μετά 
την ωρίμανση είναι αδιάβροχο, εύκαμπτο και γεφυρώνει ρωγμές. Έτοιμο προς χρή-
ση, εφαρμόζεται με ρολό. Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατα-
σκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex 
Ultimate, Ardaflex Flex, Ardaflex Turbo, Ardaflex Marble Fast, Ardaflex XXL, Ardaflex 
Flex Mortar, Ardaflex Top² και Ardafix Pro.
Χρησιμοποιείται ως συνεχής στεγανοποίηση κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική 
πέτρα σε εσωτερικούς χώρους, για την προστασία του υποστρώματος από διείσδυση 
νερού, ή υγρασίας, π.χ. σε ντουζιέρες, μπάνια, εγκαταστάσεις υγιεινής, νιπτήρες κλπ.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:
1. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
2. Σε εσωτερικούς χώρους από W1-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
3. Σε εσωτερικούς χώρους από W2-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
4. Έυρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, σε υγρούς χώρους σύμφωνα με το ETAG 022

TIP:
Τα ανισόπεδα υποστρώματα πρέπει να επιπεδωθούν με κονίαμα λεπτής στρώσης 
(Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, ή Ardaflex Top²). Τα πορώδη υποστρώματα πρέπει 
να ασταρώνονται με Ardagrip Classic. Τα μη απορροφητικά υποστρώματα μπορούν 
να επικαλυφθούν απευθείας μετά από καθαρισμό και στέγνωμα.

Όι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω 
στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside 
/ Outside. Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με 
στεγανοποιητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra. Όι γωνίες μεταξύ τοίχου και 
δαπέδου και οι γωνίες τοίχου σφραγίζονται με Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside 
/ Outside.

DIN
18534-3
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες

ARDATEC 1K FLEX

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Ενός συστατικού
• Γεφύρωση ρωγμών
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 

3 μέτρα

Κατανάλωση: Για πάχος ξηρού φιλμ 2 
mm, περίπου 3,5 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο για 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Χαμηλή συγκέντρωση σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS 

πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30604969 4026923602684
20-kg-Σακί
42/840 kg

Έύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα, ενός συστατικού, κατάλληλο για στεγανοποίηση 
κάτω από κεραμικές επικαλύψεις. Μετά την ωρίμανση, είναι εύκαμπτο, αδιάβροχο 
και γεφυρώνει ρωγμές. Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών (κλάση R1-I). Έφαρμόζεται 
με βούρτσα, ρολό, ή σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύ-
χιες εφαρμογές.
Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με EU-VO 1907/2006 
(REACH). Κατηγορίας B2 «κανονικά εύφλεκτο» σύμφωνα με το DIN 4102-1.
Συμμορφώνεται με «Αρχές δοκιμών για υγρά στεγανωτικά που χρησιμοποιούνται σε 
πλακίδια και επιστρώσεις πλακιδίων (PG-AIV-F)».
Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α+Β (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex mortar, Ardaflex 
Top², Ardafix Pro, Ardaflex Ultimate, Floorflex Classic, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo 
και Ardafix Flex.

Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια 
και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για 
τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με με-
γάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα 
(έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.

Εγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:
1. Σε Μπαλκόνια Ταράτσες, Σήραγγες σύμφωνα με το DIN 18531-5
2. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
3. Σε πισίνα από W1-Β σύμφωνα με το DIN 18535-3

TIP:
Για εφαρμογές με πολύ μεγάλη έκθεση σε χημική καταπόνηση συνιστάται η χρήση 
Ardatec Xtrem εποξειδικής βάσης.

2  

DIN EN
14891

CM 01 P

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες 2  
ARDATEC 2K FLEX

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΎΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Ελαστικό
• Υψηλή γεφύρωση ρωγμών
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Για πάχος ξηρού φιλμ 2.0 
mm, περίπου 3,8 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληρο-
φοριών

▶  Συστατικό σκόνης Giscode ZP 1
▶  Ύγρό συστατικό Giscode D 1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό Γκρι
30604960

Σκόνη Συστατικό A
4026923601847

15-kg-Σακί
60/900 kg

Γκρι
30604968

Υγρό Συστατικό Β
4026923601854

5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Έύκαμπτο, παχύρευστο στεγανοποιητικό κονίαμα, δύο συστατικών κατάλληλο για 
στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επικαλύψεις σε χώρους με μεγάλη καταπόνηση 
από υγρασία και νερό. Μετά την ωρίμανση, είναι εύκαμπτο, αδιάβροχο και γεφυρώνει 
ρωγμές. Έφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερι-
κές και υποβρύχιες εφαρμογές. Το συστατικό Ardatec 2K Flex σε σκόνη (συστατι-
κό Α) έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΈΈ (REACH)

Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια 
και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για 
τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με πολύ 
μεγάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα 
(έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.

Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α+Β (abP), συνδυαστικά με: συγκολλητικά πλακιδίων 
Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex Top², Ardafix Pro, Floorflex Classic, Floorflex XXL, 
Ardafix Flex, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate και Ardaflex XXL.

Έγκεκριμένο για κατηγορίες επίδρασης νερού:
1. Σε Μπαλκόνια σύμφωνα με το DIN 18531-5
2. Σε εσωτερικούς χώρους από W0-I έως W3-I σύμφωνα με το DIN 18534-3
3. Σε πισίνα από W2-Β σύμφωνα με το DIN 18535-3

TIP:
Όι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω 
στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή:
Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside.
Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποι-
ητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.
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TURBOTEC 2K+

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΎΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2 ΣΎΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Δραστικό και εξαιρετικά εύκαμπτο
• Εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα 

ή ψεκασμό
• Πολύ εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή σε γήρανση και UV
• Ανθεκτικό στον παγετό και στο 

αλάτι αποπαγοποίησης
• Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο
• Φραγή ραδονίου
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης 

έως 6m

Κατανάλωση: Στεγανοποίηση έναντι 
νερού πρόσκρουσης περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση έναντι υγρασίας 
εδάφους, μη συσσωρευτικών εκροών 
περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση συσσωρευτικών εκροών 
περίπου 3,8 kg/m²
Στεγανοποίηση κάτω από τοίχους και 
πλακίδια κλίνκερ περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και
ταράτσες περίπου 2,5 kg/m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R PLUS 
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπλε
30611028

Συστατικό A+B
4008373128259

5-kg-Δοχείο
52/260 kg

Μπλε
30611015

Συστατικό A+B
4008373128242

25-kg-Δοχείο
18/450 kg

Έπαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 2 συστατικών για στεγανοποίηση εξωτε-
ρικών τοιχωμάτων υπογείων, βάθρων, θεμελίων, τσιμεντένιων πλακών και παλαιών 
κτιρίων. Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο. Συνδυάζει τις θετικές ιδιότητες ενός 
εύκαμπτου στεγανωτικού υλικού και μιας παχιάς επίστρωσης ασφάλτου, για στεγα-
νοποιήσεις κατασκευών. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε τοίχους και 
δάπεδα. Το συστατικό Turbotec 2K + σε σκόνη (συστατικό Α) έχει χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΈΈ (REACH)

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση πλακών δαπέδου που έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος και τις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων , έναντι της υγρασίας του εδάφους 
και του μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, καθώς και για στεγανοποίηση των 
πέδιλων στήριξης οικοδομικών κατασκευών. Για οριζόντια στεγανοποίηση εντός και 
κάτω από τα τοιχώματα έναντι τριχοειδούς ανερχόμενης υγρασίας. Για στεγανοποί-
ηση εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος , ενάντια σε συσσωρευμένο 
νερό και νερό υπό πίεση έως 3 m στήλη ύδατος σε μέγιστο βάθος θεμελίων 5 m. Για 
εσωτερική στεγανοποίηση δεξαμενών έναντι υδροστατικής πίεσης (πισίνες, δεξαμε-
νές νερού κλπ.) σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές μέχρι ύψος πλήρωσης 6 m. 
Για σύνθετη στεγανοποίηση πλακιδίων και πλακών για τάξεις πίεσης Α και Β (abP). 
Για τάξεις πρόσκρουσης νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18531-5 σε μπαλκόνια, 
σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με DIN 18534-3, καθώς και W2-B σε πισίνες σύμ-
φωνα με DIN 18535-3. Για δομική στεγάνωση σύμφωνα με DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, 
W2.1-E, W3-E, W4-E.

Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α+Β (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex 
Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

Όι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω 
στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή:
Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποι-
ητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

TIP Για Εφαρμόγες:
• Για σφράγιση πλακιδίων κλίνκερ και των τούβλων πρόσοψης
• Για σφράγιση τοίχου / περιοχή πέλματος
• Για στεγανοποίηση σοβά, σοβά βάσεως και ως σύνθετο σύστημα θερμομόνωσης.
• Για στεγανοποίηση μέσα και κάτω από τους τοίχους, ως οριζόντιο φράγμα κατά 

της ανερχόμενης υγρασίας
• Για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα στην περιοχή που έρχεται σε επα-

φή με το έδαφος
• Για στεγανοποίηση εισόδων κτιρίων και συνδέσεων
• Για στεγανοποίηση πλακών βάσης και ρωγμών τοιχωμάτων
• Για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και ταράτσες (σε συνδέσεις, στο υπόβαθρο)
• Για παρεμπόδιση ενανθράκωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
• Για τοποθέτηση περιμετρικών θερμομονωτικών πλακών
• Για επισκευή παλαιών ασφαλτικών στεγανοποιήσεων
• Ως γέφυρα πρόσφυσης σε ορυκτά υποστρώματα

2  

DIN EN
14891

CM 01 P

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18533
W1-E/W4-E
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ARDATEC MEMBRAN

ΕΎΚΑΜΠΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΜΕΣΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΗΣΗΣ

• Στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές 
επιστρώσεις

• Για μπαλκόνια, ταράτσες
• Για πισίνες με βάθος έως 4 m
• Άμεση εφαρμογή
• Εύκαμπτη, γεφυρώνει ρωγμές
• Πρακτική βαθμονομημένη κλίμακα
• Κατάλληλη ως μέσο αποσύμπλεξης

Κατανάλωση: Περίπου 1,0 έως 1,05 
m²/m²

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC1 PLUS  
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30835829 4026923605333
30-m²-Ρολό

1 m πλάτος, 0,6 mm πάχος 
28/840 m²

Έύκαμπτη στεγανοποιητική μεμβράνη άμεσης τοποθέτησης. Έτοιμη προς χρή-
ση, παραμορφώσιμη και αδιάβροχη με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Έξαιρετικό 
πλεονέκτημα η άμεση τοποθέτηση πλακιδίων μετά την εφαρμογή της. Αποτελείται 
από τροποποιημένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με ύφασμα 
πολυπροπυλενίου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης, 
μπορούν να τοποθετηθούν κεραμικές επιστρώσεις. Το υλικό ενεργεί ταυτόχρονα ως 
μέσο αποσύμπλεξης. Κατάλληλη για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφά-
νειες σε τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλ-
λάδιο ZDB κατηγορία Α+Β+C (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex 
Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

TIP:
Όι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακά-
τω στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή: Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 
Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποι-
ητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18534-3
W3-I

27



ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες

AQUA BLOCKER®

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΎΒΡΙΔΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 ΣΎΣΤΑΤΙΚΟΎ, 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑΣ

• Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο 
• Ελαστικό
• Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών

Κατανάλωση: 
Για δύο στρώσεις, ανάλογα με το 
φορτίο, περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m². 
Χρήση ως συγκολλητικό περίπου 0,4 
kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R  
πολύ χαμηλές εκπομπές

▶  Giscode RS 10

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821418 4026923602820
290-ml- Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 Τεμάχια

Γκρι 30814436 4026923602615
1-kg-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο)
63/378 kg

Γκρι 30139351 4026923602851
14-kg-Δοχείο

(2x7-kg-σακούλα αλουμινίου) 
30/420 kg

Έπαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, μεγάλης θιξοτροπίας, τεχνο-
λογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Έφαρμό-
ζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού 
χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχο-
ειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18533. Λόγω της 
θιξοτροπίας του, είναι κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.
Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις 
ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυ-
ροδέματος.
Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, για σύνθετη στε-
γανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες, για εργασίες επισκευής σε στέγες και για 
στεγανοποίηση προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών στοιχείων, για τη στεγανοποίη-
ση ακμών και γωνιών σε μπαλκόνια και ταράτσες.

TIP: Χρησιμοποιείται για συγκόλληση:
Τα σημεία επικαλύψης του Ardatec Membran
Ταινιών: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside
καθώς και όλων των στεγανοποιητικών εξαρτημάτων τοίχου και δαπέδου

2  

DIN
18533
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SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΎΚΑΜΠΤΗ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

• Αυτοκόλλητη
• Εξαιρετικά εύκαμπτη
• Άμεσα αδιάβροχη

Κατανάλωση: Περίπου 1,05 m2 ανά m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
σταθερή θέση, σε κλειστό δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

TIP:
Τα κατάλληλα αστάρια μπορούν να
αναζητηθούν στη σελίδα 95

Έξαιρετικά εύκαμπτη, πλήρως αυτοκόλλητη, ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης 
ψυχρής εφαρμογής, σύμφωνα με το DIN 18533. Ανθεκτική στον παγετό και στο αλάτι. 
Κατάλληλη για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών και υγρών χώρων έναντι υγρα-
σίας εδάφους και νερού που δεν υπόκειται σε πίεση. Κατάλληλη και για εξωτερική 
στεγάνωση σε υπόγεια, θεμέλεια, και γενικά περιφέρεια θεμελίωσης. Μετά την εφαρ-
μογή, η στεγάνωση είναι άμεσα αδιάβροχη και ανθεκτική στη βροχή. Έπικαλυμμένη 
με προστατευτικό, ανθεκτικό σε υγρασία πλαστικό φιλμ. 

Κατάλληλη για την προστασία τμημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος
σύμφωνα με το DIN 18533 part 2:
W1-E (υγρασία εδάφους και νερό που δεν υπόκειται σε πίεση)
W4-E (νερό εκτόνωσης και υγρασία εδάφους στη βάση τοιχώματος και τριχοειδή 
ύδατα μέσα και κάτω από τους τοίχους)

TIP:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φραγή υδρατμών στην περιοχή του δαπέδου κάτω
από επιστρωμένες επιφάνειες.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μαύρο 30603664 4026923601649

20-m2-Ρολό
1 m πλάτος

1,5 mm πάχος 
15/300 m2

DIN
18533
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ARDATAPE 100 SPECIAL

ARDATAPE 120 FLEX

ΑΎΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΒΟΎΤΙΛΙΚΟΎ ΚΑΟΎΤΣΟΎΚ

• Ελαστική
• Εύκαμπτη
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΣΎΝΔΕΣΕΩΝ

• Αδιάβροχη
• Εύκαμπτη
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Μόνιμα ελαστική, πλήρως αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης με βάση βουτυλικό 
καουτσούκ. Συνδυάζεται με το προϊόν στεγάνωσης Ardatec Xtrem που έχει έγκριση 
από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB 
για κατηγορίες Α+Β+C (abP).

Έύκαμπτη, ταινία με πτυχώσεις, από πολυεστερικό υλικό, επικαλυμμένο με θερμο-
πλαστικό ελαστομερές, για γωνίες και αρμούς επέκτασης, σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους, καθώς και κάτω από το νερό.

Έγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β (abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από 
τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, 
Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem

2  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30180248 4026923602776
1 Ρολό

25 m μήκος, 100 mm πλάτος

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30180245 4026923100166
1 Ρολό

50 m μήκος, 120 mm πλάτος

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες 2  
ARDATAPE 120 EXTRA

ARDATAPE 120 EASY

ARDATAPE SILENCE

ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΕ ΕΝΙΣΧΎΣΗ ΎΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

• Επενδυμένη με υαλοβάμβακα και στις 
δύο πλευρές

• Εύκαμπτη
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΒΟΎΤΟΎΛΙΟΎ ΜΕ ΕΝΙΣΧΎΣΗ 
ΎΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

• Αυτοκόλλητη
• Επενδυμένη με υαλοβάμβακα
• Για μπανιέρες και ντουζιέρες

ΑΎΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΎ

• Αυτοκόλλητη
• Επενδυμένη με υαλοβάμβακα
• Για μπανιέρες και ντουζιέρες

Διπλής όψεως, εύκαμπτη, επενδυμένη με υαλοβάμβακα, ειδική ταινία στεγανοποί-
ησης για γωνίες και αρμούς επέκτασης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, 
καθώς και κάτω από το νερό.

Έγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από 
τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, 
Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.…

Στεγανωτική αυτοκόλλητη ταινία βουτυλίου, επενδυμένη με υαλοβάμβακα, για στε-
γανοποίηση ανοιγμάτων και συνδέσεων σε μπανιέρες και ντουζιέρες.

Έγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με τα προϊό-
ντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K 
Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem

Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία για μπανιέρες και ντουζιέρες, για την αποφυγή με-
τάδοσης ήχων στην κατασκευή.

Έγκεκριμένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με το προϊό-
ντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K 
Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30835794 4026923604770
1 Ρολό

50 m μήκος, 120 mm πλάτος

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπεζ 30612684 4026923505589
1 Ρολό

3,5 m μήκος, 120 mm πλάτος

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30612646 4026923505565
1 Ρολό

3,5 m μήκος, 30 mm πλάτος

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

NEO

NEO
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες

ARDATAPE WALL/FLOOR

ARDATAPE PROTECT

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ 
ΤΟΙΧΟΎ - ΔΑΠΕΔΟΎ

• Επενδυμένα με υαλοβάμβακα και στις 
δύο πλευρές 

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 
υποβρύχιες εφαρμογές

• Εύκαμπτα
• Με χείλη από καουτσούκ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ

• Αυτοκόλλητη
• Ανθεκτική στο σκίσιμο
• Εύκολη τοποθέτηση

Έιδικά κολάρα στεγανοποίησης, με επένδυση από υαλοβάμβακα και στις δύο πλευ-
ρές, για δάπεδα και τοίχους. Έγκεκριμένα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών 
Κατασκευών σύμφωνα με το φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C(abP) για χρήση 
σε συνδυασμό με κάποιο από τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec 
Membrane, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex, Turbotec 2K + και Ardatec 2K Flex.

Έυρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-12/0271 σε συνδυασμό με το προϊόν στεγάνωσης 
Ardatec Flexdicht.

TIP:
Ardatape Wall, (κολάρο τοίχου)
Προσαρμόζεται σε σωλήνες 25-40 mm, 50-70 mm και 80-120 mm.
Ardatape Floor, (κολάρο δαπέδου)
Κολάρο δαπέδου 425 x 425 mm, για στεγάνωση αποχετεύσεων. Με προσαρμογή κο-
πής και διάτρησης.

Προστατευτική ταινία αρμών κατάλληλη για προστασία γωνιακών αρμών και στεγα-
νοποίηση αρμών διαστολής. Έύκολη στην εφαρμογή με αντοχή στο σκίσιμο.

Έγκεκριμένα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με το προϊό-
ντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membrane, Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K 
Flex, Turbotec 2K + και Ardatec Xtrem.

2  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30612619 4026923505534
140 x 140 mm

(Για τοίχο) Κουτί 10 τεμαχίων

Ανοιχτό γκρι 30612620 4026923505541
180 x 180 mm

(Για τοίχο) Κουτί 10 τεμαχίων

Ανοιχτό γκρι 30612621 4026923505558
250 x 250 mm

(Για τοίχο) Κουτί 10 τεμαχίων

Ανοιχτό γκρι 30822397 4026923100203
425 x 425 mm

(Για δάπεδο) Κουτί 10 τεμαχίων

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπεζ 30612685 4026923505572
1 Ρολό

10 m μήκος, 50 mm πλάτος

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

NEO

NEO

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες 2  
ARDATAPE STRONG

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

PRESTIK® KNETDICHTUNG

ΕΝΙΣΧΎΤΙΚΟ ΎΦΑΣΜΑ 
ΎΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 
υποβρύχιες εφαρμογές

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Με επένδυση υαλοβάμβακα και στις 
δύο πλευρές

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 
υποβρύχιες εφαρμογές

ΠΛΑΘΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΩΝΙΩΝ 
ΒΟΎΤΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Χωρίς συρρίκνωση
• Για διαμόρφωση γωνιών

Ύφασμα υαλοβάμβακα για την ενίσχυση στεγανοποιητικών μεμβρανών. Χρησιμοποι-
είται σε συστήματα της Bostik.

Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C(abP) για χρήση σε συνδυασμόμε κάποιο από 
τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex, Ardatec 
2K Flex και Turbotec 2K.

Έιδικές γωνίες επενδυμένες και στις δύο πλευρές με υαλοβάμβακα, για σύνθετες 
στεγανοποιήσεις.

Έγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB για κατηγορίες Α+Β+C(abP) για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο από 
τα προϊόντα στεγάνωσης Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, 
Turbotec 2K+, Ardatec 1K Flex και Ardatec 2K Flex.

Στεγανωτικό βουτιλικής βάσης σε μορφή πλαστελίνης για επεξεργασία με τα χέρια. 
Κατάλληλο για τη διαμόρφωση γωνιακών περιοχών σε μπανιέρες και ντουζιέρες. 
Έφαρμόζεται ως ταινία στεγανοποίησης σωλήνων σε συνδυασμό με το Ardatape 120 
Easy.

Για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση που δεν εκτίθεται συνεχώς σε νερό και 
/ ή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για στεγανοποιήσεις σε ανοίγματα τοί-
χου και οροφής π.χ. για αγωγούς, βαλβίδες σε εγκαταστάσεις υγιεινής, αποχετεύσεις 
σε μπαλκόνια και ταράτσες, σωλήνες αποχέτευσης, ρωγμές σε τοιχοποιία, πόρτες 
και παράθυρα.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30822404 4026923100210
1 Ρολό

50 m μήκος, 120 mm πλάτος

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30822649 4026923604800
Εσωτερική γωνία

(Κουτί των 25 τεμαχίων)
48/1200 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30180247 4026923604817
Εξωτερική γωνία

(Κουτί των 25 τεμαχίων) 
36/900 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30590910 4008373122301
22 x 250-g-ανά συσκευασία 

70 τεμάχια

Γκρι 30131753 4008373122318
16 x 1000-g-ανά συσκευασία 

32 τεμάχια

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3
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 3    Εξομάλυνση Ύποστρώματος
ΥΛΊΚΑ ΕΠΊΣΚΕΥΩΝ 

ΥΛΊΚΑ ΕΠΊΠΕΔΩΣΗΣ 
ΚΌΝΊΑΜΑΤΑ ΤΑΧΕΊΑΣ ΩΡΊΜΑΝΣΗΣ



ΕΞΌΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΌΣΤΡΩΜΑΤΌΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΎΛΙΚΑ 
ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΎΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

• Υψηλή ταχύτητα ροής
• Ασυναγώνιστη απόδοση
• Για ανάμειξη, επεξεργασία

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

ΎΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΎΤΟΕΠΙ-
ΠΕΔΟΎΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Έτοιμο για επικάλυψη μετά από 2 
ώρες

• Πάχος στρώσης 1 - 20 mm, (Έως 50 
mm με προσθήκη αδρανών)

• Ιδιαίτερα λεία επιφάνεια
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C30-F7 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1 R

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΎΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Έτοιμο για επικάλυψη μετά από 4 ώρες
• Πάχος στρώσης 1 - 10 mm

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C30-F7 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1 R

Το Bostik Pumping Truck, είναι η πρώτη μεγάλη κινητή αντλία στη Γερμανία για εύκολη 
ανάμειξη και επεξεργασία τσιμεντοειδών κονιαμάτων επιπέδωσης για μεγάλα έργα.Το 
όχημα έχει ικανότητα απόδοσης έως 7 τόνους ανά ώρα με πρωτοποριακή τεχνολογία 
επεξεργασίας για απλό και καθαρό χειρισμό. Έίναι ασυναγώνιστο σε επιδόσεις, με ελάχι-
στους χρόνους ρύθμισης και χαμηλές απαιτήσεις σε προσωπικό.
Για τη χρήση του Bostik Pumping Truck, το υλικό επιπέδωσης Ardalan Best XL είναι 
κατάλληλο για πάχη στρώσεων μέχρι 20 mm, το υλικό επιπέδωσης Niboplan DE εί-
ναι κατάλληλο για πάχη στρώσεων μέχρι 40 mm, ενώ το υλικό εξωτερικής επιπέδωσης 
Ardalan Aqua είναι κατάλληλο για πάχη στρώσεων μέχρι 20 mm. Τα τσιμεντοειδή αυτά 
υλικά είναι επίσης διαθέσιμα και σε συσκευασία Big Bag των 1000 Kg.

Το Ardalan Best XL είναι υψηλής ποιότητας αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κο-
νίαμα εξομάλυνσης δαπέδων για εσωτερικές εφαρμογές. Χαμηλών εκπομπών σε 
ρύπους, κατάλληλο για την παραγωγή σκληρών υποστρωμάτων με ιδιαίτερα λεία 
επιφάνεια για χρήση κάτω από κεραμικά πλακίδια, πλάκες και φυσική πέτρα.

Το Ardalan Best XL είναι ταχείας ωρίμανσης(ρητινούχο). Η επιφάνεια μετά την ωρί-
μανση είναι ομοιόμορφη και με ελάχιστους πόρους. Το πάχος στρώσης μπορεί να 
αυξηθεί έως 50 mm με προσθήκη αδρανών για μη αυτοεπιπεδούμενες εφαρμο-
γές(ρύσεις). Το Ardalan Best XL είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΈΈ και με χαμηλές εκπομπές 
ρύπων σύμφωνα με GE 1-Emicode EC 1R.

Κατάλληλο για γέμισμα, εξομάλυνση και επιπέδωση επιχρισμάτων, τραχέων στρώ-
σεων και ακατέργαστων δαπέδων από σκυρόδεμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
σκληρές, συμπαγείς επιφάνειες και σε κρίσιμα υποστρώματα. Π.χ. σε παλαιά υπο-
στρώματα με υπολείμματα κόλλας. Ατόφιο (χωρίς την χρήση αδρανών), μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μία στρώση σε πάχη 1-20 mm σε μία εφαρμογή

Χαμηλής τάσης, τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων κατάλληλο για επι-
πέδωση ανομοιομορφιών κάτω από κεραμικά πλακίδια, τάπητες και πλαστικά δάπε-
δα. Αυτοεπιπεδούμενο, με δυνατότητα επικάλυψης μετά από 4 ώρες, κατάλληλο για 
εσωτερικούς χώρους.

Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση δαπέδων από σκυρόδεμα, μαγνησίτη, τσι-
μεντοκονιών, κεραμικών πλακιδίων, πλακιδίων terrazzo και φυσικών και τεχνητών 
πέτρινων πλακών.

Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος στρώσης 1 - 10 mm. Για να αυξηθεί η 
πρόσφυση, σε απορροφητικά υποστρώματα, θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί αστάρι 
Ardagrip Classic. Σε μη απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει πρώτα να εφαρμο-
στεί αστάρι Ardagrip Xpress.

Κωδικός Νο. 90055034

3

ARDALAN® BEST XL

ARDALAN® UNIVERSAL

PUMP TRUCK 2.0

2 h PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

1-10 mm

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30120242 4008373115426
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30610973 4026923505510
25-kg-Σακί
42/1050 kg

35



ΕΞΌΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΌΣΤΡΩΜΑΤΌΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

ARDALAN® AGM PLUS

ARDALAN® RENO

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΎΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Έτοιμο για επικάλυψη μετά από 2 ώρες
• Πάχος στρώσης 3 - 30 mm
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS  

πολύ χαμηλές εκπομπές

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΎΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Βατότητα μετά από 30 λεπτά
• 2 - 10 mm, (Έως 30 mm με χρήση 

αδρανών)
• Για τοίχους, δάπεδα
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS  

πολύ χαμηλές εκπομπές

Γενικής χρήσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για σταθερή επιπέδωση, 
επισκευή, και πλήρωση οπών και εσοχών σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικές και 
εξωτερικές εφαρμογές.

Το Ardalan AGM Plus έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με 
τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΈΈ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμ-
φωνα με το GEV-Emicode EC 1R PLUS.

Το Ardalan AGM Plus μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προσθήκη αδρανών σε πάχος 
στρώσης 3 - 30 mm. Κατάλληλο για μερική πλήρωση, επιδιόρθωση και επιπέδωση 
κάτω από κεραμικές επενδύσεις και υλικά επιπέδωσης. Για σκαλοπάτια και πλατ-
φόρμες, για πλήρωση οπών και εσοχών σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου, για εξο-
μάλυνση δαπέδων σκυροδέματος, καθώς και για δημιουργία ρύσεων(με προσθήκη 
αδρανών).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με συνεχή υγρασία, π.χ. σε πισίνες, μπαλκόνια 
και ταράτσες σε συνδυασμό με συστήματα στεγανοποίησης της Bostik.

Έξαιρετικά ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για τοίχους 
και δάπεδα. Βατότητα μετά από 30 λεπτά. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το Ardalan Reno έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΈΈ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα 
με GEV-Emicode EC 1R PLUS.

Πολλαπλών εφαρμογών, επισκευαστικό κονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων από σκυ-
ρόδεμα, για σκάλες και τοίχους. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος 
στρώσης 2 - 10 mm. Με προσθήκη 50% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος κόκκων 0 - 3 
mm) πάχος στρώσης 10 - 20 mm. Με προσθήκη 100% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος 
κόκκων 0 - 8 mm) πάχος στρώσης 20 - 30 mm.

Για εξωτερικές εφαρμογές, απαιτείται συνδυασμός του Ardalan Reno με πρόσμικτο 
Ardagrip Elastic.

3  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30610072 4026923605449
25-kg-Σακί 
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπεζ 30122640 4008373115884
25-kg-Σακί
42/1050 kg

2 h

2-30 mm
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Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

STUCCO W-140

NIBOPLAN FA 600

ΎΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΎΕΣ

• Μετά από 2 - 3 ώρες έτοιμο για 
επικάλυψη

• Πάχος στρώσης 0 - 25 mm 
• Για τοίχους και οροφές
• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,1 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1

ΑΎΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΝΙΣΧΎΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

• Πολύ εύκαμπτο
• Πάχος στρώσης 3 - 15 mm
• Για εσωτερικές εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης:
περίπου 1,6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R  
πολύ χαμηλές εκπομπές

▶  Giscode ZP 1

Υψηλής ποιότητας, χαμηλής τάσης, ρητινούχο κονίαμα, με βάση την τεχνολογία ελα-
φριάς πλήρωσης. Για σταθερή επιπέδωση και επισκευές σε επιφάνειες τοίχων και 
οροφών. 

Μετά από περίπου 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη. Κατάλληλο για εσωτερικές 
εφαρμογές. Έφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υποστρω-
μάτων χαμηλής τάσης σε εσωτερικούς χώρους πριν από επίστρωση με κεραμικά 
πλακίδια και φυσικές πέτρες.

Η χρήση ελαφρών υλικών πλήρωσης έχει ως αποτέλεσμα έως και 50% υψηλότερη 
απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα εξομάλυνσης, καθώς και ιδιότητες 
εύκολης εφαρμογής. Για πάχη στρώσεων μέχρι 25 mm σε μία εφαρμογή.

Έξαιρετικά εύκαμπτο, ενισχυμένο με ίνες, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα 
εξομάλυνσης και επιπέδωσης. Κατάλληλο και για μεγάλα πάχη στρώσεων κάτω από 
κεραμικά πλακίδια, τάπητες και πλαστικά δάπεδα. Αυτοεπιπεδούμενο, με βατότητα 
μετά από περίπου 4 ώρες. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές.

Το Niboplan FA 600 έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΈΈ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμ-
φωνα GE 1-Emicode EC 1R.

Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση ξύλινων σανίδων, ξύλινων μοριοσανίδων
(V 100) και τσιμεντοσανίδας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση σε πάχος
3 - 15 mm. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Τα υποστρώματα πρέπει να 
προετοιμαστούν με κάποιο από τα παρακάτω αστάρια:
Ardagrip Classic, Ardagrip Xpress, ή Ardagrip Multi.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30605028 8713572033513
20-kg-Σακί
42/840 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30122833 4008373109098
25-kg-Σακί
42/1050 kg

0-25 mm

3-15 mm

NEO
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ΕΞΌΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΌΣΤΡΩΜΑΤΌΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

NIBOPLAN DE

ARDALAN® AQUA

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

ΑΎΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΎΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΞΟΜΑΛΎΝΣΗΣ
ΠΑΧΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

• Ταχείας ωρίμανσης
• Πάχος στρώσης 5 - 40 mm
• Για εσωτερικές εφαρμογές 
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης περίπου 1,7 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών
▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C20-F5 

σύμφωνα με DIN EN 13813
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΎΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΎΨΗΛΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

• Για σημεία με μόνιμη υγρασία
• Πάχος στρώσης 2 - 20 mm, (Έως 40 

mm με χρήση αδρανών)
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C25-F7 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Ανθεκτικό στο παγετό και τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες(REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΎΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

• Πάχος στρώσης 35 - 80 mm
• Για όλες τις κατασκευές δαπέδων
• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
• Επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια 

μετά από 24 ώρες
• Με δυνατότητα χρήσης αδρανών
• Με δυνατότητα άντλησης

Κατανάλωση: Περίπου 2 kg ανά m² ανά 
1 mm πάχος στρώσης

▶  GISCODE: ZP 1
▶  Ποιότητα κονιάματος: C25-F5 

σύμφωνα με DIN EN 13813
▶  Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Υψηλής ποιότητας, παχιάς στρώσης, αυτοεπιπεδούμενο επισκευαστικό κονίαμα εξο-
μάλυνσης. Κατάλληλο για δημιουργία επίπεδων στρώσεων με μεγάλο πάχος κάτω 
από κεραμικές επικαλύψεις και φυσικές πέτρες. Για εσωτερικές εφαρμογές. 

Το Niboplan DE έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με το 
EU-VO 1907/2006 (REACH) και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με GE 
1-Emicode EC 1R. 

Κατάλληλο για εξομάλυνση σκυροδέματος, επιχρισμάτων τσιμέντου και θειικού ασβε-
στίου καθώς και παλαιών επενδύσεων πλακιδίων. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρ-
μανση. Πάχος στρώσης 5 - 40 mm σε μία εφαρμογή. Τα απορροφητικά υποστρώματα 
πρέπει να ασταρωθούν με Ardagrip Classic, ενώ τα λεία με Ardagrip Xpress.

Υψηλής ποιότητας, αδιάβροχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης και 
επιπέδωσης για τη δημιουργία υποστρωμάτων. Κατάλληλο για επιφάνειες περιοδικής υγρα-
σίας, για μόνιμα υγρές εσωτερικές και εξωτερικές περιοχές, καθώς και για εμβαπτισμένες 
περιοχές κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσικές πέτρες. 
Κατάλληλο για επιφάνειες δαπέδων και θερμαινόμενες κατασκευές δαπέδων με πάχος στρώ-
σης 2 - 20 mm. Με χρήση αδρανών το πάχος στρώσης μπορεί να φτάσει 40 mm. Το Ardalan 
Aqua είναι ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο και ταχείας ωρίμανσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί, εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο για δημιουργία ρύσεων με μέγιστη κλίση 5%. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους κάτω από κεραμικά πλακίδια, φυσι-
κές πέτρες και ελαστικές επενδύσεις δαπέδου. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό με σύν-
θετα συστήματα στεγανοποίησης Bostik για χρήση σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε υγρές και 
μόνιμα υγρές περιοχές, καθώς και σε υποβρύχιες περιοχές, π.χ. σε πισίνες.

Το Technis® ZFE 168 Rapid ανήκει στη νέα γενιά τσιμεντοκονιών υψηλής απόδοσης. 
Όι εξαιρετικά καλές ιδιότητες ροής και η εξαιρετικά λεία επιφάνεια είναι η κύρια 
διαφορά από τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα.
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές για την παραγωγή σύνθετων 
τσιμεντοκονιών, επιχρισμάτων σε διαχωριστικά στρώματα, δαπέδων με ηχομόνωση, 
δαπέδων με θερμομόνωση, δαπέδων με ενδοδαπέδια θέρμανση καθώς και χρηστι-
κών δαπέδων με επακόλουθη κατάλληλη επίστρωση.

Η επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου επτά ημέρες χάρη στην ωρί-
μανση χαμηλής τάσης.

3  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30123521 4008373117079
30-kg-Σακί
42/1260 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30127120 4008
25-kg- Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30835834 4008373126521
30-kg- Σακί
35/1050 kg

Γκρι 30608917 4008373126644
1000-kg-Big-Bag

1/1000 kg

5-40 mm
PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

2-40 mm

PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

>35-80 mm
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ΕΞΌΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΌΣΤΡΩΜΑΤΌΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση 3  
RANDDÄMMSTREIFEN

GLASFASER

SCHNELLESTRICH

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ PE ΓΙΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΩΝ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ

• Αυτοκόλλητη
• Ήχομονωτική
• Θερμομονωτική

Κατανάλωση: 1 τρέχον m ανά μέτρο

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΙΝΕΣ ΎΑΛΟΎ ΓΙΑ ΎΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ

• Ενισχύει τα κονιάματα
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Αναλογία ανάμειξης: 
250g ίνες υάλου σε 25kg υλικού 
επιπέδωσης 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΤΑΧΎΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΎΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,8 kg ανά m2 

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C 50-F 7 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Giscode ZP 1

Ταινία διακοπής από PE, ενισχυμένη με υαλοβάμβακα, κατάλληλη για βέλτιστη ηχο-
μόνωση και θερμομόνωση περιμετρικά των δαπέδων συνδυαστικά με χρήση αυτοε-
πιπεδούμενων κονιαμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα αυτοε-
πιπεδούμενων υλικών και λεπτών επιστρώσεων μέχρι πάχους 40 mm. 

Χρησιμοποιείται στην περίμετρο του δαπέδου και επιτρέπει την τέλεια διαμόρφωση 
των γωνιών. Το κάτω τμήμα της ταινίας συγκολλάται στο δάπεδο και πιέζεται στον 
τοίχο δημιουργώντας τέλεια εφαρμογή. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό γεφυρών ήχου 
αλλά επίσης αποφεύγονται και τα ενοχλητικά υπολείμματα περιμετρικά των δαπέ-
δων συνδυαστικά με χρήση αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων.

Ίνες υάλου για αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα Ardalan Universal και Ardalan Best 
XL.Η προσθήκη ινών Bostik ενισχύει περαιτέρω τα υλικά εξομάλυνσης και επιπέδω-
σης και αποτρέπει τον σχηματισμό ρωγμών στην επιφάνεια.

Το υλικό συνιστάται να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τα παραπάνω αυτοεπιπε-
δούμενα υλικά εξομάλυνσης για εφαρμογές σε ξύλινα δάπεδα. Έίναι ιδανικό για εξο-
μάλυνση και επιπέδωση ξύλινων σανίδων, ξύλινων μοριοσανίδων (V100) και στοιχεί-
ων γυψοσανίδας, κάτω από κεραμικά πλακίδια, τάπητες και πλαστικά δάπεδα.

Ταχείας ωρίμανσης επισκευαστικό κονίαμα με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και σε χώρους 
με μεγάλη έκθεση σε υγρασία.

Χαμηλής συρρίκνωσης, με υψηλή τελική αντοχή. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα 
εργασιμότητας, μπορεί να πατηθεί μετά από περίπου 3 ώρες, και μετά από μια μικρή 
αναμονή μπορεί να επικαλυφθεί. Αναδεύεται με κατάλληλο αναδευτήρα κονιαμάτων.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών, επιχρισμάτων σε διαχωρι-
στικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Έίναι επίσης 
κατάλληλο ως κονίαμα για γρήγορες επισκευές επιφανειών από σκυρόδεμα στον 
βιομηχανικό τομέα.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30601035 4008373121731

25-m-Ρολό 
50 mm μήκος, 5 mm πάχος 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
18/1800 m

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γαλακτώδεις 
Διαφανείς

30180161 4008373118915
250-g- Σακούλα

(50 τεμάχια ανά κιβώτιο)
27/1350 Σακούλα

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821678 4026923601922
25-kg-Σακί
42/1050 kg
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ΕΞΌΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΌΣΤΡΩΜΑΤΌΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

SCHNELLESTRICH 
KONZENTRAT

ARDALAN XTREM

ARDALAN® XSAND

ΕΠΙΤΑΧΎΝΤΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
• Ταχείας ωρίμανσης
• Υψηλή τελική αντοχή

Κατανάλωση: Περίπου 25 kg
σε 100 - 125 kg κονιάματος 0/8 (DIN 
4226)

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C 25 - C 50-F 
4 - F 7 σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΎΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Κατανάλωση: ανά mm πάχους στρώσης: 
περίπου 1,7 kg ανά m²
ως αστάρι: περίπου 250 g ανά m²

Αντοχή σε θλίψη: 
20 N ανά mm2 = 1,2 kg Ardalan Xtrem + 
25 kg Άμμος
30 N ανά mm2 = 1,8 kg Ardalan Xtrem + 
25 kg Άμμος
40 N ανά mm2 = 2,4 kg Ardalan Xtrem + 
25 kg Άμμος

Αποθήκευση : σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Giscode RE 1

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

• 0,1 - 3 mm κοκκομετρία

Κατανάλωση: ανά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,7 kg ανά m2 (έτοιμο 
μείγμα)

Αναλογία ανάμειξης: 1,2 kg - 2,4 kg 
εποξειδικό για 25 kg χαλαζιακής άμμου

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Έιδικό συνδετικό υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος ταχείας ωρίμανσης και υψηλής 
αντοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και 
σε χώρους με έκθεση σε υγρασία.

Έλαττώνει το χρόνο ωρίμανσης της επίστρωσης, μειώνει τη συρρίκνωσή της και οδη-
γεί σε υψηλή τελική αντοχή. Βατότητα μετά από περίπου 3 ώρες και πλήρης αντοχή 
μετά από περίπου 24 - 48 ώρες.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών ταχείας ωρίμανσης, επιχρι-
σμάτων σε διαχωριστικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και θερμαινόμενες επιφά-
νειες. Για επιτόπιες εργασίες, ή εργασίες εξοικονόμησης χρόνου.

Έποξειδική ρητίνη, χαμηλού ιξώδους χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την παραγωγή ισχυρών 
επισκευαστικών κονιαμάτων. Αντοχή σε θλίψη έως 40 N ανά mm². Χωρίς νερό και διαλύτες. 
Κατηγορία κονιάματος SR-C50-F15 σύμφωνα με το DIN EN 13813.

Ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής συρρίκνωσης χαμηλής τάσης με εξαιρετική πρόσφυση σε σχε-
δόν όλα τα υποστρώματα. Κατάλληλη για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος και 
επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώ-
σεις, καθώς και για το κλείσιμο ρωγμών σε επιχρίσματα. Αναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο 
Ardalan Xsand (μέγεθος κόκκων 0,1 - 3 mm).

Χαλαζιακή άμμος μεγέθους κόκκων 0,1 - 3 mm. Για την παραγωγή υψηλής αντοχής 
σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικές και μηχανικές καταπονή-
σεις σε συνδυασμό με το Ardalan Xtrem.

Μπορεί επίσης να αναμειχθεί με εποξειδικά αστάρια και αστάρια εμποτισμού. Να 
χρησιμοποιειθεί ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς και σαν υλι-
κό επίπασης για το κλείσιμο ρωγμών.

3  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30821690 4026923602295
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι
(Μείγμα)

30821643 4026923601908
1,2-kg-Δοχείο

120/144 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821720 4026923602578
25-kg-Σακί
40/1000 kg
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 4-6    Τοποθέτηση Κεραμικών 
Επιστρώσεων

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΊΚΑ ΑΚΡΥΛΊΚΗΣ ΔΊΑΣΠΌΡΑΣ 
ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΊΚΑ ΚΌΝΊΑΜΑΤΑ
ΕΠΌΞΕΊΔΊΚΑ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΊΚΑ

ΥΒΡΊΔΊΚΑ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΊΚΑ



ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Ακρυλικής Διασποράς

ARDABOND CLASSIC

ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΎΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

• Έτοιμο προς χρήση
• Υψηλή αρχικό άρπαγμα

Κατανάλωση: 
Περίπου 1,5 - 4,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Κλειστό, δροσερό και 
ξηρό μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποιημένο σύμφωνα με DIN EN 
12004-D1 TE

▶  Giscode D 1

Τύποι τσιμέντων
CEM I = Τσιμέντο Πόρτλαντ.  Περιέχει Κλίνκερ & έως 5% δευτερεύοντα συστατικά
CEM II =  Σύνθετο Τσιμέντο Πόρτλαντ.  Περιέχει Κλίνκερ & έως 35%  

άλλα κύρια συστατικά
CEM III = Σκωριοτσιμέντο. Περιέχει Κλίνκερ & υψηλά ποσοστά σκωριών υψικαμίνου
CEM IV = Ποζολανικό τσιμέντο. Περιέχει Κλίνκερ & υψηλά ποσοστά ποζολάνης
CEM V =  Σύνθετα τσιμέντα. Περιέχει Κλίνκερ & υψηλά ποσοστά σκωριών υψικαμίνου  

και ποζολάνης ή ιπτάμενης τέφρας

Ποσοστό κλίνκερ 
Α = 80-94%
Β = 65-79%
C < 65%

Δεύτερο σε αναλογία συστατικό 
K = Κλίνκερ
S = Σκωρία υψικαμίνου
D = Πυριτική παιπάλη
P = Φυσική ποζολάνη
Q = Φυσική ψημένη ποζολάνη
V = Πυριτική ιπτάμενη τέφρα
W = Ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα
L = Ασβεστόλιθος
T = Ψημένος σχιστόλιθος
M = Δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω

Κατηγορία χαρακτηριστικής Αντοχής
32,5 MPa = τυπική αντοχή στις 28 μέρες κυμαίνεται από ≥32,5 N/mm2 με ≤52,5 N/mm2

42,5 MPa = τυπική αντοχή στις 28 μέρες κυμαίνεται από ≥42,5 N/mm2 με ≤62,5 N/mm2

52,5 MPa = τυπική αντοχή στις 28 μέρες είναι ≥52,5N/mm2 

Ταχύτητα πήξης
N = κανονικής πήξης (Normal)
R = ταχείας πήξης (Rapid)

Συγκολλητικό με βάση ακρυλικές ρητίνες διασποράς, έτοιμο προς χρήση.
Πιστοποιημένο σύμφωνα με DIN EN 12004. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές.

Για συγκόλληση κεραμικών επιστρώσεων, υαλοψηφίδας, πλακιδίων πορσελάνης, 
καθώς και μονωτικών υλικών σε τοίχους. Κατάλληλο για επιφάνειες που υπόκεινται 
σε προσωρινή υγρασία, όπως σε χώρους υγιεινής, μπάνια και κουζίνες σε ιδιωτικές 
κατοικίες.

Το υπόστρωμα, ή το υλικό επίστρωσης πρέπει να είναι απορροφητικό έτσι ώστε το 
συγκολλητικό να μπορεί να ωριμάσει μέσω εξάτμισης του νερού. Έύκολη επάλειψη, 
με καλό αρχικό άρπαγμα. Για εφαρμογή σε τοποθέτηση δαπέδων και για επιφάνειες 
τοίχων με υψηλότερα φορτία νερού, προσθέστε 20% τσιμέντο CEM I 32,5 R πριν την 
εφαρμογή του υλικού.

Η χρήση του CEM I 32,5 R δίνει:
α) Υψηλή αντοχή του συγκολλητικού στο νερό.
β) Σημαντικά μικρότερο χρόνο ωρίμανσης, ακόμη και με παχύτερο στρώμα υλικού.
Με προσθήκη 3% νερού, η εργασιμότητα του υλικού επανέρχεται στην αρχική κατά-
σταση(πριν την προσθήκη του CEM I 32,5 R). Δεν συνιστάται η χρήση του συγκολλη-
τικού για εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

4  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30112070 4026923100401
20-kg-Δοχείο

33/660 kg
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® S2 PREMIUM

ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΎΚΑΜΠΤΟ, ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΡΗΤΙΝΟΎΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ

• Εξαιρετικά ισχυρή αρχική πρόσφυση
• Εξαιρετικά εύκαμπτο
• Κατάλληλο και για μάρμαρα
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Περίπου 1,3 - 2,6 kg 
ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1
Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές
▶  Ελάχιστη παραμόρφωση > 5 mm 

(DIN EN 12002-S2).
▶  Δοκιμασμένο σύμφωνα με DIN EN 

12004-C2 FTE. Ύπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις της οδηγίας Flex Smolt. 
Ιουνίου 2001 σύμφωνα με DIN EN 
12002-S2.

C =  Ομάδα προϊόντων C (τσιμέντο), D (διασπορά), R (ρητίνη αντίδρασης)

2 =   Εφελκυστική αντοχή 1 (εφελκυστική αντοχή > 0,5 N ανά mm2) 2 (εφελκυστική αντοχή 
> 1,0 N ανά mm2) 1 N (Newton) ως δύναμη βάρους περίπου 100 g. Για ένα τυπικό 
πλακίδιο 50 x 50 mm, αυτό αντιστοιχεί σε τάση συγκόλλησης 0,5 Ν ανά mm2 για 
βάρος περίπου 125 kg 
Οι τύποι αποθήκευσης για τη δοκιμή εφελκυσμού σύμφωνα με το DIN EN 1348 
περιλαμβάνουν την ξηρή, ένυδρη και θερμαινόμενη αποθήκευση, καθώς και τις 
αλλαγές παγετού / ξεπαγώματος

F = Ταχεία ωρίμανση (γρήγορη ωρίμανση μετά από 24 ώρες = 0,5 N ανά mm²)

T = Θιξοτροπικό (υψηλή σταθερότητα, μειωμένη ολίσθηση = 0,5 mm)

E = Εκτεταμένος ανοιχτός χρόνος (εκτεταμένος ανοιχτός χρόνος > 30 λεπτά)

Ή γερμανική κατευθυντήρια γραμμή «Flex tile» ορίζει επιπλέον σε μια κόλλα ταξινομημένη 
σύμφωνα με το DIN EN 12004 βαθμού C2, ως πρόσθετη ελάχιστη ολκιμότητα > 2,5 mm 
που μετριέται σύμφωνα με το DIN EN 12002. Ένα συγκολλητικό κονίαμα που δοκιμάζεται 
σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να επισημανθεί με DIN EN 12002-S1

Έξαιρετικά εύκαμπτο, πολύ χαμηλών εκπομπών σε ρύπους, συγκολλητικό κονίαμα λε-
πτής στρώσης, με εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες 
εφαρμογών. Η χρήση ελαφριών πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη από-
δοση, καθώς και εξαιρετικά εύκολη εργασιμότητα.

Έίναι ταχείας ωρίμανσης και συνιστάται για τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοί-
χου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδας, μωσαϊκού από πορσελάνη, 
μαρμάρων ευαίσθητων σε αποχρωματισμό, ημιδιαφανών και βαθμονομημένων φυσικών 
λίθων κλπ. 

Ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση σε κρίσιμες επιφάνειες, όπως εκτεθειμένο σκυ-
ρόδεμα, χυτά ασφαλτικά δάπεδα, επιχρίσματα θειικού ασβεστίου, παλαιές κεραμικές 
επιστρώσεις καθώς και σοβάδες και γυψοσανίδες. Έχει τέλεια εφαρμογή σε επιφάνειες 
όπου σημειώνονται σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία και αναμένονται μεταβολές 
στο σχήμα, λόγω βροχής, ήλιου, παγετού και χιονιού, π.χ. σε θερμαινόμενες επιφάνειες, 
κατασκευές δαπέδων με ενδοδαπέδια θέρμανση, επιφάνειες πρόσοψης, μπαλκόνια και 
ταράτσες. 

4
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30112070 4026923100401
20-kg-Δοχείο

33/660 kg
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® TOP2

ARDAFLEX® ULTIMATE

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, 
ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΎΧΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Για παχιά, μεσαία, χυτή, έως και λεπτή 
στρώση, καθώς και για σπατουλάρισμα

• Πολύ καλή εργασιμότητα
• Εξαιρετικά βελτιωμένη σταθερότητα
• Για ενδοδαπέδια θέρμανση, για 

κεραμικά υλικά από πορσελάνη
• Ινοπλισμένο
• Δεν παράγει σκόνη (dust reduced)

Κατανάλωση: 1,5 -3,0 kg/m² με μικρής 
οδόντωσης σπάτουλα, 4,5 -6,0 kg/m² 
με μεσαίας έως μεγάλης οδόντωσης 
σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΠΟΛΎ ΕΛΑΦΡΎ, 
ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΎΧΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Για παχιά, μεσαία, χυτή, λεπτή 
στρώση και για σπατουλάρισμα

• Εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση 
παραμόρφωσης

• Εξαιρετική πρόσφυση,
• Εξαιρετικά σταθερό κατά την 

εφαρμογή
• Ινοπλισμένο
• Pro Efficient 3 τεχνολογία ελαφριάς 

πλήρωσης

Κατανάλωση: 1,0 - 2,0 kg/m2 ανάλογα 
με το υπόστρωμα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Έξαιρετικά ελαστικό, συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμαν-
σης. Για λεπτές, μεσαίες, και χυτές στρώσεις με πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση και εργα-
σιμότητα. Μόνιμα σταθερό, ανθεκτικό στον παγετό και με υψηλή ολκιμότητα.

Έλέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004-C2 TE και πληροί τις απαιτήσεις της οδη-
γίας EN 12002-S1 Flex Smor. Το Ardaflex Top² έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΈΈ.

Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από 
πορσελάνη, υαλοψηφίδας, τεχνητούς και φυσικούς λίθους, μωσαϊκού από πορσελάνη, 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και κάτω από το νερό.

Η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα για:
• Υποστρώματα με κρίσιμη επιφάνεια σε πρόσφυση, π.χ. εκτεθειμένο σκυρόδεμα, χυτά 

ασφαλτικά δάπεδα, υπάρχουσες επενδύσεις πλακιδίων, επιστρώσεις θειικού ασβεστί-
ου (ανυδρίτη), καθώς και σοβάδες και γυψοσανίδες.

• Υποστρώματα όπου μπορεί να αναμένονται σημαντικές μεταβολές σχήματος λόγω 
διαφορών θερμοκρασίας, π.χ. επιφάνειες με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπαλκόνια, τα-
ράτσες και επιφάνειες πρόσοψης.

• Προκατασκευασμένου ή εργοταξιακού σκυροδέματος που δεν έχει ωριμάσει πλήρως, 
όπου αναμένεται συρρίκνωση.

Έξαιρετικά εύπλαστο, πολύ ελαφρύ, συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων 
υδραυλικής ωρίμανσης. Πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση, σταθερότητα και εξαιρε-
τική απορρόφηση παραμόρφωσης. Απίστευτα ελαφρύ, απόλυτα ισορροπημένο και 
εύπλαστο, δημιουργώντας έτσι ένα εντελώς νέο επίπεδο για τα υψηλής απόδοσης 
συγκολλητικά πλακιδίων.

Το Ardaflex Ultimate υπερβαίνει τις απαιτήσεις των DIN EN 12004-C2TE, DIN EN 
12002-S1 και της οδηγίας «Flex Mortar». Το Ardaflex Ultimate έχει χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΈΈ 
και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το GEV-Emicode EC1R PLUS.
Η χρήση ελαφρών πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιφανειακές απο-
δόσεις από τα συμβατικά κονιάματα λεπτής στρώσης, λόγω του χαμηλού βάρους και 
της λεπτής υφής.

Το συγκολλητικό κονίαμα είναι μόνιμα ελαστικό, ανθεκτικό στον παγετό και με υψη-
λή απορρόφηση παραμόρφωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επισκευαστι-
κό κονίαμα, ή για επιφανειακή εξομάλυνση, ή για προετοιμασία επιφανειών τοίχων.

5
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι
30120011

Ardaflex® Top
4026923100432

5-kg-Σακούλα
(4-τεμάχια ανά συσκευασία)

50/1000 g

Γκρι
30835938

Ardaflex® Top2 4026923605426
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30608219 4026923605388
15-kg-Σακί

με λαβή μεταφοράς
42/630 kg

12 h STAUBREDUZIERT

DUST-REDUCED

4 1IN

4 1IN

12 h
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® TURBO

ARDAFLEX® MARMOR FAST

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΛΕΠΤΗΣ 
ΣΤΡΩΣΗΣ, ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΡΗΤΙΝΟΎΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Κρυσταλλική δέσμευση νερού
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το 
υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποιημένο κατά DIN EN 12004-
C2 FT

▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΛΕΎΚΟ ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΚΑΙ ΦΎΣΙΚΟΎΣ ΛΙΘΟΎΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• Διαθέσιμο για μεταγενέστερες 
εργασίες σε 3 ώρες

• Μεγάλη σταθερότητα
• Για μάρμαρο και φυσική πέτρα
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Ανάλογα με το 
υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποιημένο κατά DIN EN 12004-
C2 FT

▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1

Ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο, συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής 
ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης, σταθερό, βατό και διαθέσιμο για επόμενες εργασίες μετά 
από περίπου 3 ώρες.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το 
DIN EN 12002-S1. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από 
πορσελάνη, υαλοψηφίδας, τεχνητούς και φυσικούς λίθους, μωσαϊκού από πορσελάνη, 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και κάτω από το νερό.

Ταχείας ωρίμανσης, λευκό, εύκαμπτο συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων 
υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης με πολύ καλή εργασιμότητα. Προσβάσιμο και 
διαθέσιμο για επόμενες εργασίες μετά από περίπου 3 ώρες. Κατάλληλο για εσωτερικές 
και εξωτερικές εφαρμογές.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το 
DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την τοποθέτηση διαφανών, ευαίσθητων στον αποχρωματισμό και βαθμο-
νομημένων φυσικών πετρωμάτων, κεραμικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και πλακι-
δίων από πορσελάνη, σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου. Κατάλληλο επίσης για τοποθέ-
τηση σε θερμαινόμενες επιφάνειες.

5
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30604737 4026923102146
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30604972 4026923102146
25-kg-Σακί
42/1050 kg
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® MARMOR

ARDAFLEX® XXL

ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL

ΛΕΎΚΟ ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ 
ΦΎΣΙΚΟΎΣ ΛΙΘΟΎΣ

• Για μάρμαρα και φυσικούς λίθους
• Εύκαμπτο
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 
1,5 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2TE
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶ Giscode ZP 1

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΎΚΑΜΠΤΟ,
ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ 
ΣΤΡΩΣΗΣ

• Εξαιρετικά εύκαμπτο
• Με ελαφριά υλικά πλήρωσης
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 
1,1 - 2,2 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2TE
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές εκπομπές

ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ 
ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Πολύ καλή εργασιμότητα
• Πολλαπλών εφαρμογών
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 
1,5 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2TE
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1 Emicode EC 1R πολύ 
χαμηλές εκπομπές

Λευκό, εύκαμπτο συγκολλητικό ρητινούχο κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμαν-
σης. Λεπτής στρώσης με πολύ καλή εργασιμότητα και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο συ-
γκόλλησης και επεξεργασίας. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με 
το DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδί-
ων πορσελάνης και υαλοψηφίδας, καθώς και ευαίσθητων στον αποχρωματισμό και 
βαθμονομημένων φυσικών πετρωμάτων, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 
Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμαινόμενες επιφάνειες.
Για την εφαρμογή φυσικών λίθων ευαίσθητων σε παραμορφώσεις, συνιστάται η χρή-
ση του Ardaflex® Marmor Fast.

Έξαιρετικά εύκαμπτο, ελαφρύ συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμαν-
σης. Υψηλή αρχική συγκόλληση και εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα. Κατάλληλο για 
κεραμικά πλακίδια μεγάλου μεγέθους και για μεγάλης κλίμακας πλακίδια από πορ-
σελάνη, σε τοίχους και δάπεδα. Η χρήση ελαφρών πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλότερες επιφανειακές αποδόσεις και καλή εργασιμότητα. Ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το DIN EN 12002-S1.
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλο για συγκόλλη-
ση κεραμικών επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλο-
ψηφίδας και μωσαϊκού από πορσελάνη. Για υποστρώματα από: σκυρόδεμα, σοβά, 
τσιμέντο, επιστρώσεις ασφαλτικής βάσης και θειικού ασβεστίου, για θερμαινόμενες 
επιφάνειες, γυψοσανίδες και παλαιές κεραμικές επικαλύψεις. Το Ardaflex XXL μπο-
ρεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επισκευαστικό κονίαμα για την πλήρωση οπών, 
κοιλοτήτων και ρωγμών μέχρι πάχους στρώσεως 20 mm σε επιφάνειες τοίχων.

Έύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώ-
σης, με πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων. Πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή σταθερό-
τητα και δυνατότητες πολλαπλών εφαρμογών.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το 
DIN EN 12002-S1. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.
Το Ardaflex Flex Mortar συνιστάται ιδιαίτερα για τη συγκόλληση κεραμικών πλακι-
δίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδας, μωσαϊκού από 
πορσελάνη, φυσικών και τεχνητών πέτρινων πλακών, καθώς και άκαμπτων μονωτι-
κών πλακών (π.χ. πολυστυρένιο). Για υποστρώματα από: σκυρόδεμα, σοβά, τσιμέντο, 
επιστρώσεις ασφαλτικής βάσης και θειικού ασβεστίου, για θερμαινόμενες επιφάνει-
ες, γυψοσανίδες και παλαιές κεραμικές επικαλύψεις, μπαλκόνια, ταράτσες και προ-
σόψεις.

5
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Λευκό 30604807 4026923602561
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30602904 4026923604794
18-kg-Σακί
42/756 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30601622 4026923101910
25-kg-Σακί
42/1050 kg
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFIX FLEX

ARDAFIX PRO

ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΎΚΑΜΠΤΟ

• Πολύ καλή εργασιμότητα
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το 
υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2 TE
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΕΎΚΑΜΠΤΟ ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

• Κατάλληλο για πόσιμο νερό
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το 
υπόστρωμα: 1,5 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1

Έξαιρετικά εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής 
στρώσης με καλή εργασιμότητα και υψηλή αρχική συγκόλληση. Μετά την ωρίμανση το 
Ardafix Flex είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και εξαιρετικά εύκαμπτο.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση καθώς και για χρήση κάτω από το νερό. 
Κατάλληλο για τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακιδίων από πορσελάνη 
και ψηφίδα.

Έπιπλέον, με το Ardafix Flex μπορούν να κολληθούν πλάκες φυσικής πέτρας ανθεκτικές 
σε αποχρωματισμό. Κατάλληλο για τοποθέτηση πλακιδίων και πλακών σε θερμαινόμενα 
δάπεδα, ή σε μπαλκόνια, ταράτσες και προσόψεις.

Έύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής στρώσης, 
κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φύλλο αξιολόγησης DVGW W347 «Απαιτήσεις υγιεινής 
στον τομέα του πόσιμου νερού» και το φύλλο αξιολόγησης DVGW W270.

Κατάλληλο για συγκόλληση παχιών και λεπτών κεραμικών, ψηφιδωτών και άκαμπτων 
μονωτικών πλακών(π.χ. πολυστυρενίου). Για ενδοδαπέδια θέρμανση και εύκαμπτα υπο-
στρώματα αναμείξτε το Ardafix Pro με Ardagrip Elastic. Για εξωτερικές εφαρμογές, χρη-
σιμοποιήστε Ardafix Pro αναμεμειγμένο με 10% Ardagrip Elastic.

Το ARDAFIX PRO, ως κονίαμα λεπτής στρώσης, επιτυγχάνει ολκιμότητα μεγαλύτερη από 
5 mm και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του DIN EN 12002-S2.

5
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30610609 4026923602998
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30120450 4026923101897
25-kg-Σακί
42/1050 kg
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

FLOORFLEX XXL

FLOORFLEX CLASSIC

ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΟΎ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙOY ΠΑΧΟΎΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΎ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

• Για μεγάλου μεγέθους πλακίδια
• Ταχείας ωρίμανσης
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: 1,1 - 3,0 kg/m² με μικρής 
οδόντωσης σπάτουλα, 4,5 - 6,0 kg/m² 
με μεσαίας έως μεγάλης οδόντωσης 
σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2FE
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 
εκπομπές

ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ, ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ 
ΡΕΎΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

• Εύκαμπτο
• Μεταβλητά ρυθμιζόμενο
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: 1,5 -3,0kg/m² με μικρής 
οδόντωσης σπάτουλα
4,5 - 6,0 kg/m² με μεσαίας έως μεγάλης 
οδόντωσης σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2 E
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Έύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτού και μεσαίου 
πάχους στρώσης, ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο ειδικά για μεγάλου μεγέθους πλακιδί-
ων δαπέδων.

Πολύ εύκαμπτο και ταχείας ωρίμανσης , με χαρακτηριστικά ελαφριάς και κρεμώδους 
υφής. Μπορεί να πατηθεί και να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 6 ώρες, ενώ αποκτά 
πλήρη αντοχή σε καταπονήσεις μετά από περίπου 24 ώρες.
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το 
DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο ως συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων λεπτής, ή μεσαίου πάχους στρώσης, 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδου. Για κεραμικά πλακίδια και πλακίδια 
πορσελάνης, καθώς και πλακίδια cotto. Για μη διαφανείς φυσικούς και τεχνητούς λί-
θους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να διεξαχθούν προκαταρκτικές δοκιμές.

Ιδιαίτερα κατάλληλο για την τοποθέτηση μεγάλου μεγέθους κεραμικών πλακιδίων και 
πλακιδίων από πορσελάνη. Έμποδίζει την βύθιση των πλακιδίων λόγο βάρους.

Ανομοιότητες στο υπόστρωμα ή διαφοροποιήσεις πάχους μέχρι 10 mm στο υλικό επικά-
λυψης μπορούν εύκολα να αντισταθμιστούν με την χρήση του Floorflex XXL.

Έύκαμπτο, μεταβλητά ρυθμιζόμενο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής 
ωρίμανσης. Λεπτής και ρευστοποιημένης στρώσης για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες δαπέδων. Ανομοιότητες στο υπόστρωμα ή διαφοροποιήσεις πάχους μέχρι 
10 mm στο υλικό επικάλυψης μπορούν εύκολα να αντισταθμιστούν με την χρήση του 
FLOORFLEX CLASSIC.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με 
το DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την χωρίς κενά τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, 
ειδικά πλακιδίων από πορσελάνη. Ιδιαίτερα κατάλληλο για επενδύσεις περιορισμέ-
νης αντοχής, όπως πλακίδια cotto, ή terrazzo.

5
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30605821 4026923604848
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30605822 4026923101927
25-kg-Σακί
42/1050 kg
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

FLOORFLEX RAPID

ARDAFIX MARMOR PLUS

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ, ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ 
ΡΕΎΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

• Μεταβλητά ρυθμιζόμενο
• Εύκαμπτο
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: 1,5-3,0 kg/m² με μικρής 
οδόντωσης σπάτουλα
4,5-6,0 kg/m² με μεσαίας έως μεγάλης 
οδόντωσης σπάτουλα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C2 F
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1

ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ 
ΦΎΣΙΚΟΎΣ ΛΙΘΟΎΣ

• Για μάρμαρο και φυσικούς λίθους
• Πάχος στρώσης 4 - 20 mm
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανά mm πάχος στρώσης: 
περίπου 1,6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-C1
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1

Ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο, μεταβλητά ρυθμιζόμενο συγκολλητικό κονίαμα πλακιδί-
ων υδραυλικής ωρίμανσης. Λεπτής και ρευστοποιημένης στρώσης, κατάλληλο για εσω-
τερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων. Μπορεί να πατηθεί και να χρησιμοποιηθεί 
μετά από περίπου 4 ώρες.

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας “Flexmortel”. Ιούνιος 2001 σύμφωνα με το 
DIN EN 12002-S1.

Κατάλληλο για την χωρίς κενά τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, 
ειδικά των πλακιδίων από πορσελάνη. Κατάλληλα υποστρώματα είναι: σκυρόδεμα, τσι-
μεντοκονίαμα, επιστρώσεις ασφαλτικής βάσης και θειικού ασβεστίου, θερμαινόμενες 
επιφάνειες, μπαλκόνια, ταράτσες και παλαιές κεραμικές επικαλύψεις.

Έύκαμπτο, λευκό συγκολλητικό κονίαμα πλακιδίων υδραυλικής ωρίμανσης. Για πάχος 
στρώσης 4 - 20 mm. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Χρησιμοποι-
είται για την τοποθέτηση μεγάλου μεγέθους πλακών φυσικής πέτρας, κεραμικών πλακι-
δίων και μονωτικών πλακών, καθώς επίσης και πλακιδίων από πορσελάνη, σε επιφάνειες 
δαπέδων. Κατάλληλο για θερμαινόμενες επιφάνειες.

5
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30605670 4026923102313
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30120595 4026923102054
25-kg-Σακί
42/1050 kg

4-20 mm
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα, Πλακιδίων
Υβριδικά Συγκολλητικά

TRASS- UND 
NATURSTEINMÖRTEL

ARDAFLEX® MULTI

ΟΡΎΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΎΨΗ, 
ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΎΣΗ 
ΎΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

• Μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας στην 
αρμολόγηση

• Ανθεκτικό στο νερό και στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες

• Ικανοποιητική υδατοπερατότητα

Κατανάλωση: 25 kg Trasszementmörtel 
αποδίδουν περίπου 19 Lt κονιάματος
Αντοχή σε θλίψη: > 10 N/mm²

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΎΒΡΙΔΙΚΟ ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΝΟΣ 
ΣΎΣΤΑΤΙΚΟΎ

• Για τοίχους και δάπεδα
• Για μέταλλο, αλουμίνιο, χάλυβα
• Έτοιμο προς χρήση
• Καθολικά εφαρμόσιμο
• Πολύ καλή πρόσφυση

Κατανάλωση: με μυστρί
ανά mm πάχους στρώσης:
περίπου 1,2 kg ανά m2, 4 x 4 x 4 mm/C1 
περίπου 1,3 kg ανά m2, 6 x 6 x 6 mm/C2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  GEV-EMICODE EC1R, πολύ χαμηλές 
εκπομπές

▶ Giscode RS 10

Το Trass – und natursteinmortel είναι ένα υδραυλικής ωρίμανσης ορυκτό κονίαμα, συ-
γκόλλησης και αρμολόγησης.

Το Trass – und natursteinmortel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό μέσο για την 
κατασκευή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών  απο φυσικούς λίθους (λαξευμένη πέτρα 
κ.α.) όπως επίσης και τεχνιτούς λίθους (τούβλα, κ.α.).

Ένός συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών, υβριδικό συγκολλητικό πλακιδίων με 
βάση την τεχνολογία SMP. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και είναι κατάλλη-
λο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 
σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βιομηχανική 
παραγωγή.

Κατάλληλο για την επισκευή μικρών επιφανειών παρκέ, πλακιδίων και ταπήτων. Για 
συγκολλήσεις πλακών πολυουρεθάνης και πολυστερίνης, πετροβάμβακα, για την το-
ποθέτηση μεταλλικών πλακιδίων σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώ-
ματα, για συγκόλληση μεταλλικών πλακών σε τοίχους κλπ.

Έξαιρετικά εύκαμπτο με πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση ακόμα και σε μη απορροφη-
τικά υποστρώματα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε 
μεταλλικά, αλουμινένια και ατσάλινα υποστρώματα.

Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με σύνθετες στεγανο-
ποιήσεις Ardatec.

5-6
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι 30608747 8713572038686
25-kg-Σακί
48/1200 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30605711 4026923605265
5-kg-Δοχείο
33/495 kg

ca. 24 h
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Εποξειδικά Συγκολλητικά Πλακιδίων

ARDAFLEX® XTREM

ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

• Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες
• Για τοίχους και δάπεδα
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το 
υπόστρωμα: 1,8 - 4,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-R2 T 
▶  Giscode RE 1

Έξαιρετικά ανθεκτικό, συγκολλητικό πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης κατά DIN EN 12004. 
Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Ανθεκτικό στο νερό 
του σκυροδέματος σύμφωνα με DIN 4030, σε αλκάλια και σε αραιωμένα ανόργανα και 
οργανικά οξέα.

Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών επενδύσεων στις ακόλουθες περιοχές: προ-
σόψεις, ταράτσες, μπαλκόνια, χώρους με μεγάλη υγρασία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, 
οινοποιεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανίες ποτών, αίθουσες μπα-
ταριών, σφαγεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανία επεξεργασίας ζάχαρης, κονσερβοποιία, 
βυρσοδεψεία, κλωστοϋφαντουργία, τουαλέτες, πισίνες (θερμαινόμενες, αλατόνερου, θα-
λασσινού νερού, τεχνητών κυμάτων), χημικές βιομηχανίες κ.τ.λ.

Έκτός από τις εφαρμογές στην βιομηχανία, υπάρχει μεγάλος αριθμός προβληματικών 
περιπτώσεων στον ιδιωτικό και εμπορικό τομέα κατασκευών, όπου το Ardaflex Xtrem 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστη λύση. Για συγκόλληση και σφράγιση κεραμικών 
πλακιδίων σε παλιά ξύλινα πατώματα. Κατά την ανακαίνιση παλαιών πέτρινων δαπέδων, 
ή παλαιών κεραμικών πλακιδίων, πολυεστερικών επιφανειών σε πισίνες, επιφάνειες δα-
πέδου που πρέπει να χρησιμοποιούνται και να υπόκεινται σε καταπονήσεις άμεσα κλπ.

6
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι
30606748 

Συστατικό A+B
4026923100531

5-kg-Δοχείο
συμπεριλαμβάνεται 

σκληρυντής
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Εποξειδικά Συγκολλητικά Πλακιδίων

FLOORFLEX XTREM

ΡΕΎΣΤΟ ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

• Βαρέως τύπου
• Για δάπεδα
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανάλογα με το υπόστρωμα: 
1,8 - 4,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποίηση DIN EN 12004-R2 
▶  Giscode RE 1

Συγκολλητικό πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης βαρέως τύπου για επιφάνειες δαπέδου, 
κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Ανθεκτικό στο ενερ-
γό νερό του σκυροδέματος σύμφωνα με το DIN 4030, σε αλκάλια και αραιωμένα ανόρ-
γανα και οργανικά οξέα.

Κατάλληλο για τοποθέτηση, χωρίς κενά, κεραμικών επενδύσεων σε: δάπεδα, ταράτσες, 
μπαλκόνια, δωμάτια καταστημάτων με μεγάλη υγρασία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, οι-
νοποιεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανίες ποτών, αίθουσες μπατα-
ριών, σφαγεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανία επεξεργασίας ζάχαρης, κονσερβοποιία, 
βυρσοδεψεία, κλωστοϋφαντουργία, τουαλέτες, πισίνες (θερμαινόμενες, αλατόνερου, 
θαλασσινού νερού, τεχνητών κυμάτων), χημικές βιομηχανίες κ.τ.λ.

Έκτός από τις εφαρμογές στην βιομηχανία, υπάρχει μεγάλος αριθμός προβληματικών 
περιπτώσεων στον ιδιωτικό και εμπορικό τομέα κατασκευών, όπου το Floorflex Xtrem 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστη λύση. Για συγκόλληση και σφράγιση κεραμικών 
πλακιδίων σε παλιά ξύλινα πατώματα. Κατά την ανακαίνιση παλαιών πέτρινων δαπέδων, 
ή παλαιών κεραμικών πλακιδίων, πολυεστερικών επιφανειών σε πισίνες, επιφάνειες δα-
πέδου που πρέπει να χρησιμοποιούνται και να υπόκεινται σε καταπονήσεις άμεσα.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι
30171110 

Συστατικό A
4026923100548

8-kg-Μεταλλικό δοχείο
45/360 kg

Γκρι
30171120 

Συστατικό Β
4026923100555

2-kg-Δοχείο
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)

24/192 kg
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ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΊΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Διασποράς, Συγκολλητικά Κονιάματα, 
Εποξειδικά Συγκολλητικά, Υβριδικά Συγκολλητικά

4-6
ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΌΓΩΝ
Συγκόλληση κεραμικών επενδύσεων

ARDAFLEX® 
TOP²

Έξαιρετικά
ελαστικό 

κονίαμα λεπτής 
στρώσης 
C2 TE S1

ARDAFLEX®

XXL

Έξαιρετικά 
εύκαμπτο 

συγκολλητικό 
κονίαμα 
C2 TE S1

ARDAFLEX®

FLEXMÖRTEL

Συγκολλητικό 
κονίαμα λεπτής 

στρώσης
C2 TE S1

ARDAFIX
PRO

Έύκαμπτο 
συγκολλητικό 

κονίαμα 
λεπτής 

στρώσης 
C2

FLOORFLEX
CLASSIC

Συγκολλητικό
κονίαμα 
δαπέδων
C2 E S1

ARDAFIX
MARMOR PLUS

Συγκολλητικό 
κονίαμα για 

μάρμαρα 
C1

ARDAFLEX®

XTREM

Συγκολλητικό 
πλακιδίων 

εποξειδικής 
ρητίνης

R2T

ARDABOND
CLASSIC

Συγκολλητικό 
ακρυλικής 

βάσης 
D1TE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπαλκόνια B B B B  B B B

Ζυθοποιία W W W W/B

Χώροι υγιεινής W/B W/B W/B W/B B B W/B W/B   

Χημικές βιομηχανίες W W W W/B

Προσόψεις κτηρίων W W W W  W

Χώροι επεξεργασίας κρέατος W W W W/B

Βιομηχανίες ποτών W W W W/B

Επαγγελματικές κουζίνες W W W W/B

Κουζίνες σε σπίτια W/B W/B W/B W/B B B W/B W/B   

Βιομηχανίες γαλακτοκομικών W W W W/B

Μπάνια σε σπίτια W/B W/B W/B W/B B B W/B W/B   

SPA W/B W/B W/B W/B B B W/B W/B   

Πισίνες W/B W/B W/B  W/B  B W/B

Ταράτσες B B B B  B B B

Τουαλέτες W/B W/B W/B W/B B B W/B W/B   

Πλυντήρια W/B W/B W/B W  B B W/B

ΎΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Θειικού ασβεστίου I I I I I I I I   

Σκυρόδεμα I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I

Παλαιό δάπεδο πλακιδίων I I I  I/A  I/A I/A I/A I * 

Πορομπετόν I I I I I I I

Γύψο I I I I I I I I

Λεία ασφαλτική επίστρωση I I I I  I I I

Θερμαινόμενα δάπεδα I I I I  I I I I   

Νοβοπάν I  I I * 

Άγριες επιφάνειες σε τοιχοποιία I/A I/A I/A I/A I/A I/A I

Μέταλλα I/A

Στόκος I I I I I I I I   

Γυψοσανίδα I I I I I I I I

Τσιμεντοκονία, σοβάς I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ardaflex® 
Mamor Fast 

για φυσική πέτρα 
για δάπεδα

C2FT

Ardalflex® Turbo
C2FT

Ardalflex® 
Marmor για 

φυσική πέτρα
C2T

Ardaflex®

S2 Premium
C2 FTE-S2

Emicode EC1R 
πολύ χαμηλών 

Ardafix Flex C2TE

   με 
Ardagrip

εκπομπών

Floorflex Rapid 
C2 FT

Floorflex XXL 
C2 FE

Floorflex
Xtrem

Elastic μόνο

   CEM I32,5 R

* ανατρέξτε
στο τεχνικό 

δελτίο 
πληροφοριών

Τεχνικό δελτίο πληροφοριών 279, 297, 306 324 300 298 301, 323 278, 307 205, 276 262

Επεξήγηση συμβόλων: W = Τοίχος, B = Δάπεδο, I = Έσωτερικά, A = Έξωτερικά
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 7    Αρμόστοκοι
Κεραμικών Επενδύσεων
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR PREMIUM+

ΛΕΙΟ, ΎΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ 
ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΎΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

• Για πλάτη αρμού 1 - 10 mm
• Για πλακίδια από πορσελάνη και 

φυσική πέτρα
• Για κεραμικά πλακίδια και μάρμαρο
• Βατότητα μετά από 2 ώρες
• Καθαρίζεται εύκολα, απωθεί τη 

βρωμιά
• Με προστατευτική δράση
• Υδατοαπωθητικό, μειωμένης 

επιφανειακής τάσης
• Λεία επιφάνεια, λαμπερό χρώμα
• Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,3 - 0,7 kg ανά m2 
(ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου 
και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

7
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Λευκό 30613445 4026923505688
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Γκρι-ασημί 30613446 4026923505695
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Ανοιχτό γκρι 30613448 4026923505701
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Γκρι τσιμέντου 30613456 4026923505718
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Γιασεμί 30613458 4026923505725
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Ανοιχτό μπεζ 30613457 4026923505732
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Μπαχάμα μπεζ 30613447 4026923505749
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Περγαμόντο 30613449 4026923505756
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Ανθρακί 30613450 4026923505763
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Καραμέλα 30613453 4026923505770
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Καφέ 30613454 4026923505787
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Ανοικτό καφέ 30613452 4026923505824
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Σκούρο γκρι 30613451 4026923505831
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Μανχάταν 30613455 4026923505848
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Λευκό 30603789 4026923505794
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Γκρι-ασημί 30603788 4026923505800
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Γκρι τσιμέντου 30603792 4026923505817
25-kg-Σακί
42/1050 kg

NEO

1 - 10 mm 2 h

Πολλαπλών εφαρμογών αρμοκονίαμα, με υψηλή και γρήγορη κρυσταλλική δέσμευση 
νερού, κατάλληλο για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, καθώς και φυσικών λίθων.
Νέα βελτιωμένη ποιότητα με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας, αυξημένο επίπεδο 
πλήρωσης αρμών και μη πορώδη επιφάνεια.
Για πλάτη αρμών 1 - 10 mm, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες τοίχου και δαπέ-
δου.
Το Ardacolor Premium + είναι κατάλληλο για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, πλα-
κιδίων από πορσελάνη, υαλοψηφίδας, υαλότουβλων, σχιστόλιθων, καθώς και φυσικών 
λίθων ευαίσθητων και μη ευαίσθητων στον αποχρωματισμό, όπως ασβεστόλιθοι, μάρμα-
ρο jura, ελαφρύ μάρμαρο, κλπ.
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR FLEX

ΕΎΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΎΧΟ 
ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ

• Για πλάτη αρμών 3 - 20 mm
• Πολύ υψηλή αντοχή σε θερμικές 

καταπονήσεις
• Εξαιρετικά αδιάβροχο
• Εύπλαστο, εύκολη εφαρμογή
• Υψηλή πρόσφυση στις παρειές
• Ανθεκτικό σε παγετό και υγρασία
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,5 - 5,0 kg ανά m2 
(ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου 
και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

▶  Giscode ZP1

Έύκαμπτο αρμοκονίαμα, κατάλληλο για στοκάρισμα κεραμικών πλακιδίων.

Κατάλληλο για κεραμικές επενδύσεις τοίχου και δαπέδου, όπως κεραμικά πλακίδια, 
πλακίδια από πορσελάνη, κεραμικές πλάκες, πλακίδια δαπέδου Klinker, χυτές πέτρινες 
πλάκες, υαλότουβλα και φυσικές πέτρες ανθεκτικές σε αποχρωματισμό.

Κατάλληλο για μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές, χώρους υγιεινής, υγρούς χώ-
ρους, βιομηχανικές περιοχές επιβαρυμένες με υγρασία, παραμορφώσιμα υποστρώμα-
τα π.χ. θερμαινόμενα δάπεδα, ξηρές επιφάνειες, μοριοσανίδες, προσόψεις, περιοχές με 
έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, εκθεσιακούς χώρους κ.λπ.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30603959 4026923605197
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Μεσαίο γκρι 30603958 4026923605203
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
48/960 kg

Γκρι άμμου 30607689 4026923605357
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Ανθρακί 30603957 4026923605210
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
48/960 kg

Ανοιχτό γκρι 30603956 4026923605227
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Γκρι άμμου 30607690 4026923605364
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Μεσαίο γκρι 30603955 4026923605234
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Ανθρακί 30603954 4026923605241
25-kg-Σακί
42/1050 kg
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR MAXI

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

• Για πλάτη αρμών 4 - 20 mm
• Εξαιρετικά αδιάβροχο και ανθεκτικό 

στον παγετό
• Εύπλαστο, εύκολη εφαρμογή
• Υψηλή πρόσφυση στις παρειές ακόμη 

και σε πλακίδια από πορσελάνη 
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,5 - 5,0 kg ανά m2 
(ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου 
και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

▶  Giscode ZP1

7
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30603942 4026923605128
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Γκρι τσιμέντου 30603943 4026923605135
5-kg-Σακούλα αλουμινίου

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Ανθρακί 30603944 4026923605142
5-kg-Σακούλα αλουμινίου 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
48/960 kg

Ανοιχτό γκρι 30603941 4026923605159
25-kg-Σακί αλουμινίου

42/1050 kg

Γκρι τσιμέντου 30603945 4026923605166
25-kg-Σακί αλουμινίου

42/1050 kg

Σκούρο γκρι 30603953 4026923605173
25-kg-Σακί αλουμινίου

42/1050 kg

Ανθρακί 30603947 4026923605180
25-kg-Σακί αλουμινίου

42/1050 kg

Έξαιρετικά αδιάβροχος, έγχρωμος αρμόστοκος για αρμολόγηση κεραμικών επενδύσεων, 
με πλάτη αρμού 4 έως 20 mm.

Το Ardacolor Maxi εφαρμόζεται εύκολα, είναι εύπλαστο, ανθεκτικό στον παγετό, δια-
περατό σε υδρατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Προσφέρει υψηλή, 
ασφαλή πρόσφυση στις παρειές, ακόμη και για πλακίδια από πορσελάνη.

Το Ardacolor Maxi είναι επίσης κατάλληλο για το στοκάρισμα κεραμικών επενδύσεων 
τοίχων και δαπέδων, καθώς και πλακιδίων από πορσελάνη, πλακιδίων Cotto, κεραμικών 
και οξύμαχων κεραμικών πλακιδίων (Klinker), ποδιών, αδρανών σκυροδέματος και φυσι-
κής πέτρας ανθεκτικής στον αποχρωματισμό.
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR CLASSIC

ΕΎΚΑΜΠΤΟ ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

• Για πλάτη αρμών 1 - 10 mm
• Ειδικά για απορροφητικά πλακίδια
• Κατάλληλο για υαλοψηφίδα και 

πλακίδια από πορσελάνη
• Υδατοαπωθητικό μειωμένης 

επιφανειακής τάσης
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές σε τοίχους και δάπεδα

Κατανάλωση: 0,1 - 1,3 kg ανά m2 (ανάλογα 
με το μέγεθος του πλακιδίου και το 
πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC1R πολύ χαμηλές 
εκπομπές

▶  Giscode ZP1

Έξαιρετικά εύκαμπτο και μειωμένης σκόνης αρμοκονίαμα, κατάλληλο για στοκάρισμα 
κεραμικών επενδύσεων, για πλάτη αρμών 1 έως 10 mm, σε επιφάνειες τοίχου και δαπέ-
δου, σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πολύ λεπτή και λεία επιφάνεια αρμού, υψηλή και ασφαλή πρόσφυση στις παρειές, απω-
θεί νερό και ακαθαρσίες και ωριμάζει χωρίς δημιουργία ρωγμών. Ανθεκτικό στον παγε-
τό, διαπερατό από υδρατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Το Ardacolor Classic ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις CG2 WA (υψηλή αντοχή στην τρι-
βή, μειωμένη απορρόφηση νερού) σύμφωνα με το DIN EN 13888. Έίναι χαμηλής περιε-
κτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΈΈ. 
Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το GE 1-Emicode EC 1R.

Κατάλληλο για στοκάρισμα απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών επενδύ-
σεων όπως: κεραμικά πλακίδια, πλακίδια από πορσελάνη, υαλοψηφίδα, υαλότουβλα και 
φυσικές πέτρες ανθεκτικές στον αποχρωματισμό. Ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό 
από υδρατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30606745 8713572034435
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Περγαμόντο 30606728 8713572034473
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Γιασεμί 30606726 8713572035524
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Γκρι-ασημί 30606727 8713572034480
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Ανοιχτό γκρι 30606723 8713572035500
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Γκρι τσιμέντου 30606730 8713572034459
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Σκούρο γκρι 30606746 8713572035531
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Ανθρακί 30606725 8713572035517
5-kg-Σακούλα

100/500 kg

Λευκό 30606741 8713572034442
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Γκρι-ασημί 30606722 8713572034497
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Γκρι τσιμέντου 30606729 8713572034466
25-kg-Σακί
42/1050 kg

7

STAUBREDUZIERT

DUST-REDUCED
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR POWER

FLOORCOLOR XTREM

ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΎΨΗΛΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

• Για πλάτη αρμών 3 - 20 mm
• Εξαιρετικά ανθεκτικό σε μηχανικές 

και θερμικές καταπονήσεις
• Ανθεκτικό σε καθαρισμό υψηλής 

πίεσης μέχρι 100 bar
• Πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή
• Αυξημένη αντοχή στις χημικές ουσίες
• Αυξημένη αντοχή σε μέσα 

καθαρισμού
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Κατανάλωση: 0,6 - 5,0 kg ανά m2 
(ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου 
και το πλάτος του αρμού)

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, για 18 μήνες

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

• Υψηλής ποιότητας
• Ανθεκτικός σε χημικά
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Αναλογία ανάμειξης:
2,25 kg Συστατικό A
2,25 kg Συστατικό B
8,00 kg Χαλαζιακή άμμος, 
κοκκομετρίας 0,1 - 0,3 mm F 32
= 12,50 kg έτοιμο μείγμα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποιημένο κατά DIN EN 13888-
RG και 12004-R2 T

▶  Giscode RE 1

7
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Γκρι τσιμέντου 30603965 4026923604862
25-kg-Σακί 
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι άμμου
30173010

Συστατικό A
4026923100784

2,25-kg-Δοχείο
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)

30/270 kg

Γκρι-άμμου
30173001

Συστατικό Β
4026923100791

2,25-kg-Δοχείο
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)

30/270 kg

Αρμοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλο για το στοκάρισμα κεραμικών 
επενδύσεων και ανθεκτικών σε αποχρωματισμό φυσικών λίθων. Για επιφάνειες τοίχων 
και δαπέδων, σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και κάτω από το νερό.

Έξαιρετικά ανθεκτικό σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις, προσφέρει αυξημένη 
αντοχή στις χημικές ουσίες και στα καθαριστικά, ενώ είναι ανθεκτικό και σε καθαρισμό 
υψηλής πίεσης.

Το Ardacolor Power προσφέρει μια πυκνή υφή κονιάματος και υψηλή πρόσφυση ενώ 
είναι παράλληλα αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι.

Αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης, κατάλληλος για δάπεδα. Έιδικός αρμόστο-
κος για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλος για ανθεκτική σε 
οξέα επίστρωση κεραμικών επενδύσεων. Κατάλληλος για συγκόλληση και στοκάρισμα 
κεραμικών επενδύσεων δαπέδων, σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, σε κα-
τασκευές συχνής κυκλοφορίας κλπ. Παρέχονται η ρητίνη (μέρος Α) και ο σκληρυντής 
(μέρος Β). Ό χρήστης πρέπει να τα αναμείξει με χαλαζιακή άμμο.

Ακολουθεί η κατανάλωση υλικού για πλακίδια ορισμένων κοινών μορφών που διατίθε-
νται στην αγορά:

Κεραμικές 
επικαλύψεις

Μέγεθος 
επικαλύψεων

Πλάτος αρμού Κατανάλωση (περίπου)

cm mm kg ανά m2

Πλακίδια πορσελάνης 10/10/0,5  2 0,30
15/15/0,5  3 0,35
20/20/0,7  3 0,40
25/25/0,7  5 0,45
25/44/0,7  5 0,40

Μωσαϊκό πέτρας 5/5/0,5  2 0,60
10/10/0,8  2 0,50
7,5/7,5/0,5  2 0,50

Πλακίδια πέτρας 10/10/1  3 1,0
10/10/0,8/0,6  3 0,8/0,6
15/15/1/1,4/1,8  5 1,1/1,5/1,9
15/15/0,8/0,6  5 0,9/0,7
20/20/0,8/1,4  5 0,7/1,2
30/30/0,8/1,4  6 0,6/1,1
40/40/1  6 0,5
40/40/0,8  6 0,4

Σχιστολιθικές πλάκες 24/11,5/0,6/0,8/1  8 1,0/1,4/1,7
24/12,5/1,5/2  8 2,5/3,2
25/25/1/1,5/2,0 10 1,3/2,0/2,6
30/30/1,5 10 1,8
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR XTREM EASY

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

• Για τοίχους και δάπεδα
• Ανθεκτικός στις χημικές ουσίες
• Κατάλληλος και για συγκολλήσεις
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποιημένο κατά DIN EN 13888-
RG και 12004-R2 T

▶  Giscode RE 1
Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης. Έξαιρετικά ανθεκτικός σε χη-
μικές και μηχανικές καταπονήσεις, κατάλληλος για κεραμικά πλακίδια τοίχου και δα-
πέδου, υαλοψηφίδα, πορσελάνη και οξύμαχα κεραμικά πλακίδια (Klinker). Για εσωτε-
ρικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές. Ανθεκτικός σε μεγάλη ποικιλία χημικών 
ουσιών, στο επιθετικό νερό του σκυροδέματος, σε ισχυρά απορρυπαντικά, στον ζεστό 
ατμό και στη διάβρωση από το νερό. Ανθεκτικός στις εναποθέσεις ρύπων, καθαρίζεται 
εύκολα και οι αρμοί παραμένουν λαμπεροί. Έφαρμόζεται σε: ντουζιέρες, πισίνες, λουτρά, 
εγκαταστάσεις υγιεινής, νοσοκομεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανίες τροφίμων και πο-
τών, βιομηχανίες επεξεργασίας χαρτιού, δέρματος και υφάσματος, χημικές βιομηχανίες, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, χώρους αποθήκευσης μπαταριών, εργαστήρια κλπ. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό, ιδιαίτερα εάν η ομοιομορφία χρώματος 
μεταξύ κόλλας και αρμόστοκου είναι σημαντική (π.χ. στην περίπτωση γυαλιού, πορσε-
λάνης και ψηφίδας).

Ακολουθεί η κατανάλωση υλικού για πλακίδια διαφόρων τύπων:

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπεζ (842) 30606760 4026923100722
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Μεσαίο γκρι
(843)

30606754 4026923100739
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Λευκό
(845)

30606753 4026923100746
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Ανθρακί
(846)

30606757 4026923100883
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Γκρι-ασημί
(849)

30606752 4026923100753
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Μεσαίο γκρι
(P-843)*

30822142 4026923100760
5-kg-Μεταλλικό δοχείο
4 τεμάχια ανά κιβώτιο)

24/480 kg

7

Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας / * ετοιμοπαράδοτο

Κεραμικές 
επικαλύψεις

Μέγεθος 
επικαλύψεων

Πλάτος αρμού Κατανάλωση (περίπου)

cm mm kg ανά m2

Πλακίδια πορσελάνης 10/10/0,5  2 0,30
15/15/0,5  3 0,35
20/20/0,7  3 0,40
25/25/0,7  5 0,45
25/44/0,7  5 0,40

Ψηφίδα 5/5/0,5  2 0,60
10/10/0,8  2 0,50
7,5/7,5/0,5  2 0,50

Πλακίδια ψηφίδας 10/10/1  3 1,0
10/10/0,8/0,6  3 0,8/0,6
15/15/1/1,4/1,8  5 1,1/1,5/1,9
15/15/0,8/0,6  5 0,9/0,7
20/20/0,8/1,4  5 0,7/1,2
30/30/0,8/1,4  6 0,6/1,1
40/40/1  6 0,5
40/40/0,8  6 0,4

Φυσικοί λίθοι 24/11,5/0,6/0,8/1  8 1,0/1,4/1,7
24/12,5/1,5/2  8 2,5/3,2
25/25/1/1,5/2,0 10 1,3/2,0/2,6
30/30/1,5 10 1,8

Σήμανση σύμφωνα με DIN EN 13888

CG =  Ομάδα προϊόντων C (τσιμέντο), RG (ρητίνη αντίδρασης) • Συρρίκνωση ≤ 2 mm ανά m
CG1 =  Τσιμεντοειδής ουσία ελεγμένη σύμφωνα με το DIN EN 13 888-CG1 • Απορρόφηση ύδατος μετά από 30 λεπτά ≤ 5 g 

Το αρμοκονίαμα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: • Απορρόφηση ύδατος μετά από 240 λεπτά ≤ 10 g
CG2 =  Πρόσθετα χαρακτηριστικά σύμφωνα με DIN EN 13 888-CG2 

• Αντοχή στην τριβή ≤ 2000 mm2 • Ιδιαίτερα υψηλή αντίσταση στην τριβή ≤ 1000 mm3 
• Αντοχή κάμψης μετά από αποθήκευση σε ξηρό μέρος ≥ 3,5 N ανά mm2 • Μειωμένη απορρόφηση νερού μετά από 30 λεπτά ≤ 2 g 
• Αντοχή κάμψης μετά από παγετό / απόψυξη / αλλαγή ≥ 3,5 N ανά mm2 • Μειωμένη απορρόφηση νερού μετά από 240 λεπτά ≤ 5 g 
• Αντοχή σε θλίψη μετά από αποθήκευση σε ξηρό μέρος ≥ 15 N ανά mm2 
• Αντοχή σε θλίψη μετά από παγετό / απόψυξη / αλλαγή ≥ 15 N ανά mm2
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΕΡΑΜΊΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι

ARDACOLOR XTREM MULTI

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Για τοίχους και δάπεδα
• Ανθεκτικός σε χημικές ουσίες
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

Αναλογία ανάμειξης:
2,25 kg Συστατικό A 
3,25 kg Συστατικό B
7,00 kg Ardacolor Sand, 
κοκκομετρίας 0,06 - 0,2 mm
= 12,50 kg έτοιμο μείγμα

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Πιστοποιημένο κατά DIN EN 13888-
RG και 12004-R2 T

▶  Giscode RE 1

7
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30822146 
Συστατικό A

4026923100814
2,25-kg-Δοχείο

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
30/270 kg

Γκρι-ασημί
30822128 

Συστατικό Β
4026923100838

3,25-kg-Δοχείο
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)

30/390 kg

Κρυσταλλικό γκρι
30822167

Συστατικό Β
4026923100845

3,25-kg-Δοχείο
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)

30/390 kg

Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικής ρητίνης για τοίχους και δάπεδα. Υψηλής 
αντοχής σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, κατάλληλος για κεραμικά πλακίδια τοί-
χου και δαπέδου, υαλοψηφίδα, πορσελάνη και οξύμαχα κεραμικά πλακίδια (Klinker). Για 
εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

Δημιουργεί αρμούς ανθεκτικούς σε οξέα και χημικές ουσίες.

Ένας κατάλληλα εφαρμοσμένος αρμός είναι ανθεκτικός στις εναποθέσεις ρύπων, μπορεί 
να καθαριστεί εύκολα και ως εκ τούτου είναι υγιεινός. Τομείς εφαρμογής: ντουζιέρες, 
πισίνες, λουτρά, εγκαταστάσεις υγιεινής, νοσοκομεία, κουζίνες καντινών, βιομηχανίες 
τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις επεξεργασίας χαρτιού, δέρματος και υφάσματος, χη-
μικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, χώροι αποθήκευσης μπαταριών, 
εργαστήρια κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό, ιδιαίτερα εάν η ομοιο-
μορφία χρώματος μεταξύ κόλλας και αρμόστοκου είναι σημαντική (π.χ. στην περίπτωση 
γυαλιού, πορσελάνης και ψηφίδας). Παρέχονται η ρητίνη (μέρος Α) και ο σκληρυντής 
(μέρος Β). Ό χρήστης πρέπει να τα αναμείξει με το Ardacolor Sand.

Ακολουθεί η κατανάλωση υλικού για πλακίδια διαφόρων τύπων Κεραμικές επικαλύψεις

Άλλες αποχρώσεις κατόπιν αιτήματος

Κεραμικές 
επικαλύψεις

Μέγεθος 
επικαλύψεων

Πλάτος αρμού Κατανάλωση (περίπου)

cm mm kg ανά m2

Πλακίδια πορσελάνης 10/10/0,5  2 0,30
15/15/0,5  3 0,35
20/20/0,7  3 0,40
25/25/0,7  5 0,45
25/44/0,7  5 0,40

Ψηφίδα 5/5/0,5  2 0,60
10/10/0,8  2 0,50
7,5/7,5/0,5  2 0,50

Πλακίδια ψηφίδας 10/10/1  3 1,0
10/10/0,8/0,6  3 0,8/0,6
15/15/1/1,4/1,8  5 1,1/1,5/1,9
15/15/0,8/0,6  5 0,9/0,7
20/20/0,8/1,4  5 0,7/1,2
30/30/0,8/1,4  6 0,6/1,1
40/40/1  6 0,5
40/40/0,8  6 0,4

Φυσικοί λίθοι 24/11,5/0,6/0,8/1  8 1,0/1,4/1,7
24/12,5/1,5/2  8 2,5/3,2
25/25/1/1,5/2,0 10 1,3/2,0/2,6
30/30/1,5 10 1,8
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ARDACOLOR MIX

ARDACOLOR SAND

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Κατανάλωση: 50 - 100 g κατά 
προσέγγιση για 5 kg

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,06 - 0,2 mm

Κατανάλωση: 6 kg κατά προσέγγιση 
σε 10,5 kg Floorcolor Xtrem, 7 kg κατά 
προσέγγιση σε 12,5 kg Ardacolor Xtrem 
Multi

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κατάλληλο για αύξηση θιξοτροπίας των εποξειδικών αρμοστοκων Ardatec Xtrem, 
Ardacolor Xtrem Multi, Ardacolor Xtrem Easy και Ardaflex Xtrem.

Λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμος μεγέθους κόκκων 0,06 - 0,2 mm. Κατάλληλη για ανα-
βάθμιση αρμών τσιμέντου με Floorcolor Xtrem, καθώς και για ανάμειξη με Ardacolor 
Xtrem Multi.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30602662 4026923100869
1,5-kg-Δοχείο

50/75 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30120072 4026923100852
25-kg-Σακί
42/1050 kg
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Αρμόστοκοι, Εποξειδικοί Αρμόστοκοι 7
ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΌΓΩΝ
Αρμόστοκοι

ARDACOLOR
CLASSIC

Έύκαμπτο 
αρμοκονίαμα 

CG2 WA

ARDACOLOR
PREMIUM+

Λείο, 
υδατοαποθητικό 

αρμοκονίαμα 
CG2 WA

ARDACOLOR
MAXI

Eξαιρετικά 
αδιάβροχο

αρμοκονίαμα
CG1

ARDACOLOR
FLEX

Έύκαμπτο
αρμοκονίαμα

CG2 WA

ARDACOLOR
XTREM EASY

Έγχρωμος 
εποξειδικός 
αρμόστοκος

RG

ARDACOLOR
XTREM MULTI

Έποξειδικός 
αρμόστοκος

RG

FLOORCOLOR
XTREM

Έποξειδικός 
αρμόστοκος

RG

PROFISIL
PREMIUM

Σφραγιστικό 
σιλικόνης

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ

Μπαλκόνια B B B B B B B B

Ζυθοποιία W W/B W/B W/B W/B

Χώροι υγιεινής W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B

Χημικές βιομηχανίες W W/B W/B W/B W

Προσόψεις κτηρίων W W W W W W W

Χώροι επεξεργασίας κρέατος W W/B W/B W/B W

Βιομηχανία ποτών W W/B W/B W/B W/B

Επαγγελματικές κουζίνες W W/B W/B W/B W/B

Κουζίνες σε σπίτια W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B

Βιομηχανίες γαλακτοκομικών W W/B W/B W/B W

Μπάνια σε σπίτια W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B

SPA W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B

Πισίνες W/B W/B W/B

Ταράτσες B B B B B B B B

Τουαλέτες W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B W/B

Πλυντήρια W W/B W/B W/B W/B

ΣΧΕΔΊΑΣΜΌΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ

ΕΞΌΠΛΊΣΜΌΣ,
ΣΗΜΕΊΩΣΕΊΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΊΚΑ

Αποχρώσεις:

λευκό
περγαμόντο

γιασεμί
γκρι-ασημί

ανοιχτό γκρι
γκρι τσιμέντου
σκούρο γκρι

ανθρακί

Αποχρώσεις:

λευκό
γκρι-ασημί

ανοιχτό γκρι
γκρι τσιμέντου

γιασεμί
ανοιχτό μπεζ

μπαχάμα μπεζ
περγαμόντο

ανθρακί
καραμέλα

καφέ
ανοιχτό καφέ

μανχάταν
σκούρο γκρι

Αποχρώσεις:

ανοιχτό γκρι
γκρι τσιμέντου
σκούρο γκρι

ανθρακί

Αποχρώσεις:

ανοιχτό γκρι
μεσαίο γκρι
γκρι άμμου

ανθρακί

Ardacolor
Power

ARDACOLOR 
XTREM EASY P843

μεσαίο γκρι

Κρυσταλλική άμμος
0,06 – 0,2 mm

Χαλαζιακή άμμος
0,1 – 0,3 mm

Mamorsilicon
για φυσική πέτρα

Επεξήγηση συμβόλων: W = Τοίχος, B = Δάπεδο, I = Έσωτερικά, A = Έξωτερικά
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 8    Συστήματα Ανακαίνισης
ΜΌΝΩΣΗ ΥΠΌΣΤΡΩΜΑΤΌΣ ΠΛΑΚΊΔΊΩΝ 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΓΡΌΜΌΝΩΣΗΣ 
ΕΝΊΣΧΥΤΊΚΑ ΥΛΊΚΑ 
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ΣΥΓΧΡΌΝΑ ΥΛΊΚΑ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΗΣ, ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΥΠΌΒΑΘΡΌΥ

Μόνωση Υποστρώματος, Υφάσματα, Ενισχυτικά Υλικά

ΕΎΚΑΜΠΤΟ ΕΝΙΣΧΎΤΙΚΟ ΎΦΑΣΜΑ

• Μη αγώγιμο
• Για παλιά υποστρώματα στα πλαίσια 

ανακαίνισης
• Ανθεκτικό στις φθορές
• Ασφάλεια για κρίσιμα υποστρώματα
• Εύκολη κοπή και τοποθέτηση

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, σε όρθια θέση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

▶  Κατηγορία πυρκαγιάς Bfl-s1, 
επιβραδυντικό φλόγας κατά EN 
13501-1 : 2010

Ένισχυτικό ύφασμα για εφαρμογές κάτω από κεραμικά πλακίδια, παρκέ και laminate. 
Έγκεκριμένο από τη γενική επιθεώρηση κτιρίων DIBt, Γερμανία. Ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις: «Αρχών για την υγειονομική αξιολόγηση των προϊόντων δομικών κατα-
σκευών σε εσωτερικούς χώρους».

Το Nibolay Renofleece είναι ένα εύκαμπτο, διαπνέον ύφασμα από πολυεστερικό PET 
που γεφυρώνει ρωγμές και είναι κατάλληλο για την απομόνωση κεραμικών πλα-
κιδίων, συγκολλημένο συμπαγές παρκέ, παρκέ πολλαπλών στρώσεων και δαπέδων 
laminate.

Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση στον τομέα ανακαίνισης και σε παλαιά υποστρώμα-
τα με σταθερά προσκολλημένα υπολείμματα κόλλας και στόκων, σε μοριοσανίδες V 
100, σε ξηρά επιχρίσματα, σε λείες ασφαλτικές επιστρώσεις και επιστρώσεις θειικού 
ασβεστίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδοδαπέδια θέρμανση με κύκλωμα ζε-
στού νερού ή με αντιστάσεις.

Κατάλληλο για τη δημιουργία νέας επιφάνειας δαπέδου κάτω από κεραμικές επι-
καλύψεις π.χ. σε εκμισθώσεις κατοικιών και εκθέσεων. Το παλιό υπόστρωμα διατη-
ρείται, ενώ η νέα επικάλυψη πλακιδίων, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αφαιρεθεί 
γρήγορα, καθαρά και χωρίς υπολείμματα.

8
NIBOLAY RENOFLEECE Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Πράσινο 30606794 4008373121427
50-m2-Ρολό

(1 m πλάτος, 50 m μήκος) 
15 St./750 m2
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NIBOLAY 
ARMIERUNGSMATTE

NIBOLAY 
ARMIERUNGSGELEGE

ΎΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ 
ΙΝΕΣ ΎΑΛΟΎ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ AR

• Για σταθεροποίηση ασταθών 
υποστρωμάτων, σε συνδυασμό με 
υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης

• Απορροφά δυναμικά φορτία 
• Αυξάνει την διατμητική αντοχή και την 

πρόσφυση
• Εξαιρετικά λείες επιφάνειες
• Αποτρέπει τις ρωγμές κατά την 

ωρίμανση των υλικών εξομάλυνσης
• Μόνιμη ενίσχυση ακόμη και σε 

συνθήκες υγρασίας

Κατανάλωση: Περίπου 0,9 m² ανά 
τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, σε όρθια θέση

ΎΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΟ 
ΙΝΕΣ ΎΑΛΟΎ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ AR

• Αυξάνει σημαντικά τις αντοχές σε 
εφελκυσμό και κάμψη

• Βελτιώνει την εργασιμότητα και την 
ολκιμότητα

• Στοχοθετημένη ενίσχυση των τοπικών 
ασταθειών του υποστρώματος

• Απροβλημάτιστη τοποθέτηση σε 
μεγάλης κλίμακας έργα

• Αποτελεσματικό ακόμη και σε 
περιβάλλον με υγρασία

Κατανάλωση: Περίπου 0,8 m² ανά 
τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, σε όρθια θέση

Υψηλής απόδοσης ύφασμα από ίνες υάλου για την ενίσχυση υλικών εξομάλυνσης και 
επιπέδωσης. Από ίνες υάλου μήκους 76 mm, κατηγορίας AR (ανθεκτικές σε αλκάλια) 
σύμφωνα με το DIN 1259-1. Όι ίνες αυτές, κατανέμονται στην επίστρωση και σταθε-
ροποιούνται με ένα ταχείας διάλυσης συνδετικό γαλάκτωμα.

Κατά την επαφή με το νερό, οι ίνες διαλύονται γρήγορα και ενσωματώνονται πλήρως 
στο μείγμα του υλικού εξομάλυνσης. Η επίστρωση ενισχύεται δομικά πολύ αποτελε-
σματικά και τα προβληματικά υποστρώματα σταθεροποιούνται μόνιμα.

Κατάλληλο για τσιμεντοειδή και θειικού ασβεστίου κονιάματα εξομάλυνσης και επι-
πέδωσης. Όι ίνες υάλου δεν διαβρώνονται και είναι ανθεκτικές σε υγρούς και υπαί-
θριους χώρους.

Έπιφανειακή ενίσχυση για υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης. Όι ελαφρώς νημα-
τοειδείς, πολύ ανθεκτικές ίνες κατηγορίας AR (ανθεκτικές σε αλκάλια) σύμφωνα με 
το DIN 1259-1, είναι παράλληλες μεταξύ τους σε απόσταση περίπου 20 mm. Λόγω 
της εξαιρετικής αντοχής τους σε εφελκυσμό και του περίπου 4 φορές υψηλότερου 
μέτρου ελαστικότητας, ενισχύουν αποτελεσματικά και μόνιμα τα συμβατικά υλικά 
εξομάλυνσης και επιπέδωσης.

Ιδιαιτέρως κατάλληλο ως επιπρόσθετη ενίσχυση σε υπάρχουσες ρωγμές διαχω-
ρισμού, ή σε αρμούς κατασκευής, πάνω από τις οποίες αναμένεται υψηλή δύναμη 
εφελκυσμού.

Σταθεροποιεί άριστα τις ασταθείς επιφάνειες. Όι ίνες σταθεροποιούνται και διατη-
ρούνται σε σχήμα, έτσι ώστε να παρέχεται ένας εύκολος χειρισμός σε περίπτωση 
τοποθέτησης μεγάλης κλίμακας, ή ενσωμάτωσης σε στερεά υλικά επισκευής.

8  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Λευκό 30611140 4008373128303
90-m2-Ρολό

(0,9 m πλάτος, 100 m μήκος)
24 τεμάχια./2160 m2

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30823004 4008373125975
40-m²-Ρολό

(0,8 m πλάτος, 50 m μήκος)
45 τεμάχια
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DÄMMPLATTEN

ARDATEC MEMBRAN

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΠΟΛΎΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

• Για ηχομόνωση
• Για θερμομόνωση
• Για εσωτερικές εφαρμογές

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ελάττωση χτυπογενών θορύβων 
σύμφωνα με DIN52210 έως 17 dB, 
και με κεραμικές επιφανειακές 
επενδύσεις σταθερά συνδεδεμένες 
μέχρι 13 dB

▶  Emicode EC1 PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

ΕΎΚΑΜΠΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

• Στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές 
επιστρώσεις

• Για μπαλκόνια, ταράτσες
• Για πισίνες μέχρι ύψους πλήρωσης 

4 μέτρων
• Για χημικώς μολυσμένες περιοχές
• Άμεση τοποθέτηση
• Εύκαμπτη, γεφυρώνει ρωγμές
• Πολύ πρακτική εφαρμογή
• Κατάλληλη ως μέσο αποσύμπλεξης

Κατανάλωση: Περίπου 1,0 έως 1,05 m²

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC1 PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

Ρητινούχες πλάκες πολυεστερικών ινών για θερμομόνωση και ηχομόνωση, καθώς και 
για μόνωση από ηλεκτρικά ρεύματα. Κατάλληλες για εσωτερικές εφαρμογές.

Για ηχομόνωση και θερμομόνωση σε καινούρια και παλαιά κτίρια, σε οικιστικές και 
εμπορικές κατασκευές, σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, σε μαγνησίτη, επιστρώσεις 
τσιμέντου και θειικού ασβεστίου, παλαιά φυσική πέτρα, τεχνητή πέτρα, κεραμικές 
επενδύσεις, ξύλινα πατώματα, παρκέ , μοριοσανίδες και χάλυβα.

Έύκαμπτη στεγανοποιητική μεμβράνη άμεσης τοποθέτησης. Έτοιμη προς χρή-
ση, παραμορφώσιμη και αδιάβροχη με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Έξαιρετικό 
πλεονέκτημα η άμεση τοποθέτηση πλακιδίων μετά την εφαρμογή της. Αποτελείται 
από τροποποιημένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με ύφασμα 
πολυπροπυλενίου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης, 
μπορούν να τοποθετηθούν κεραμικές επιστρώσεις. Το υλικό ενεργεί ταυτόχρονα ως 
μέσο αποσύμπλεξης . Κατάλληλη για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφά-
νειες σε τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές .

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Πλάκες
60 x 100 cm

(1 St.=0,60 m2) 

Λευκό 30180730 4026923102023
4 mm πάχος
200 St./120m2

Λευκό 30180731 4026923102030
9 mm πάχος
100 St./60m²

Λευκό 30180732 4026923102047
15 mm πάχος
60 St./36 m2

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30835829 4026923605333
30-m²-Ρολό

1 m πλάτος, 0,6 mm πάχος
28/840 m²

8  

DIN 18534-3
W3-I

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3
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ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών

PROFISIL® 4 IN 1

ΎΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΎΔΕΤΕΡΗ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Βέλτιστη πρόσφυση σε πολλά 
υποστρώματα

• Ανθεκτική στη γήρανση και στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες

• Σχεδόν άοσμη
• Με προστατευτική δράση
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για 
διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 
10 έως 12 μέτρα

▶  EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM] EN 
15651-2:G-CC [25LM]

▶  EN 15651-3:S [XS1]
▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

9
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Διαφανές 30610351 4008373127009
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Λευκό 30610352 4008373127016
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι 30610350 4008373127023
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μαύρο 30610355 4008373127030
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Καφέ 30610362 4008373127054
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Δρυς 30610361 4008373127047
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Σκούρο Καφέ 30610363 4008373127061
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι-ασημί 30610366 4008373127085
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30610367 4008373127092
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μεσαίο γκρι 30610379 4008373127108
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Ανθρακί 30610365 4008373127115
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μπεζ 30610368 4008373127122
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Πολλαπλών χρήσεων σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, για μόνιμη ελαστική στεγανοποί-
ηση αρμών επέκτασης και διαστολής σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κουζίνες, μπάνια, ντου-
ζιέρες, καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές, συστήματα υαλοπινάκων και αρμούς 
προσόψεων.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αρμούς κάτω από το νερό(με χρήση εποξειδικού 
ασταριού), καθώς και σε χώρους ειδών υγιεινής.

Έχει πρόσφυση σε λείες επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού όπως: μέταλλα, γυαλί, 
σκληρά πλαστικά κλπ. Ωριμάζει υπό την επίδραση της υγρασίας σε ένα εξαιρετικά άο-
σμο και ελαστικό σφραγιστικό, με υψηλή αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες.

EN 15651
1, 2, 3
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ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών9  

Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, για μόνιμη ελαστική στεγανοποίηση αρμών σε μάρ-
μαρα. Κατάλληλη για όλους τους τύπους μάρμαρων και άλλες φυσικές πέτρες ευ-
αίσθητες στο λέκιασμα από σφραγιστικά υλικά. Για εφαρμογές σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους και σε περιοχές με συνεχή υγρασία. Δεν είναι κατάλληλη για 
ενυδρεία και για υποβρύχιες κατασκευές.

Μετά την ωρίμανση το υλικό διατηρεί την ελαστικότητα της και έχει αντοχή στη γή-
ρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

MARMOR SILICON

ΎΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΎΔΕΤΕΡΗ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΎ ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ ΤΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ

• Δεν περιέχει διαλύτες
• Αδιάβροχη, ελαστική
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Απόδοση σε μέτρα 
ανάλογα με την διάσταση του αρμού 
ανά φυσίγγιο 300ml 

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30133160 4026923102191
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Γκρι-λευκό 30132690 4026923102207
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια 

Γκρι-ασημί 30133150 4026923102214
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30133060 4026923102221
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Μεσαίο γκρι 30133110 4026923102238
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Ανθρακί 30131440 4026923102245
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Μπεζ 30132220 4026923102252
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

 Βάθος αρμού                     Πλάτος αρμού σε mm
 σε mm 5 8 10

    5 12,5
    8  5 4
   10   3

EN 15651
1,3,4
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Σφραγιστικά Αρμών

Ένός συστατικού σφραγιστικό αρμών τεχνολογίας SMP. Μεγάλη ελαστικότητα, αντο-
χή στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν περιέχει διαλύτες και δεν συρρικνώνεται κατά την 
ωρίμανση. Βάφεται με χρώματα υδατικής βάσης. Απαιτείται δοκιμή πριν την εφαρ-
μογή. Κατάλληλο για αρμούς σύνδεσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Στον κατασκευαστικό τομέα για: κουφώματα, οροφές, για σφράγιση σε ξύλινες και 
μεταλλικές κατασκευές.

Υψηλής ποιότητας σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, για κατασκευές. Κατάλληλη για 
πολλές εφαρμογές στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. Για σφραγίσεις αρ-
μών σε τμήματα κτιρίων, όπως παράθυρα και πόρτες, καθώς και για χώρους υγιει-
νής. Για εφαρμογές σε μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, επιφάνειες πρόσοψης και 
για συστήματα υαλοπινάκων.

9  
BAU SMP

BAU SILICON

ΎΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1-Κ

• Πολύ μικρή συρρίκνωση
• Καλή αντίσταση σε UV
• Χωρίς φυσαλίδες
• Άοσμο
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για 
διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 
10 έως 12 μέτρα

▶  EN 15651-1:2017: F-EXT-INT [20LM] 
▶  EN 15651-3 :2017 : S [XS1]
▶  EN 15651-4:2017: PW-EXT-INT 

[20LM]

ΎΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΎΔΕΤΕΡΗ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ

• Σχεδόν άοσμη
• Μόνιμα Ελαστική
• Ουδέτερη ωρίμανση
• Χωρίς MEKO

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για 
διατομή αρμού 10 x 10 mm για περίπου 
3 μέτρα

▶  EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [25LM] 
▶  EN 15651-2:G-CC [25LM]
▶  EN 15651-3:S [XS1]

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30610340 4008373127450
290-ml-Φυσίγγιο

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ

Ανοιχτό γκρι 30610357 4008373127467
290-ml-Φυσίγγιο

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ

Γκρι 
σκυροδέματος

30610869 4008373128204
290-ml-Φυσίγγιο

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ

Μπεζ 30610360 4008373127474
290-ml-Φυσίγγιο

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ

Μαύρο 30610377 4008373127481
290-ml-Φυσίγγιο

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ

Καφέ 30610378 4008373127498
290-ml-Φυσίγγιο

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 60/1200 τμχ

Λευκό 30610896 4008373128228
600-ml-Λουκάνικο 

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 40/800 τμχ

Ανοιχτό γκρι 30610870 4008373128235
600-ml-Λουκάνικο 

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 40/800 τμχ

Γκρι 
σκυροδέματος

30610868 4008373128211
600-ml-Λουκάνικο 

(20 τμχ ανά κιβώτιο) 40/800 τμχ

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30610496 4008373127139
300-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Λευκό 30610501 4008373127146
300-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι 30610502 4008373127153
300-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μαύρο 30610503 4008373127160
300-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Καφέ 30610504 4008373127177
300-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γαλακτώδες 
διαφανές

30610567 4008373127597
600-ml-Λουκάνικο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
40/800 τεμάχια

EN 15651
1, 3, 4

EN 15651
1, 3, 4
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Σφραγιστικά Αρμών9  
PROFISIL® PREMIUM

ΚΟΡΎΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
ΒΑΚΤΗΡΙΟ-ΜΎΚΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ

• Πολύ λεία επιφάνεια
• Άριστη εργασιμότητα
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Με προστατευτική δράση
• Αποχρώσεις συμβατές με εκείνες των 

αρμόστοκων πλακιδίων της Bostik

Κατανάλωση: Απόδοση σε μέτρα 
ανάλογα με την διάσταση του αρμού 
ανά φυσίγγιο 300ml

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30821847 4008373125074
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Λευκό 30821833 4008373124947
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια 

Περγαμόντο 30821840 4008373125012
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Γιασεμί 30821837 4008373124985
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Γκρι-ασημί 30821834 4008373124954
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30821835 4008373124961
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Γκρι 
άμμου/τσιμέντου

30821836 4008373124978
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Μεσαίο γκρι 30821846 4008373125067
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Σκούρο γκρι 30821845 4008373125050
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Ανθρακί 30821841 4008373125029
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Ανοιχτό μπεζ 30821838 4008373124992
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Μπαχάμα μπεζ 30821839 4008373125005
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Καραμέλα 30821842 4008373125036
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Καφέ 30821843 4008373125043
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

 Βάθος αρμού                     Πλάτος αρμού σε mm
 σε mm 5 8 10

    5 12,5
    8  5 4
   10   3

Κορυφαίας ποιότητας όξινη σιλικόνη με μεγάλη ελαστικότητα. Κατάλληλη για εσω-
τερικές και εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και για χώρους ειδών υγιεινής. Πολύ καλή 
πρόσφυση στο υπόστρωμα και πολύ λεία επιφάνεια μετά την ωρίμανση της.

Το ωριμασμένο υλικό είναι ανθεκτικό στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθή-
κες. Έίναι αδιάβροχο και ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκάλια.

Για επιφάνειες από γυαλί, σμάλτο, πορσελάνη, βερνικωμένα κεραμικά και λακαρι-
σμένο ξύλο, η Profisil® Premium εφαρμόζεται και χωρίς την χρήση ασταριού. Σε ειδι-
κές περιπτώσεις και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, συνιστάται η προ επεξεργασία με 
ειδικό αστάρι. Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε πισίνες και ενυδρεία.

EN 15651
2, 3
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ΑΝΤΙΜΟΎΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΎΓΙΕΙΝΗΣ

• Ανθεκτική στη γήρανση, στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες και στο νερό

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

• Χωρίς διαλύτες
• Προστατεύει από την μούχλα

Κατανάλωση: Απόδοση σε μέτρα 
ανάλογα με την διάσταση του αρμού 
ανά φυσίγγιο 300ml

▶  EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [20LM] 
EN 15651-2: G-CC [20LM]

▶  EN 15651-3: S [XS1]
▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30610386 4008373127191
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Λευκό 30610387 4008373127207
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι-ασημί 30610388 4008373127214
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι πλατίνας 30610389 4008373127221
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι τιτανίου 30610390 4008373127238
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι αρμού 30610396 4008373127245
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30610397 4008373127252
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μεσαίο γκρι 30610398 4008373127269
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι τσιμέντου 30610399 4008373127276
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Ανθρακί 30610400 4008373127283
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Περγαμόντο 30610401 4008373127290
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Ανοιχτό μπεζ 30610385 4008373127306
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Καφέ 30610383 4008373127313
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μαύρο 30610402 4008373127320
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γιασεμί 30610384 4008373127337
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μπαχάμα μπεζ 30610403 4008373127344
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Καραμέλα 30610404 4008373127351
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι αρμού 30610566 4008373127368
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι αρμού 30610568 4008373127375
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι αρμού 30610565 4008373127382
600-ml-Λουκάνικο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
40/800 τεμάχια

Γκρι τσιμέντου 30610569 4008373127399
600-ml-Λουκάνικο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
40/800 τεμάχια

 Βάθος αρμού                     Πλάτος αρμού σε mm
 σε mm 5 8 10

    5 12,5
    8  5 4
   10   3

ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών

Για σφραγίσεις σε μπάνια, κουζίνες, μπανιέρες και χώρους με μεγάλη υγρασία. Κα-
τάλληλη για εφαρμογή σε λείες επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού. Πολύ καλή 
πρόσφυση και λεία επιφάνεια μετά την πλήρη ωρίμανση της. Μεγάλη επιλογή χρω-
μάτων.

9  
SANITÄR SILICON PROFI

EN 15651
1, 2, 3
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ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών9  
DECO ACRYL

ΑΚΡΎΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

• Βαφόμενο
• Δεν ξεθωριάζει
• Ανθεκτικό στη γήρανση

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για
διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 
10 έως 12 μέτρα

▶  Έγχρωμο: EN 15651-1:2012:F-EXT-INT 
[12,5 P]

▶  Διαφανές: EN 15651-1:2012:F-INT
▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30610330 4008373126866
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Λευκό 30610331 4008373126873
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι 30610327 4008373126880
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Καφέ 30610332 4008373126897
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Σκούρο καφέ 30610334 4008373126903
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μαύρο 30610337 4008373126910
300-ml-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Ένός συστατικού πλαστό-ελαστικό σφραγιστικό με βάση ακρυλικές διασπορές. Κα-
τάλληλο για αρμούς και συνδέσεις που υφίστανται χαμηλή πίεση και δεν υπάρχει 
μόνιμη επίδραση νερού. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Το υλικό μπορεί 
να βαφτεί μετά την πλήρη ωρίμανση του με χρώματα υδατικής βάσης. Πολύ χαμηλή 
οσμή και εκπομπές ρύπων

EN 15651
1
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ΑΚΡΎΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΎΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 
ΒΑΦΕΣ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

• Μειώνει τον κίνδυνο για ρωγμές και 
αποχρωματισμούς

• Βαφόμενο
• Δεν ξεθωριάζει
• Ανθεκτικό στη γήρανση

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για 
διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 
10 έως 12 μέτρα

▶  EN 15651-1:2012:F-EXT-INT [7,5 P]
▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΚΡΎΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

• Πρώιμα αδιάβροχο
• Ειδικό για εξωτερικές εφαρμογές
• Βαφόμενο
• Χωρίς διαλύτες
• Ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες
• Ανθεκτικό στη γήρανση

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για 
διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 
10 έως 12 μέτρα

▶  EN 15651-1: 2012:F-EXT-INT [12,5 P]
▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30610342 4008373126927
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30610344 4008373126958
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Γκρι 30610345 4008373126965
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Καφέ 30610346 4008373126972
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μαύρο 30610347 4008373126989
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών

Ένός συστατικού σφραγιστικό με βάση ακρυλικές διασπορές και μεγάλη συμβατότη-
τα με βαφές υδατικής βάσης. Σχεδιασμένο για τη σφράγιση αρμών μεταξύ ξύλινων, ή 
μεταλλικών πλαισίων παραθύρων και σκυροδέματος, ή τοιχοποιίας που σε επόμενο 
στάδιο θα βαφτούν με χρώματα υδατικής βάσης.

Κατάλληλο για αρμούς μεταξύ σκαλοπατιών και τοίχων, τοίχων και οροφών, σοβατε-
πί, περβαζιών παραθύρων κλπ.

Μεγάλη λευκότητα και καλή εργασιμότητα. Η ειδική συνταγή του σφραγιστικού μει-
ώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών και αποχρωματισμού όταν το υλικό βάφεται.

Υψηλής ποιότητας σφραγιστικό αρμών με βάση ακρυλικές διασπορές, κατάλληλο 
για αρμούς σύνδεσης μεταξύ περβαζιών παραθύρων, σκαλοπατιών, οροφών, τοίχων, 
μεταλλικών τμημάτων, σοβατεπί, κλπ.

Κατάλληλο για πορομπετόν, γύψο, ασβεστόλιθο, ξύλινα και μεταλλικά παράθυρα, 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για αρ-
μούς σύνδεσης σε εξωτερικούς χώρους.

Το FASSADEN ACRYL είναι πρώιμα αδιάβροχο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να λη-
φθούν άλλα προστατευτικά μέτρα σε περίπτωση επικείμενης βροχόπτωσης πριν την 
ωρίμανση του.

9  
PREMIUM ACRYL

FASSADEN ACRYL

EN 15651
1

EN 15651
1

75



Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30610348 4008373126996
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό, σχεδιασμένο για τη σφράγιση αρμών σύν-
δεσης μεταξύ σκαλοπατιών, τοίχων, οροφών, ξύλινων σανίδων βάσεως και περβα-
ζιών παραθύρων σε σκυρόδεμα και εσωτερική τοιχοποιία. Κατάλληλο για γέμισμα 
ρωγμών, τρυπών από βίδες και οπών από καρφιά σε τοίχους και οροφές από ξύλο, 
σοβά, γύψο, τοιχοποιία, σκυρόδεμα κλπ.

Το TURBO ACRYL μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή με χρώματα υδατι-
κής βάσης, ενώ ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών στα χρώματα. Αποτρέ-
πει τον αποχρωματισμό της βαφής.

Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές.

ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών9  

EXPRESS MÖRTEL

ΕΤΟΙΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΎΑΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ

• Σφραγίζει αρμούς και ρωγμές
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές
• Έτοιμο προς χρήση
• Πρώιμα αδιάβροχο και ανθεκτικό 

στις ακραίες καιρικές συνθήκες
• Καθαρίζεται εύκολα

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για 
διατομή αρμού 5 x 5 mm για περίπου 
10 έως 12 μέτρα

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι πέτρας 30610325 4008373127429
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30610356 4008373127436
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Σχεδιασμένο για στοκάρισμα και επισκευή νέων και κατεστραμμένων αρμών, καθώς 
και ρωγμών μεταξύ των ενώσεων φυσικής και τεχνητής πέτρας. Κατάλληλο για τη 
στεγανοποίηση αρμών σύνδεσης μεταξύ οδηγών και τοιχοποιίας. Μπορεί να εφαρμο-
στεί για την πλήρωση των σκασιμάτων σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα.

Γενικά, το προϊόν προσκολλάται άριστα σε πολλά δομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, πέτρα και κονίαμα. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ελαφρώς υγρές επι-
φάνειες και είναι συνήθως ανθεκτικό σε βροχή και ακραίες καιρικές συνθήκες μετά 
από μερικές μόνο ώρες. Το προϊόν μπορεί να βαφτεί μετά από την πλήρη ωρίμανση. 
Συνιστάται προκαταρκτική δοκιμή.

10 min.10 min.

EN 15651
1

TURBO ACRYL

ΑΚΡΎΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΜΕΣΑ 
ΒΑΦΟΜΕΝΟ

• Αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί 
να βαφτεί

• Αποτρέπει τον αποχρωματισμό της 
βαφής

• Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος για 
ρωγμές στο χρώμα

Κατανάλωση: Aναλόγως των
απαιτήσεων

▶  EN 15651-1:2012:F-INT
▶   Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΎΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΎΣΗΣ 
ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΒΑΣΕΩΣ SMP

• Εξαιρετικά υψηλή αρχική πρόσφυση 
μέχρι 270 kg/m²

• Εξαιρετικά υψηλή τελική συγκόλληση 
έως 370 kg/cm²

• Εφαρμογή ακόμη και σε υγρές 
επιφάνειες

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

Αποθήκευση: Ελάχιστο 18 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Κατανάλωση: Aναλόγως των 
απαιτήσεων

▶  Emicode EC1 R πολύ χαμηλές 
εκπομπές

ΎΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΎΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SMP

• Υπερδιάφανο
• Ισχυρή συγκόλληση
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Αναλόγως των 
απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΒΑΣΕΩΣ 
SMP

• Γενικής χρήσης
• Ισχυρή πρόσφυση
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Aναλόγως των 
απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό μέρος

Ή υδρατμοπερατότητα ελέγχεται 
σύμφωνα με το DIN EN 12086, 
λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931
Οι αποχρώσεις είναι πιθανό να 
αλλάξουν

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC1 R πολύ χαμηλές 
εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30608220 4008373126460
450-g-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
96/1152 τεμάχια

Γκρι 30609500 4008373126811
450-g-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
96/1152 τεμάχια

Μαύρο 30609499 4008373126828
450-g-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
96/1152 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαυγής 30606248 4008373125135
300-g-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
96/1152 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30112640 4008373120062
430-g-Φυσίγγιο 

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/1200 τεμάχια

Γκρι 30112620 4008373120086
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

Μαύρο 30112610 4008373120079
300-ml-Φυσίγγιο 

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο)
104/1248 τεμάχια

ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μονταζόκολλες

Για συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε υποστρώματα από 
ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο και τα περισσότερα σκληρά πλαστικά.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Κατάλληλη για 
ελαστική συγκόλληση πάνελ, πλίνθων, πλακών και διακοσμητικών λωρίδων, για συ-
γκολλήσεις σε ξύλο, μέταλλο κλπ.

Υπερδιάφανο, ελαστικό συγκολλητικό υβριδικής τεχνολογίας SMP. Κατάλληλο για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Άοσμο, ουδέτερο χωρίς ισοκυανικά. Κατάλ-
ληλο για τη συγκόλληση των περισσότερων δομικών υλικών, σε υποστρώματα από 
ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο και πολλά πλαστικά.

Το Super Clear είναι άοσμο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ανθεκτικό στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. 
Δεν είναι κατάλληλο για τεχνητή και φυσική πέτρα. Δεν αντέχει στην συνεχή ηλιακή 
ακτινοβολία.

Για τη συγκόλληση των περισσότερων δομικών υλικών σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους. Σε υποστρώματα από ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο και σκληρά 
πλαστικά, καθώς και για τη σφράγιση ραφών, αρμών σύνδεσης. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες.

Δοκιμασμένο για τη στεγανοποίηση των κατασκευαστικών αρμών σε κατασκευές 
από αδιαπέραστο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τον κατάλογο A, μέρος 2, αριθ. 1.4 του 
κανονισμού περί οικοδομών. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονι-
σμό (ΈΚ) αριθ. 1935/2004 και LFGB §§ 30 και 31.

9  
SUPERFIX XTREM

SUPER CLEAR

SUPERFIX
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ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μονταζόκολλες, Σφραγιστικά Αρμών9  

KLEBEN & DICHTEN

ΎΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ–ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1-K

• Ευρύ φάσμα συγκολλήσεων & 
σφραγίσεων

• Άοσμο, χωρίς διαλύτες
• Πολύ χαμηλή συρρίκνωση
• Μόνιμα ελαστικό

Κατανάλωση: Aναλόγως των 
απαιτήσεων

▶  EN 15651-1:2012: F-EXT-INT CC 
[25HM] EN 15651-2:2012: G CC 
[25HM]

▶  EN 15651-3:2012: S [XS3]
▶  EN 15651-4:2012: PW-EXT-INT CC 

[12,5E]
▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30613680 4008373128853
310-g-Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30610358 4008373127405
430-g-Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/1200 τεμάχια

Μαύρο 30610359 4008373127412
430-g-Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/1200 τεμάχια

Υβριδικό συγκολλητικό κατάλληλο για την ελαστική συγκόλληση διαφόρων υλικών 
σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το Super trans ωριμάζει μέσω της υγρασίας του αέρα δημιουργώντας μία ελαστική 
συγκόλληση με εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και σε αρκετές 
χημικές ουσίες. Το Super trans δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη και έχει χαμηλή 
συρρίκνωση κατά την ωρίμανση του.

Συγκολλητικό-σφραγιστικό κατάλληλο για στεγανοποίηση αρμών σύνδεσης σε πα-
ράθυρα, πόρτες, δάπεδα / τοίχους, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, καθώς και για 
συγκόλληση διαφόρων υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ένός συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών συγκολλητικό-σφραγιστικό. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως σφράγιση για προσόψεις, συστήματα τοιχοποιίας καθώς και για
χώρους υγιεινής. Ωριμάζει μέσω της υγρασίας. Έξαιρετική αντοχή στις ακραίες και-
ρικές συνθήκες και σε μερικές χημικές ουσίες.

Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων, χωρίς διαλύτες και σιλικόνη και με πολύ χαμηλή 
συρρίκνωση. Έίναι συμβατό με τις βαφές, με βάση το DIN 52452, μέρος 4. Ωστόσο, 
λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών βαφών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις δικές 
σας δοκιμές.

ΔΙΑΦΑΝΟ ΎΒΡΙΔΙΚΟ ΣΎΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
1-K

• Ισχυρή συγκόλληση
• Άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες
• Χωρίς φυσαλίδες κατά την ωρίμανση
• Πολύ χαμηλή συρρίκνωση
• Ευρύ φάσμα συγκολλήσεων
• Δεν περιέχει σιλικόνη

Κατανάλωση: Aναλόγως των 
απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

SUPER TRANS

EN 15651
1, 2, 3, 4
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ΎΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΨΗ

• Απόχρωση αλουμινίου
• Εύκολο στην εφαρμογή
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Πολύ χαμηλή συρρίκνωση
• Ευρύ φάσμα συγκολλήσεων
• Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες
• Εύκολη εφαρμογή

Κατανάλωση: Aναλόγως των 
απαιτήσεων

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό μέρος

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Αλουμίνιο 30606249 4008373123872
305-g-Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μονταζόκολλες, Σφραγιστικά Αρμών

Υβριδικό, συγκολλητικό-σφραγιστικό μεταλλικής απόχρωσης (αλουμίνιο) τεχνολογί-
ας SMP. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Έιδικά σχεδιασμένο για συγκολλήσεις και σφραγίσεις αρμών χαμηλής διαστολής σε 
μεταλλικές κατασκευές, σε εγκαταστάσεις εξαερισμού και σημεία που η σφράγιση 
πρέπει να έχει την όψη μετάλλου.

Κατάλληλο για συγκόλληση και σφράγιση μεταλλικών κατασκευών από αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο ατσάλι, κλπ. Για στεγανοποίηση δεξαμενών και υδρορροών κλπ. Έπίσης, 
κολλάει και στεγανοποιεί ξύλο, σκυρόδεμα, πολυστυρένιο και πολλά σκληρά πλα-
στικά, ακόμη και σε ελαφρώς υγρές, ανομοιόμορφες, ή ακατέργαστες επιφάνειες.

Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη και έχει πολύ χαμηλή συρρίκνωση. Έίναι συμβατό 
με τις βαφές σύμφωνα με το DIN 52452, μέρος 4. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθ-
μού πιθανών βαφών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις δικές σας δοκιμές. Δεν είναι 
κατάλληλο για συγκόλληση - σφράγιση τεχνητής και φυσικής πέτρας.

9  
SUPERMETALL
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ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφραγιστικά Αρμών9  
BOSTIK 2720 MS

ΎΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1-K ΒΑΣΕΩΣ 
SMP, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΎΤΕΣ

• Γενικής χρήσης
• Χαμηλής συρρίκνωσης
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο επαρκεί για 
διατομή αρμού 10 x 10 mm, για περίπου 
6,0 μέτρα

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Η υδρατμοπερατότητα ελέγχεται 
σύμφωνα με το DIN EN 12086, 
λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931

▶  Δοκιμή συμπεριφοράς στη φωτιά 
σύμφωνα με το DIN 4102 Μέρος 1, 
κατηγορία οικοδομικών υλικών B2

▶  Emicode EC1R πολύ χαμηλές 
εκπομπές

▶  Δοκιμασμένο σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 11600-F-25LM 
«Κατασκευή αρμών – Σφραγιστικά 
αρμών, Ταξινόμηση και Απαιτήσεις 
Σφραγιστικών»

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30591182 4008373117857
290-ml-Φυσίγγιο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/1200 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30591192 4008373117871
290-ml-Φυσίγγιο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/1200 τεμάχια

Μαύρο 30138702 4008373117864
290-ml-Φυσίγγιο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/1200 τεμάχια

Λευκό 30591180 4008373112524
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Ανοιχτό μπεζ 30835935 4008373126439
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Μπεζ 30835934 4008373126422
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Ανοιχτό γκρι 30591190 4008373112531
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Γκρι βότσαλου 30591173 4008373117475
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Γκρι τσιμέντου 30139870 4008373117765
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Μεσαίο γκρι 30139250 4008373112562
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Γκρι 
σκυροδέματος

30591170 4008373112555
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Ανθρακί 30139420 4008373117499
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Μαύρο 30138701 4008373112548
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Σκούρο καφέ 30591193 4008373117482
600-ml-Λουκάνικο

(20 Τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/800 τεμάχια

Υβριδικό σφραγιστικό, ενός συστατικού τεχνολογίας SMP. Ωριμάζει με την υγρα-
σία σχηματίζοντας μία μαλακή ελαστική σφράγιση. Έχει εξαιρετική αντοχή στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες και σε μερικές χημικές ουσίες. Το 2720 MS δεν περι-
έχει διαλύτες και έχει χαμηλή συρρίκνωση. Δοκιμή συμπεριφοράς κατά τη φωτιά 
σύμφωνα με το DIN EN 13501-1, κλάση Έ. Η υδρατμοπερατότητα ελέγχεται σύμ-
φωνα με το DIN EN 12086, λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931.

Κατάλληλο για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτηρίων σε εσωτερικές και εξω-
τερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύμφωνα με το DIN 18540-F, στον κατασκευα-
στικό τομέα σε: παράθυρα, πόρτες και για την περιοχή της οροφής, για στεγανο-
ποίηση σε ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, καθώς και για στεγανοποίηση στη 
βιομηχανία τροφίμων.

Έίναι συμβατό με τις βαφές σύμφωνα με το DIN 52452, μέρος 4. Ωστόσο, λόγω 
του μεγάλου αριθμού πιθανών βαφών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις δικές σας 
δοκιμές.

EN 15651
1, 4
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για μία 
επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

ΑΣΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για 
επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση : Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΑΣΤΑΡΙ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για 
επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση : Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30821328 4008373113675
1000-ml-Μεταλλικό δοχείο

(9 τεμάχια ανά κιβώτιο)
35/315 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30821340 4008373113682
200-ml-Μεταλλικό δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο)
240/1440 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30821341 4008373113699
200-ml-Μεταλλικό δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο)
240/1440 τεμάχια

ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αστάρια

Για καθαρισμό και βελτίωση πρόσφυσης σε μέταλλα, διάφορα πλαστικά και γυαλί. 
Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται με πανάκι μικρό-ίνας με φορά προς την μία κατεύ-
θυνση. Μετά τον καθαρισμό συνιστάται να αφήνεται η επιφάνεια να επανέρθει σε 
κανονική θερμοκρασία πριν την εφαρμογή κάποιου υλικού.

Κατάλληλο για Profisil® 4σε1, Profisil® Premium, Sanitärsilicon Profi και Bausilicon.

Κατάλληλο για την προ-επεξεργασία των προς συγκόλληση/σφράγιση επιφανειών 
σε πορώδη και απορροφητικά υλικά, π.χ. σκυρόδεμα, πορομπετόν, σοβάς και ξύλο.

Κατάλληλο για Profisil® 4σε1, Profisil® Premium, Sanitärsilicon Profi και Bausilicon.

Κατάλληλο για την προ-επεξεργασία μεταλλικών υποστρωμάτων όπως: σίδηρο, ανο-
ξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, λευκοσίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, ορείχαλκο και αλουμί-
νιο (εκτός από μη σιδηρούχα μέταλλα). Για την προ-επεξεργασία πλαστικών όπως: 
πλεξιγκλάς, πολυεστέρα, άκαμπτο PVC και μεμβρανών από PVC. Για τα πλαστικά, 
συνιστώνται δοκιμές πρόσφυσης.

9  
SUPERGRIP 5001 HR

PRIMER 5003 SK

PRIMER 5004 NSK

81



ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αστάρια, Βελτιωτικά Πρόσφυσης9  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Διαφανές 30821217 4008373113705
200-ml-Μεταλλικό δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο)
240/1440 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Διαφανές 30590320 4008373119080
1000-ml-Μεταλλικό δοχείο

(9 τεμάχια ανά κιβώτιο)
32/288 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γαλακτώδες 
Διαφανές

30822412 4026923101378
5-kg-Πλαστικό δοχείο

40/200 kg

Κατάλληλο για Profisil® 4σε1, Bostik 2720 MS και Bau SMP. Κατάλληλο για την προ-ε-
πεξεργασία των προς συγκόλληση επιφανειών σε περιοχές με μόνιμη υποβρύχια ρύ-
πανση όπως: πισίνες και υποστρώματα από φυσική και τεχνητή πέτρα.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11600, ως βελτιωτικό πρόσφυσης αρμών 
δόμησης σε συνδυασμό με το Bostik 2720 MS. Κατάλληλο ως αστάρι για τη βελτί-
ωση της πρόσφυσης των Bostik 2720 MS και Bau SMP σε ορυκτά υποστρώματα, 
όπως σκυρόδεμα, πορομπετόν, τσιμέντο και γύψος, καθώς και σε μερικά μέταλλα 
και πλαστικά.

Αστάρι για Bostik 2720 MS και Bau SMP.

Κατάλληλο για προ-επεξεργασία σε ορυκτά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, πορο-
μπετόν, τσιμέντο, γύψος, τοιχοποιία, πλακίδια κλίνκερ κλπ. Κατάλληλο ως ενισχυτής 
πρόσφυσης για σφραγιστικά SMP σε υλικά με βάση το ξύλο π.χ. teak decking.

Βελτιωτικό πρόσφυσης για Profisil® 4σε1, Profisil® Premium, Sanitärsilicon Profi, 
Marmorsilicon, Bau-silicon και Fassadenacryl, Premiumacryl, Turboacryl και 
Decoacryl.

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΎΠΟΒΡΎΧΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για 
επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΑΣΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ SMP

Κατανάλωση: Περίπου 5,0 g για 
επιφάνεια των 100 cm x 1 cm

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΎΣΗΣ ΎΔΑΤΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

PRIMER 5005 MS/ST

SUPERGRIP 5075

GLÄTTMITTEL
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

• Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά 
υλικά

• Βαθύς καθαρισμός
• Εύχρηστα

Αποθήκευση: Σε σκοτεινό, δροσερό και 
ξηρό μέρος υπό σταθερή θερμοκρασία, 
για τουλάχιστον έως την ημερομηνία 
λήξης

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Μόνο για εμπορική χρήση

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30607677 4008373126255
80-Φύλλα-Κουτί

(8 τεμάχια ανά κιβώτιο) 70/560 
τεμάχια

ΣΦΡΑΓΊΣΗ, ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαριστικά

Για πρακτικό και γρήγορο καθαρισμό στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανί-
ας, του εμπορίου, του συνεργείου, της συναρμολόγησης, του εργοταξίου, της εξυπη-
ρέτησης πελατών και των επισκευών. Ιδανικά για ταξίδια.

Καθαρίζουν απαλά, αλλά ισχυρά. Αφαιρούν υπολείμματα κόλλας και σιλικόνης, λίπη, 
έλαια, λιπαντικά, έλαια σιλικόνης, μελάνι, φρέσκα χρώματα και βερνίκια. Κατάλληλα 
για καθαρισμό εργαλείων, μηχανών, γραφείων και πάγκων εργασίας, συσκευών και 
πολλών άλλων.

Τα μαντηλάκια φέρουν διάτρηση και μπορούν εύκολα να αποκοπούν ανάλογα με τις 
ανάγκες. Το πρακτικό και ανθεκτικό κουτί είναι σφραγισμένο με ένα συνθετικό φιλμ 
που εμποδίζει τα μαντηλάκια να στεγνώσουν πρόωρα.

9  
NIBOCLEAN PRO

80
Blatt/
Sheets
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ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΊ ΚΑΊ ΣΦΡΑΓΊΣΤΊΚΑ

Αρμόστοκοι, Υβριδικά Σφραγιστικά, Σφραγιστικά Αρμών7/9  
ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΌΧΡΩΣΕΩΝ
Σφραγιστικά αρμών

ARDACOLOR
PREMIUM 
Πολλαπλών 
Έφαρμογών 

αρμοκονίαμα

ARDACOLOR
POWER

Ανθεκτικό σε 
καταπονήσεις 
αρμοκονίαμα

ARDACOLOR
FLEX

Έύκαμπτο 
αρμοκονίαμα

ARDACOLOR
MAXI

Αρμοκονίαμα

ARDACOLOR
CLASSIC
Έγχρωμο 

Αρμοκονίαμα

ARDACOLOR
XTREM EASY

Έποξειδικός 
αρμόστοκος

FLOORCOLOR
XTREM

Έποξειδικός 
αρμόστοκος

ARDACOLOR
XTREM MULTI

Έποξειδικός 
αρμόστοκος

PROFISIL®

PREMIUM
Σιλικόνη 

ειδών 
υγειινής

Διαφανές •
Λευκό • • •
Παλαιωμένο λευκό •
Περγαμόντο • • •
Γκρι-ασημί • • • • •
Ανοιχτό γκρι • • • • •
Μεσαίο γκρι • • •
Γκρι τσιμέντου • • • • •
Γκρι κρυστάλλου •
Γκρι άμμου • • •
Σκούρο γκρι • • • •
Ανθρακί • • • • • •
Γιασεμί • • •
Ανοιχτό μπεζ • •
Μπεζ •
Μπαχάμα-μπεζ • •
Καραμέλα • •
Καφέ • •
Ανοιχτό καφέ • •
Μανχάταν • •

Δεν αποκλείεται η ύπαρξη αποκλίσεων στις αποχρώσεις λόγω της τεχνολογίας εκτύπωσης
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 10    Εργαλεία & 
Ενδύματα Εργασίας

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΊΑ

ΕΞΌΠΛΊΣΜΌΣ



ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΊ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Εργαλεία και Εξαρτήματα10  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδικός Νο. Κωδικός EAN Συσκευασία
Τεμάχια ανά παλέτα

Πιστόλι χειρός PZ 600 (Cox) για φυσίγγια 290 
ml, 300 ml, 310 ml και λουκάνικα αλουμινίου 
400 ml, 600 ml. Πιστόλι κλειστού τύπου με 
σωλήνα αλουμινίου. Έπαγγελματική ποιότητα 
από την COX.

30181587 4026923900384 1 Τεμάχιο
10 τεμάχια ανά κιβώτιο

Collomixer KR 120 HF (Collomix)
για ανάμειξη κονιαμάτων λεπτής στρώσης

30822401 4011024401205 2 Τεμάχια
ανά συσκευασία

Collomixer DLX 120 HF (Collomix) 
για ανάμειξη υλικών επιπέδωσης

30822402 4011024401090 2 Τεμάχια
ανά συσκευασία

Wendelkorbrührer (WKR)
για ανάμειξη των Floorcolor Xtrem, Ardacolor 
Xtrem Multi, Floorflex Xtrem.

30835844 4026923101477 1 Τεμάχιο

Χειρολαβή για σφουγγάρια καθαρισμού επο-
ξειδικών αρμόστοκων (WDB)

30822388 4026923101484 1 Τεμάχιο

Σφουγγάρια λευκά, λεία (WCPW)
για καθαρισμό (προ-πλύσιμο) εποξειδικών αρ-
μόστοκων κατά προτίμηση σε λείες κεραμικές 
επικαλύψεις

30180220 4026923101491 10 Τεμάχια
ανά συσκευασία

30 τεμάχια ανά κιβώτιο

Σφουγγάρια μπλε, τραχιά (WCPW)
για καθαρισμό (προ-πλύσιμο) εποξειδικών 
αρμόστοκων κατά προτίμηση σε κεραμικές 
επικαλύψεις άγριας υφής

30835795 4026923101507 10 Τεμάχια
ανά συσκευασία

30 τεμάχια ανά κιβώτιο

Μυστρί με ειδική λαστιχένια λαβή, μαλακό 
(WFB-μαλακό)
Για εφαρμογή και απομάκρυνση εποξειδικών 
αρμόστοκων

30180190 4026923101521 1 Τεμάχιο

Μεταλλικό δοχείο 
για την πλήρωση πιστολιού πεπιεσμένου αέρα

30822386 4026923101545 4 Τεμάχια
ανά συσκευασία

Σφουγγάρια βισκόζης
για πλύσιμο

30180150 4026923101552 35 Τεμάχια
ανά συσκευασία

Σφουγγάρι αρμών
για καθαρισμό των πλακιδίων κατά τη διαδι-
κασία του στοκαρίσματος με αρμοκονιάματα

30180140 4026923101569 1 Τεμάχιο

Ειδικό ρολλό
18 cm πλάτος, για Aqua Blocker, Ardatec 
Flexdicht

30822411 4026923602899 1 Τεμάχιο
10 τεμάχια ανά κιβώτιο

Δοχείο ανάμειξης
30 l

30181181 4008373117123 1 Τεμάχιο

Δοχείο νερού
10 l

30181180 4008373117130 1 Τεμάχιο

Σύνδεσμοι σκυροδέματος 30080240 4008373124756 1 Τεμάχιο
50 τεμάχια ανά σακούλα
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ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΊ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Εργαλεία και Εξαρτήματα 10  
ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωδικός Νο. Συσκευασία

Παλέτα

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι
Gr. 48

90820017 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι
Gr. 50

90820003 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι
Gr. 52

90820006 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι
Gr. 54

90820008 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι
Gr. 56

90820010 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 48

90820018 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 50

90820004 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 52

90820007 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 54

90820009 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 56

90820034 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Μπουφάν
Gr. 50 (M)

90820020 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Μπουφάν
Gr. 54 (L)

90820021 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Μπουφάν
Gr. 56 (XL)

90820022 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Ύφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 44/46 (S)

90010838 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Ύφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 48/50 (M)

90820023 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Ύφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 52/54 (L)

90820024 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Ύφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 56 (XL)

90820025 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Ύφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 58 (XXL)

90820026 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Ύφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 60 (XXXL)

90010839 1 Τεμάχιο

Bostik Polo Μπλούζα
Gr. L

90820036 1 Τεμάχιο

Bostik Polo Μπλούζα
Gr. XL

90820028 1 Τεμάχιο

Bostik Κοντομάνικη Μπλούζα
Gr. L

90820030 1 Τεμάχιο

Bostik Κοντομάνικη Μπλούζα
Gr. XL

90820027 1 Τεμάχιο

Bostik Baseball Καπέλο 90820031 1 Τεμάχιο
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Τεχνολογία 
Στεγανοποίησης

Η σωστή συντήρηση ενός κτιρίου είναι πολύτιμη για τον ιδιο-
κτήτη και αυτούς που το χρησιμοποιούν. Η Bostik διαθέτει τα 
πάντα γύρω από την κατασκευή και την επισκευή των κτιρίων. 
Τα ειδικά προϊόντα στεγανοποίησης και εκσυγχρονισμού εμπο-
δίζουν τη διείσδυση της υγρασίας στην τοιχοποιία ή την έξοδό 
της από αυτή στο εσωτερικό της κατασκευής. Μόνιμες λύσεις, 
γρήγορα και με ασφάλεια!

Στην επισκευή παλαιότερων κατασκευών, η εξάλειψη της υγρα-
σίας του χώρου και της υγρασίας στην τοιχοποιία διαδραματί-
ζει σημαντικό ρόλο. Η ανερχόμενη υγρασία, τα μη λειτουργικά 
οριζόντια φράγματα και η υδροστατική πίεση από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό, οδηγούν σε βλάβες υγρασίας και αποτελούν 
σημαντικό πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα, τα άλατα από την υγρα-
σία ανέρχονται μέσα από τριχοειδή αγγεία και πόρους στην τοι-
χοποιία και επιτίθονται στα υλικά κατασκευής του κτιρίου.

Η βέλτιστη χρήση όλων των χώρων του κτιρίου είναι πιθανό-
τατα σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, λόγω της αύξησης του 

κόστους κατασκευής και των τιμών της γης. Καλά σχεδιασμένα 
υπόγεια σε μονοκατοικίες, επιτρέπουν τη χρήση του χώρου ως 
σαλόνι, ως αίθουσα μελέτης, χόμπι, πάρτι, παιχνιδιού, ως αίθου-
σα για εφήβους κ.τ.λ. Η εισερχόμενη υγρασία διαταράσσει αυτή 
την άνεση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αλάτων και τον σχημα-
τισμό μούχλας σε όλες τις επιφάνειες!

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο κίνδυνος λοιμώξεων και βλάβης στην 
υγεία αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Τα σύγχρονα δομικά υλικά 
και εξαρτήματα παρέχουν στεγανότητα, ξηρότητα, θερμομόνω-
ση και υγιεινό περιβάλλον. Η άνεση και το σωστό εσωτερικό 
περιβάλλον υφίστανται τόσο στο υπόγειο όσο και σε ολόκληρο 
το σπίτι.

Τα συστήματα στεγανοποίησης Bostik προσφέρουν αποτελε-
σματικές, ολοκληρωμένες λύσεις για γρήγορη, ασφαλή και μό-
νιμη στεγανοποίηση, επισκευή και ανακαίνιση παλαιών κτιρίων 
καθώς και επαγγελματική στεγανοποίηση νέων κτιρίων στη 
φάση της κατασκευής.





 1    Στεγανοποίηση Κτιρίων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
AQUASTOPP

SPEZIALSCHLÄMME

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

• Δεν απαιτείται απομάκρυνση των 
υπόγειων υδάτων (εξωτερικά της 
κατασκευής)

• Εφαρμόσιμο για ρέον, υπό πίεση νερό
• Σταματά διαρροές νερού σε 

δευτερόλεπτα

Υλικά συστήματος: Spezialschlämme, 
Puder-Ex, Isolier-Flüssig, Spritzbewurf, 
Sanierputze

Εφαρμογές: Υπόγεια, φρέαρ, σήραγγες, 
υπόγεια γκαράζ, δεξαμενές νερού κλπ.

Σχεδιασμός συστήματος:
1 Spezialschlämme
2 Puder-Ex
3 Isolier-Flüssig
4 Spezialschlämme
5 Spezialschlämme

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΟΡΥΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUASTOPP

• Λεία επιφάνεια
• Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα

Κατανάλωση: Ανά στρώση περ. 0,5 kg 
ανά m2

Μέρος του συστήματος Aquastopp

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

▶  Giscode ZP 1

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603666 4026923601465
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30126580 4026923601458
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Στεγανοποίηση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους, έναντι της 
εξωτερικής υδροστατικής πίεσης.

Για τμήματα κτιρίου επιχωματωμένα και εμβαπτισμένα λόγω υδροφόρου ορίζοντα.

Στεγανοποιητικό ορυκτό κονίαμα κατάλληλο ως πρώτο στρώμα στεγανοποί-
ησης και για προετοιμασία υποστρώματος στο ειδικό σύστημα στεγάνωσης 
AQUASTOPP. Εφαρμόζεται σε δύο τελικές στρώσεις ως στεγανωτικό και ως υπό-
στρωμα επάλειψης για επιφάνειες σοβά ή κονιάματος.
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση

PUDER-EX®

ISOLIER-FLÜSSIG

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΗΞΗΣ

• Στερεοποίηση σε δευτερόλεπτα
• Εφαρμόσιμο σε τρεχούμενο νερό
• Σταματά τη διείσδυση του νερού

Κατανάλωση: Για το σύστημα 
στεαγανοποίησης AQUASTOP: περίπου 
1,5 kg ανά m2

Σε περίπτωση εισροής νερού: όσο 
απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

▶  Giscode ZP 1

ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
ΠΥΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Εξασφαλίζει την αγκύρωση
• Εύκολη εφαρμογή
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Περίπου 0,5 kg ανά m2

Απόχρωση: Διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822283 4026923601564
1-kg-Δοχείο
720/720 kg

30806221 4026923601038
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30126590 4026923601021
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603685 4026923600659
5-kg-Δοχείο
96/480 kg

30082520 4026923600666
10-kg-Δοχείο

60/600 kg

Στεγανοποιητικό ορυκτό κονίαμα άμεσης πήξης για εσωτερικές επισκευές τρε-
χούμενων υδάτων ή εμφανών διαρροών σε υπόγειες κατασκευές κτλ.

Για τη στεγανοποίηση διαρροών σε υπόγεια κτίρια, υπόγεια γκαράζ, σήραγγες, 
φράγματα, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τσιμεντένιους 
σωλήνες (φρέαρ), δεξαμενών (μη πόσιμου ύδατος) φρεάτια ανελκυστήρων κλπ, 
καθώς και σε όλα τα σημεία όπου δεν είναι δυνατή η στεγανοποίηση εξωτερικά.

Μπορεί να αναμιχθεί με το Spezialschlämme επιταχύνοντας την ωρίμανση του, 
σχηματίζοντας ένα αδιαπέραστο φράγμα.

Μείγμα πολυμερών για την τη βιώσιμη στεγανοποίηση και την ασφαλή αγκύρωση 
του ειδικού συστήματος στεγάνωσης AQUASTOPP. Μέσω της πυριτικοποίησης 
(μετατροπή του πυριτικού καλίου σε πυριτικό ασβέστιο χάρη στο ελεύθερο ασβέ-
στιο του υποστρώματος) κλείνει τους πόρους στο υπόστρωμα.
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση1
AQUASTOPP 
DO-IT-YOURSELF-PACK

FLEX SLURRY K11 GREY

ΣΕΤ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ

Περιεχόμενα:
• 1 kg Spezialschlämme
• 1 kg Puder-Ex
• 0,5 kg Isolier-Flüssig

Κατανάλωση: Περίπου 1 πακέτο ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Ισχυρή πρόσφυση
• Γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών
• Για σφράγιση κατασκευών

Κατανάλωση: ≥ 2,0mm ^ ≥ 3,2 kg/m²

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ελεγμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο 
της Deutsche Bauchemie e.V.

▶  Πιστοποιητικό δοκιμών Γενικής 
Επιθεώρησης Κτιρίων

▶  Συστατικό A: Giscode ZP 1  
Συστατικό B: Giscode D 1

▶  Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και 
στον παγετό

▶  Ανθεκτικό σε αρνητική υδροστατική 
πίεση

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30127740
Συστατικό A

4026923600734
15-kg-Σακί
60/900 kg

30140590
Συστατικό Β

4026923600741
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

30814437
Συνδυασμένη συσκευασία A+B

4026923602509
20-kg-Δοχείο Α+Β

18/360 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822253 4026923600109
2,5-kg-Πακέτο

90/225 kg

ΣΕΤ συσκευασία του ειδικού συστήματος στεγάνωσης AQUASTOPP για μικρές 
επιφάνειες.

Κονίαμα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς και τροποποιημένου πολυμερούς γα-
λακτώματος, κατάλληλο για την ασφαλή στεγανοποίηση υπογείων, θεμελιώσεων 
κλπ. Πολύ καλή πρόσφυση σε ορυκτά υποστρώματα. Πρώιμη στεγανοποίηση και 
αντοχή σε καταπονήσεις. Για χρήση σε παλιά και νέα κτίρια έναντι υδροστατικής 
πίεσης, τόσο από τη θετική όσο και από την αρνητική πλευρά. Μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί στον τομέα της ανακαίνισης ως φράγμα άλατος και ως υπόστρωμα 
για τους επακόλουθους σοβάδες ανακαίνισης. Συνιστάται για την προστασία από 
την αρνητική υδροστατική πίεση και για την προετοιμασία υποστρώματος στην 
περίπτωση ασφαλτικής στεγάνωσης.
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K 11 SLURRY GREY

SULFATEX SLURRY K11

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

• Ισχυρή πρόσφυση
• Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό
• Πρώιμη αντοχή σε καταπονήσεις

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: ≥ 2 kg ανά m2 
από υδροστατική πίεση: ≥ 4 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο Ενημερωτικό Δελτίο Συστήματος 6

▶  Giscode ZP 1

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ 
ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

• Μεγάλη αντοχή σε θειικό άλας
• Καθαρίζεται εύκολα

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 3 
kg ανά m2 από υδροστατική πίεση: 
περίπου 6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο Ενημερωτικό Δελτίο Συστήματος 6

▶  Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και 
παγετό 

▶  Giscode ZP 1

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30127741 4026923600789
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603406 4026923600802
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κονίαμα στεγανοποίησης για μόνιμη στεγάνωση έναντι υγρασίας εδάφους και 
υδροστατικής πίεσης. Πρώιμη αντοχή σε καταπονήσεις, ισχυρή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα. Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και παγετό. Ελεγμένο σύμφωνα με: 
Deutsche Bauchemie e. V. (Γενικό Πιστοποιητικό Δοκιμής Επιθεώρησης Κτιρίων 
για τη στεγανοποίηση κατασκευών και δομικών στοιχείων). Δοκιμασμένο σύμφω-
να με: W307 (Απαιτήσεις Υγιεινής στον τομέα του πόσιμου νερού) του DVGW. 
Δοκιμασμένο για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού σύμφωνα με τους τεχνικούς 
κανόνες DVGW.

Για τη μόνιμη σφράγιση ορυκτών υπόγειων χώρων ενάντια στην υγρασία του εδά-
φους και του υδροφόρου ορίζοντα. Για κτιριακές εγκαταστάσεις όπως κελάρια, 
υπόγειους χώρους στάθμευσης και στοιχεία από σκυρόδεμα καθώς και στην εσω-
τερική επένδυση των δεξαμενών πόσιμου νερού. Για την δημιουργία στεγάνωσης 
μεταξύ του πατώματος (οπλισμένη πλάκα) του κελάριου και του ανεγειρόμενου 
τοίχου.

Ορυκτό κονίαμα στεγάνωσης, υδραυλικής ωρίμανσης με αντοχή σε υψηλά φορτία 
θειικού άλατος. Κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοειδή υποστρώματα.

Για στεγανοποίηση στην πλευρά της υδροστατικής πίεσης όπως: σε κατασκευ-
ές στον τομέα της αποχέτευσης και των αποβλήτων, σε σωλήνες αποχέτευσης, 
υδρορροές, θεμελιώσεις κλπ.
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Εξωτερική Στεγανοποίηση1
SPERRMÖRTEL

SPERRMÖRTEL FEIN

ARDATEC 2K FLEX

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

• Για διαμόρφωση «λουκιών 
ομαλοποίησης»

• Ισχυρή πρόσφυση
• Πολλαπλών εφαρμογών

Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg ανά μέτρο
κοιλότητας, περίπου 1,0 kg ανά τρέχον
μέτρο υδρορροών (για 3 cm μήκος
ακμής)

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και 
παγετό

▶  Giscode ZP 1

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΠΟΛΥΜΕΡΗ

• Λεπτόκοκκο
• Λεία επιφάνεια
• Καλή πρόσφυση

Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg ανά μέτρο 
l κοιλότητας, περίπου 1,0 kg ανά τρέχον 
μέτρο υδρορροών (για 5 cm μήκος 
ακμής)

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και 
παγετό

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Ελαστικό
• Υψηλή γεφύρωση ρωγμών
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Για πάχος ξηρού φιλμ 2.0 
mm, περίπου 3,8 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληρο-
φοριών

▶  Συστατικό σκόνης Giscode ZP 1
▶  Υγρό συστατικό Giscode D 1

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30806193 4026923601434
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126390 4026923601441
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30604960 
Συστατικό σκόνη

4026923601847
15-kg-Σακί
60/900 kg

30604968
Υγρό συστατικό

4026923601854
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Επισκευαστικό κονίαμα ενισχυμένο με πολυμερή. Πολλαπλών εφαρμογών, αδι-
άβροχο και εύκολο στη χρήση. Κατάλληλο για τη διαμόρφωση «λουκιών ομαλο-
ποίησης», ως επίχρισμα στην ζώνη της ανερχόμενης υγρασίας, για την επισκευή 
σκυροδέματος κλπ.

Κοκομετρία έως 2 mm. Πολύ ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε υψηλή πίεση.
Έτοιμο για μεταγενέστερες εργασίες μετά από 4 ώρες.

Πλήρης αντοχή μετά από 24 ώρες.

Επισκευαστικό κονίαμα με μικρότερη κοκομετρία το οποίο χρησιμοποιείται με 
παρόμοιο τρόπο με τα κονιάματα φραγής, για περιοχές όπου απαιτούνται μόνο 
μικρά πάχη στρώσεων (ως υδατοαπωθητικό κονίαμα και ως κονίαμα επιπέδωσης).
Κοκομετρία έως 1 mm, με πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή σε υψηλή πίεση.

Πλήρης αντοχή μετά από 24 ώρες, έτοιμο για μεταγενέστερες εργασίες μετά από 
4 ώρες.

Εύκαμπτο, παχύρευστο στεγανοποιητικό κονίαμα, δύο συστατικών κατάλληλο για 
στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επικαλύψεις σε χώρους με μεγάλη καταπόνηση 
από υγρασία και νερό. Μετά την ωρίμανση, είναι εύκαμπτο, αδιάβροχο και γεφυρώνει 
ρωγμές. Εφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερι-
κές και υποβρύχιες εφαρμογές. Το συστατικό Ardatec 2K Flex σε σκόνη (συστατι-
κό Α) έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH).

Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια 
και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για 
τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με πολύ 
μεγάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα 
(έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN EN 
14891

CM 01 P

DIN 18533
W1.1-E/

W4-E

96



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

TURBOTEC 2K+

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Δραστικό και εξαιρετικά εύκαμπτο
• Εφαρμόζεται με σπάτουλα, ψεκασμό
• Πολύ εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή σε γήρανση και UV
• Ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι 

αποπαγοποίησης
• Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο
• Φραγή ραδονίου
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Στεγανοποίηση έναντι 
νερού πρόσκρουσης περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση έναντι υγρασίας 
εδάφους, μη συσσωρευτικών εκροών 
περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση συσσωρευτικών εκροών 
περίπου 3,8 kg/m²
Στεγανοποίηση κάτω από τοίχους και 
πλακίδια κλίνκερ περίπου 2,5 kg/m²
για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και 
ταράτσες περίπου 2,5 kg/m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R PLUS 
πολύ χαμηλές εκπομπές

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπλε
30611028

Συστατικό A+B
4008373128259

5-kg-Δοχείο
52/260 kg

Μπλε
30611015

Συστατικό A+B
4008373128242

25-kg-Δοχείο
18/450 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 2 συστατικών για στεγανοποίηση εξωτε-
ρικών τοιχωμάτων υπογείων, βάθρων, θεμελίων, τσιμεντένιων πλακών και παλαιών 
κτιρίων. Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο. Συνδυάζει τις θετικές ιδιότητες ενός 
εύκαμπτου στεγανωτικού υλικού και μιας παχιάς επίστρωσης ασφάλτου, για στεγα-
νοποιήσεις κατασκευών. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε τοίχους και 
δάπεδα. Το συστατικό Turbotec 2K + σε σκόνη (συστατικό Α) έχει χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH).

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση πλακών δαπέδου που έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος και τις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων , έναντι της υγρασίας του εδάφους 
και του μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, καθώς και για στεγανοποίηση των 
πέδιλων στήριξης οικοδομικών κατασκευών. Για οριζόντια στεγανοποίηση εντός και 
κάτω από τα τοιχώματα έναντι τριχοειδούς ανερχόμενης υγρασίας. Για στεγανοποί-
ηση εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, ενάντια σε συσσωρευμένο 
νερό και νερό υπό πίεση έως 3 m στήλη ύδατος σε μέγιστο βάθος θεμελίων 5 m. Για 
εσωτερική στεγανοποίηση δεξαμενών έναντι υδροστατικής πίεσης (πισίνες, δεξαμε-
νές νερού κλπ.) σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές μέχρι ύψος πλήρωσης 6 m. 
Για σύνθετη στεγανοποίηση πλακιδίων και πλακών για τάξεις πίεσης Α και Β (abP). 
Για τάξεις πρόσκρουσης νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18531-5 σε μπαλκόνια, 
σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με DIN 18534-3, καθώς και W2-B σε πισίνες σύμ-
φωνα με DIN 18535-3. Για δομική στεγάνωση σύμφωνα με DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, 
W2.1-E, W3-E, W4-E.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α+Β (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex 
Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω 
στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή:
Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποι-
ητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

TIP Για Εφαρμόγες:
• Για σφράγιση πλακιδίων κλίνκερ και των τούβλων πρόσοψης
• Για σφράγιση τοίχου / περιοχή πέλματος
• Για στεγανοποίηση σοβά, σοβά βάσεως και ως σύνθετο σύστημα θερμομόνωσης
• Για στεγανοποίηση μέσα και κάτω από τους τοίχους, ως οριζόντιο φράγμα κατά 

της ανερχόμενης υγρασίας
• Για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα στην περιοχή που έρχεται σε επα-

φή με το έδαφος
• Για στεγανοποίηση εισόδων κτιρίων και συνδέσεων
• Για στεγανοποίηση πλακών βάσης και ρωγμών τοιχωμάτων
• Για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και ταράτσες (σε συνδέσεις, στο υπόβαθρο)
• Για παρεμπόδιση ενανθράκωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
• Για τοποθέτηση περιμετρικών θερμομονωτικών πλακών
• Για επισκευή παλαιών ασφαλτικών στεγανοποιήσεων
• Ως γέφυρα πρόσφυσης σε ορυκτά υποστρώματα

1  

DIN EN
14891

CM 01 P

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18533
W1-E/W4-E
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση Από Υγρασία1
AQUA BLOCKER® LIQUID

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΘΙΞΟΤΡΟΠΕΙΑΣ

• Για οριζόντιες επιφάνειες
• Χυτό
• Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών
• Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο

Κατανάλωση: Για δύο στρώσεις 
περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode RS 10

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30132090 4026923602813
14-kg-Δοχείο

(2 x 7-kg-σακούλα αλουμινίου)
30/420 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, χαμηλής θιξοτροπίας 
τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλ-
το. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος 
νερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες 
τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το 
DIN 18195. Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει 
εξαιρετικά τις ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά 
φυσικά ύδατα σκυροδέματος. Λόγω της υψηλής ρευστότητας εφαρμόζεται επα-
λειφόμενο και είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες.

Το Aqua Blocker® Liquid έχει ελεγχθεί σύμφωνα με: «Αρχές Δοκιμών για Στεγα-
νοποίηση Κατασκευών με Υγρές Μεμβράνες». Κατάλληλο για την επισκευή και 
στεγάνωση οροφών σύμφωνα με τον Κώδικα Κατασκευών C, αριθ. 7.6. Το Aqua 
Blocker® Liquid έχει δοκιμαστεί σε δοκιμή πυραντοχής σύμφωνα με EN 1187.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία σε θεμέλια και πλάκες δαπέδου. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φράγμα υδρατμών κάτω από στρώσεις και σύν-
θετες στεγανώσεις σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε βιομηχανικά δάπεδα και στον 
εμπορικό τομέα, καθώς και για την έκχυση σε αρμούς διαστολής στον βιομηχα-
νικό τομέα.

DIN 
18533

AQUA BLOCKER®

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΥΒΡΙΔΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑΣ

• Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο 
• Ελαστικό
• Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών

Κατανάλωση:  Για δύο στρώσεις, 
ανάλογα με το φορτίο, περίπου 2,3 - 3,0 
kg ανά m². Χρήση ως συγκολλητικό 
περίπου 0,4 kg ανά m²

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R  
πολύ χαμηλές εκπομπές

▶  Giscode RS 10

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821418 4026923602820
290-ml- Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 Τεμάχια

Γκρι 30814436 4026923602615
1-kg-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο)
63/378 kg

Γκρι 30139351 4026923602851
14-kg-Δοχείο

(2x7-kg-σακούλα αλουμινίου) 
30/420 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, μεγάλης θιξοτροπίας, τεχνο-
λογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμό-
ζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού 
χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχο-
ειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18533. Λόγω της 
θιξοτροπίας του, είναι κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.
Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις 
ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυ-
ροδέματος.
Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, για σύνθετη στε-
γανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες, για εργασίες επισκευής σε στέγες και για 
στεγανοποίηση προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών στοιχείων, για τη στεγανοποίη-
ση ακμών και γωνιών σε μπαλκόνια και ταράτσες.

TIP: Χρησιμοποιείται για συγκόλληση:
Τα σημεία επικαλύψης του Ardatec Membran
Ταινιών: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside
καθώς και όλων των στεγανοποιητικών εξαρτημάτων τοίχου και δαπέδου

DIN
18533
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση Από Υγρασία

RENOGRUND PU RAPID

K 100 BLACK

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ LATEX

• Έτοιμο προς χρήση
• Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα
• Υψηλής απόδοσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 1,0 kg 
ανά m2 
από υδροστατική πίεση: περίπου 1,5 
kg ανά m2 
ως αστάρι: περίπου 0,1 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
το φυλλάδιο του συστήματος 5

▶  Ανθεκτικό σε γήρανση και ζωικά 
απόβλητα σύμφωνα με DIN 11622-2

▶  Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες 
σύμφωνα με DIN EN ISO 2812-2

▶  Giscode BBP 10

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Ενός συστατικού
• Έτοιμο προς χρήση
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Ως αστάρι: περίπου 150 
g ανά m2

Ως: φράγμα υγρασίας περίπου 400 - 
500 g ανά m2

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Έτοιμο για επακόλουθες εργασίες: 
σε περίπου 1 - 2 ώρες (ανάλογα 
με την επιφάνεια και τις συνθήκες 
περιβάλλοντος)

Επεξεργασία: Μετά από περίπου 1 – 2 
ώρες (μετά την ξήρανση της τελευταίας 
εφαρμογής)

▶  Giscode RU 1 
▶  Emicode EC 1R - πολύ χαμηλές 

εκπομπές

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603669 4026923600710
10-kg-Δοχείο

44/440 kg

30140861 4026923600727
25-kg-Δοχείο

18/450 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820724 4008373122844
1,1-kg-μπουκάλι

(8 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/352 kg

30606117 4008373122370
11-kg-Δοχείο

40/440 kg

Χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση latex-άσφαλ-
το, κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία εδάφους και την υδροστατική 
πίεση. Μετά την ωρίμανση, είναι αδιάβροχο, γεφυρώνει ρωγμές και είναι ανθεκτι-
κό στα επιθετικά επιφανειακά φυσικά ύδατα του σκυροδέματος.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτική επίστρωση σοβατισμένων 
δεξαμενών, ή δεξαμενών σκυροδέματος αποθήκευσης ζωικών και υγρών ζωικών 
αποβλήτων. Κατάλληλο ως αστάρι, αραιωμένο με νερό, για ενός και δύο συστατι-
κών ασφαλτικές επικαλύψεις και γεωμεμβράνες.

Ενός συστατικού αστάρι κατάλληλο για απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα, π.χ. σκυρόδεμα, τσιμέντο, ανυδρίτης, MGO-Μαγνησία και κερα-
μικές στρώσεις. Έτοιμο προς χρήση, με υψηλή δύναμη πρόσφυσης και γρήγορη 
ωρίμανση.

Κατάλληλο για προετοιμασία σαθρών επιφανειών σε υποστρώματα με υπολείμ-
ματα παλαιών συγκολλητικών υλικών. Κατάλληλο ως αστάρι για τη φραγή των 
πόρων στην περιοχή αποκατάστασης των παλαιών υποστρωμάτων σκυροδέμα-
τος, καθώς και για οροφές πριν από τη στεγανοποίηση με Aqua Blocker / Aqua 
Blocker Liquid.
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση1
DICKBESCHICHTUNG 1K+

DICKBESCHICHTUNG 
2K EXTRA

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ (PMBC)

• Ταχείας ωρίμανσης
• Υψηλής απόδοσης
• Έτοιμη προς χρήση

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 3,70 l 
ανά m²
από νερό που δεν υπόκειται σε πίεση: 
περίπου 4,94 l ανά m² 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode BBP 10

Σχεδιασμός συστήματος 
1. Sperrmörtel/Quellmörtel Extra 
2. Flex Schlämme K11 
3. Sperrmörtel/Quellmörtel Extra 
4. Flex Schlämme K11 
5 - 7. Dickbeschichtung 1K+ 

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, (PMBC)

• Ινοπλισμένη
• Γεφυρώνει ρωγμές, εύκαμπτη
• Υψηλή σταθερότητα
• Ταχείας ωρίμανσης
• Φραγή ραδονίου

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 4,34 
kg ανά m²
Aπό μέτρια έκθεση σε υδροστατική 
πίεση, βάθος βύθισης ≤ 3 m: 4,79 kg 
ανά m²
Aπό νερό που δεν υπόκειται σε πίεση: 
περίπου 5,79 kg ανά m²
Για συγκόλληση πλακών μόνωσης και 
αποστράγγισης: 1-2 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode
▶  Συστατικό A, BBP 10 Συστατικό B, 

ZP1

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30141080 4026923604404
30-l-Δοχείο

18/540 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30611811
Συστατικά A + B

4008373128372
30-kg-Δοχείο

18/540 l

Επαλειφόμενη, ασφαλτικά τροποποιημένη με πολυμερή πολυστυρενίου μεμβρά-
νη, χωρίς διαλύτες. Προϊόν μεγάλης θιξοτροπείας, έτοιμο προς χρήση και εύκολο 
στην εφαρμογή. Κατάλληλη για στεγανοποίηση τμημάτων κτιρίων που έρχονται 
σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN EN 15814 και DIN 18533.

Επαλειφόμενη, ινοπλισμένη, ασφαλτική μεμβράνη δύο συστατικών για ασφαλτική 
επίστρωση. Προϊόν μεγάλης θιξοτροπείας, κατάλληλο για στεγανοποίηση τμημά-
των κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN EN 15814 
και DIN 18533.

Προστατεύει μόνιμα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα 
με το DIN 18533 μέρος 3 για κατηγορίες εφαρμογών:
W1-E (υγρασία εδάφους και νερό που δεν υπόκειται σε πίεση)
W2.1-E (μέτρια έκθεση σε υδροστατική πίεση, βάθος βύθισης ≤ 3 m)
W3-E (νερό που δεν υπόκειται σε πίεση σε επικαλυμμένες οροφές)
W4-E (νερό πρόσκρουσης και υγρασία εδάφους στη βάση του τοίχου)
Εφαρμόζεται σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως: υπόγεια, υπόγεια 
γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγωγοί σωλήνων, τοίχοι στήριξης, 
μπαλκόνια και ταράτσες. Κατάλληλη για όλα ορυκτά υποστρώματα. Για θετική 
στεγανοποίηση.

DIN EN 
15814

DIN 
18533

NEO

DIN 
18533
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

DICKBESCHICHTUNG 2K+

DICKBESCHICHTUNG 
2K LIGHT

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

• Υψηλή γεφύρωση ρωγμών
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους και νερό που 
δεν υπόκειται σε πίεση: περίπου 4,58 
l ανά m²
Από νερό πρόσκρουσης και υγρασία 
εδάφους: περίπου 4,58 l ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Συστατικό A: Giscode BBP 10
▶  Συστατικό B: Giscode ZP 1

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ

• Εύκολη εφαρμογή με σπάτουλα, ή 
ψεκασμό

• Σταθερή, υψηλά εύκαμπτη
• Γεφυρώνει ρωγμές
• Πιστοποίηση κατά DIN EN 15814
• Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

DIN 18195 και DIN 18533

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους και νερό που δεν 
υπόκειται σε πίεση: περίπου 3,75 l ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον. 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

• Αυτοκόλλητη
• Εξαιρετικά εύκαμπτη
• Άμεσα αδιάβροχη

Κατανάλωση: Περίπου 1,05 m2 ανά m2

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
σταθερή θέση, σε κλειστό δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

TIP: Τα κατάλληλα αστάρια μπορούν να
αναζητηθούν στη σελίδα 87

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603436 
Συστατικά A+B

4026923604411
30-kg-Δοχείο 

18/540 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30835830 
Συστατικά A+B

4026923605319
30-l-Δοχείο 

18/540 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603664 4026923601649
20-m2-Ρολό

1 m πλάτος 1,5 mm πάχος 
15/300 m2

Δύο συστατικών, ινοπλισμένη ασφαλτική επίστρωση χωρίς διαλύτες. Έτοιμη προς 
χρήση και εύκολη στην εφαρμογή. Ινοπλισμένη, και τροποποιημένη με πολυμερή, 
μεγάλης θιξοτροπείας ασφαλτική επίστρωση (PMBC), κατάλληλη για στεγανοποί-
ηση τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN 
EN 15814 και DIN 18533.
Σύστημα στεγανοποίησης, κατάλληλο για την προστασία από την υγρασία, τμη-
μάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, σε κάθετες και οριζόντιες επιφά-
νειες, όπως υπόγεια, υπόγεια γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγω-
γοί σωλήνων, τοίχους αντιστήριξης, μπαλκόνια και ταράτσες. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό προστατευτικών, αποχετευτικών και μονωτικών 
πλακών στην περιμετρική περιοχή επιχωμάτωσης.
Κατάλληλο για ορυκτά υποστρώματα όπως μπετόν, σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντο-
κονίαμα, τούβλα, πορομπετόν και τσιμεντόλιθοι. Δεν είναι κατάλληλο για στεγα-
νοποίηση επίπεδων οροφών και δεξαμενών. Για θετική στεγανοποίηση.

Ελαφριά ασφαλτική επίστρωση πολυστερινίου, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
κτίρια σύμφωνα με το DIN EN 15814. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DIN 18 
195 μέρος 4, 5.1, 6.1.
Κατάλληλη για ασφαλή και μόνιμη προστασία των τμημάτων που έρχονται σε 
επαφή με το έδαφος σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως υπόγεια, 
υπόγεια γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγωγοί σωλήνων, τοίχοι 
στήριξης, μπαλκόνια και ταράτσες.
Κατάλληλη για ορυκτά υποστρώματα όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τούβλα, τοιχοποι-
ία, πορομπετόν και τσιμεντόλιθοι.
Αδιάβροχη μετά από 5-6 ώρες.

1  

DIN EN 
15814

DIN 
18533

DIN 
18533

DIN 18533
W1-E
W4-E

Εξαιρετικά εύκαμπτη, πλήρως αυτοκόλλητη, ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης 
ψυχρής εφαρμογής, σύμφωνα με το DIN 18533. Ανθεκτική στον παγετό και στο αλάτι. 
Κατάλληλη για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών και υγρών χώρων έναντι υγρα-
σίας εδάφους και νερού που δεν υπόκειται σε πίεση. Κατάλληλη και για εξωτερική 
στεγάνωση σε υπόγεια, θεμέλεια, και γενικά περιφέρεια θεμελίωσης. Μετά την εφαρ-
μογή, η στεγάνωση είναι άμεσα αδιάβροχη και ανθεκτική στη βροχή. Επικαλυμμένη 
με προστατευτικό, ανθεκτικό σε υγρασία, πλαστικό φιλμ. 

Κατάλληλη για την προστασία τμημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος
σύμφωνα με το DIN 18533 part 2.
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση1
FUGENDICHTBAND DB

BATUBAND

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PVC ΓΙΑ 
ΠΑΧΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

• Γεφυρώνει ρωγμές
• Εύκαμπτη
• Για όλες τις κατηγορίες έκθεσης σε 

υγρασία
• 60 mm εκτατότητα

Απόχρωση: Γκρι 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

• Αυτοκόλλητη
• Υψηλή αρχική συγκόλληση

Μήκος 10 m 
Πάχος 1,2 mm

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης και γεφύρωσης ρωγμών PVC. Κατάλληλη για 
την δημιουργία στεγανών αρμών διαχωρισμού σε κτίρια και συνδέσεις σε συνδυ-
ασμό με παχιές ασφαλτικές μεμβράνες.

Εκτατότητα έως 60mm. Σύμφωνα με DIN 18533.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30612979 4008373128440
6-m-Ρολό

240 mm πλάτος 
280/1680 ανά τρέχον μέτρο

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30607995 4008373126323
6 x 5,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607996 4008373126330
4 x 7,5 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607997 4008373126347
3 x 10,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607998 4008373126354
2 x 15,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607999 4008373126361
1 x 30,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608001 4008373126378
6 x 5,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608002 4008373126385
4 x 7,5 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608003 4008373126392
3 x 10,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608004 4008373126408
2 x 15,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608005 4008373126415
1 x 30,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

DIN 
18533

Κατάλληλη για την στεγανοποίηση φεγγιτών, υδρορροών, μεμβρανών στεγών 
κλπ. Κατάλληλη για επισκευή υδρορροών, σωληνώσεων και ασφαλτικών επεν-
δύσεων οροφών.

NEO
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση 

BATUBAND PRIMER

SK COATING

ELASTOROOF® LF

K 100 GEWEBEBAND

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

• Για πορώδη υποστρώματα

Κατανάλωση: Περίπου 0,2 - 0,3 l ανά m² 
ανάλογα με το υπόστρωμα

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΘΕΡΜΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Με βάση ειδική άσφαλτο
• Θερμοκρασία εφαρμογής έως - 15 °C
• 
Κατανάλωση: 1,5 - 3 kg ανά m2 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Ισχυρή πρόσφυση
• Ελαστικό
• Για εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Για ένα 10 x 10 mm αρμό 
0,1 l ανά τρέχον μέτρο 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D1

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

1  
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Μαύρο 30022340 4008373122332
1-l-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/360 τεμάχια

Μαύρο 30821816 4008373122325
5-l-Δοχείο

75/375 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μαύρο 30603442 4026923601298
10-kg-Block
48/480 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μαύρο 30131763 4008373121014
300-ml-Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

Ασφαλτικό αστάρι για Batuband και Elastoroof LF σε πορώδη υποστρώματα.

Θέρμο-ελαστικό, θέρμο-επεξεργάσιμο υλικό στεγανοποίησης και πλήρωσης με 
βάση ειδική άσφαλτο. Αδιάβροχο, χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για στεγανοποίηση 
έναντι υγρασίας εδάφους και υδροστατικής πίεσης.

Κατάλληλο για επικάλυψη τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδα-
φος. Για επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν κ.τ.λ. Για εφαρ-
μογή σε εξωτερικά τοιχώματα υπογείων, υπόγεια γκαράζ κ.λπ., σε θερμοκρασίες 
έως -15°C. Η στεγανοποίηση είναι άμεσα αδιάβροχη.

Τροποποιημένης διασποράς, χωρίς διαλύτες, γενικής χρήσης ασφαλτικό στεγα-
νωτικό, με ελαστοπλαστικές ιδιότητες. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές.

Ισχυρό συγκολλητικό και σφραγιστικό για προβληματικές περιοχές όπως γωνίες, 
αρμοί, ανοίγματα σωλήνων σε οροφές κλπ. Συνδυάζεται με τη μεμβράνη στεγά-
νωσης SK 3000 S, και την ταινία ασφαλτικής σφράγισης Batuband. Κατάλλη-
λο για στεγανοποίηση σε οροφές, καθώς και για τη συγκόλληση και σφράγιση 
ασφαλτικών μεμβρανών στέγης. Για στερέωση οδηγών σε οροφές, στεγανοποί-
ηση ανοιγμάτων οροφών, στερέωση ασφαλτικών κεραμιδιών και τη συγκόλληση 
των μονωτικών υλικών (συμπεριλαμβανομένης της πολυστερίνης).

Πολυεστερικό ύφασμα κατάλληλο για την ενίσχυση ασφαλτικών επιστρώσεων
(π.χ. K 100 black, bitflex κλπ) σε περιοχές με μεγάλη καταπόνηση σε φορτία, ή με 
ρωγμές, για αρμούς, αγωγούς σωλήνων κ.τ.λ.

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821729 4026923600680
100-m-Ρολό

25 cm πλάτος 
14/1400 ανά τρέχον μέτρο 
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση1
ARMIERUNGSGEWEBE 100

AQUA BLOCKER® VLIES

ISO-SPACHTELMASSE LF

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΑ, 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό στη γήρανση

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 110 G/M²

• Ενισχυμένο
• Εύκολη εφαρμογή
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο

Κατανάλωση: περίπου 1,1 m² ανά m²

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Aqua Blocker

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

• Χωρίς διαλύτες
• Τροποποιημένο με πολυμερή
• Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες

Κατανάλωση: Ανά mm πάχος στρώσης 
περίπου1,4 kg ανά m²

Απόχρωση: Μαύρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30604463 4026923600703
50-m-Ρολό

100 cm πλάτος 
30/1500 ανά τρέχον μέτρο

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30604029 4026923604688
50-m²-Ρολό

1,0 m πλάτος, 50 m μήκος 
32/1600 m²

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820994 4026923603063
1-kg-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/360 τεμάχια

30820995 4026923603070
4-kg-Δοχείο
90/360 kg

30820996 4026923603087
7-kg-Δοχείο
64/448 kg

Ανθεκτικό σε αλκάλια, πλαστικοποιημένο υαλοΰφασμα, εύκολο στην εφαρμογή.
Εγκεκριμένο από την Γενική Επιθεώρηση Κτιρίων DIN 18195.

Κατάλληλο για την ενίσχυση ασφαλτικών επιστρώσεων ενός και δύο συστατι-
κών με μεγάλη θιξοτροπεία (Dickbeschichtung 1 K +, Dickbeschichtung 2 K + και 
Dickbeschichtung 2K Light) και για περιοχές που υφίστανται ρωγμές, ή υψηλά 
φορτία (περίπτωση φορτίου DIN 18195, Μέρος 6).

Κατάλληλο επιπλέον, για την ενίσχυση της στεγανοποίησης επίπεδης στέγης σε 
συνδυασμό με το Aqua Blocker, ή το Aqua Blocker Liquid και για περιοχές ιδιαίτε-
ρα ευπαθείς σε ρωγμές, π.χ. γωνίες που υπόκεινται σε κίνηση.

Πολυεστερικό ύφασμα κατάλληλο για ενίσχυση του Aqua Blocker® και του Aqua 
Blocker® Liquid. Το Aqua Blocker® Fleece πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένο 
στην πρώτη επίστρωση με Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid. Για αρμούς 
και γωνίες.

Υψηλής ποιότητας, τροποποιημένο με πολυμερή, ασφαλτικό επισκευαστικό για 
επισκευή οπών, ρωγμών και θραύσεων σε εξωτερικούς χώρους.

Για την επισκευή ασφαλτικών μεμβρανών, οπών, ρωγμών και χτυπημάτων σε στέ-
γες, κλπ. Για υποστρώματα όπως ασφαλτικές μεμβράνες και επιστρώσεις οροφής, 
σκυρόδεμα, σοβά, τοιχοποιία και μέταλλο. Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

DIN 18533
W1-E
W4-E
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

ISO-KALTKLEBER LF

ISO-DACHLACK LF

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Γρήγορη αρχική συγκόλληση
• Για εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 600 - 800 g 
ανά m²

Απόχρωση: Μαύρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Για προστασία και φροντίδα
• Για εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 0,25 kg ανά m² 
ανά στρώση

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820990 4026923603032
800-g-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/360 τεμάχια

30820991 4026923603049
3-kg-Δοχείο
90/270 kg

30820992 4026923603056
6,5-kg-Δοχείο

64/416 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821675 4026923604374
1-kg-Δοχείο

(10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
20/200 kg

30821676 4026923603025
5-kg-Δοχείο

51/255 kg

30821677 4026923602912
10-kg-Δοχείο

44/440 kg

Ψυχρής εφαρμογής, χωρίς διαλύτες ασφαλτικό συγκολλητικό, κατάλληλο για συ-
γκόλληση και επισκευή λωρίδων, ή πλήρους επιφανείας ασφαλτικών κεραμιδιών 
στέγης, μεταξύ τους, ή επί σκυροδέματος. Γρήγορη αρχική συγκόλληση. Κατάλλη-
λο για εξωτερικές εφαρμογές σε στέγες με μέγιστη κλίση 8,75%.

Βαφή χωρίς διαλύτες κατάλληλη για προστασία και συντήρηση επίπεδων οροφών 
μέχρι κλίσης 8,75%. Για οροφές επενδυμένες με ασφαλτικές μεμβράνες, πλάκες 
από ίνες τσιμέντου, λαμαρίνα, σκυρόδεμα κλπ. Κατάλληλη για εξωτερικές εφαρ-
μογές. Αραιωμένη 1: 1 με νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι.

Μετά την ωρίμανση, η επίστρωση είναι ανθεκτική στη βροχή και στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Έχει σταθερότητα σε ακτίνες UV και γεφυρώνει τις ρωγμές. 
Προστατεύει και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των οροφών με ασφαλτικές μεμ-
βράνες, και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών, καθώς και τη διείσδυση της 
υγρασίας.
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Έναντι Ανερχόμενης Υγρασίας1
KIESEY STI

KIESEY HORIZONTALSTOPP

KIESEY INJEKTTRICHTER

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΡΑΓΗ

• Γενικής χρήσης
• Για προστασία προσόψεων
• Ως οριζόντιο φράγμα κατά της 

υγρασίας
• Πολύ μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Υψηλής απόδοσης
• Σταθερό
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Προστασία προσόψεων:
τούβλο περίπου 0,1 l/m²; πορομπετόν 
περίπου 0,2l/m²; σκυρόδεμα περίπου 
0,1l/m²
Οριζόντια φραγή: περίπου 0,15-0,58 l/m
ανάλογα με το πάχος τοιχώματος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D1, lösemittelfrei nach 
TRGS 610

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Χωρίς διαλύτες
• Για πυριτικοποίηση
• Για συνεχή αποστράγγιση υγρών 

τοίχων

Κατανάλωση: Ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος, 
περίπου 2,5 kg ανά τρέχον μέτρο σε 
πάχος τοιχώματος 10 cm

Απόχρωση: κοκκινωπό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο φυλλάδιο του συστήματος 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ KIESEY 
HORIZONTALSTOPP

• Επαγγελματική ποιότητα
• Εύκολος χειρισμός
• Επαναχρησιμοποιήσιμα 
• Εύκολος καθαρισμός

Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος 
τοιχώματος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30081980 4026923601588
5-l-Δοχείο

51/255 l

30821733 4026923601595
11-l-Δοχείο

30/330 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126570 4026923600871
10-kg-Δοχείο

60/600 kg

30126571 4026923600888
30-kg-Δοχείο

16/480 kg

30822278 4026923600895
200-kg-βαρέλι

2/400 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126572 4026923601977
1 Τεμάχιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
50/1000 τεμάχια

Γαλάκτωμα εμποτισμού σιλοσανικής βάσης για προσόψεις. Δεν περιέχει διαλύτες, 
είναι πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες. Ιδανικό για την προστα-
σία των προσόψεων από την υγρασία και ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερ-
χόμενης υγρασίας στην τοιχοποιία. Διατηρεί μόνιμα στεγνούς τους τοίχους και 
την κατασκευή στην αρχική της δομή. Αποτρέπει αποτελεσματικά τη διείσδυση 
υγρασίας στα οικοδομικά υλικά και την επακόλουθη ζημιά.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες και του μεγάλου χρόνου 
παραμονής στην επιφάνεια, το υλικό εισχωρεί πολύ βαθιά στο υπόστρωμα και 
παρέχει προστασία μακράς διαρκείας.

Ενός συστατικού συμπύκνωμα πυριτικοποίησης (silicification) με βάση ειδικά πυ-
ριτικά άλατα και υδρόφοβα πρόσθετα.

Κατάλληλο για το γέμισμα οπών διάτρησης που πρόκειται να εισαχθεί αργότερα 
πυριτιούχος και υδρόφοβος οριζόντιος φραγμός ενάντια στην ανερχόμενη υγρα-
σία στην τοιχοποιία.

Κατάλληλο σε συνδυασμό με το Kiesey Horizontalstopp για την εφαρμογή του 
σε οπές.
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Έναντι Ανερχόμενης Υγρασίας

BOHRLOCHSCHLÄMME

RAPID 8 - BLITZZEMENT

KIESEY INJEKTCREME

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ, 
ΟΡΥΚΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

• Ταχείας πλήρωσης
• Για πλήρωση κοιλοτήτων
• Για κλείσιμο οπών διάτρησης

Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg ανά μέτρο
κοιλότητας

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο φυλλάδιο του συστήματος 2

▶  Giscode ZP 1

ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• Ωρίμανση σε 8 λεπτά
• Για γρήγορες επισκευές
• Γεμίζει οπές διάτρησης

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Αδιάβροχο, ανθεκτικό σε γήρανση, 
παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης

▶  Giscode ZP 1

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

• Υψηλής απόδοσης
• Μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Εύκολη έγχυση

Κατανάλωση: 

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό
Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
▶  Πιστοποιημένο κατά WTA-Merkblatt 

4-4-04/D

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126380 4026923600048
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822294 4026923603353
1-kg-Δοχείο

(10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
20/200 τεμάχια

30127752 4026923601113
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30127751 4026923601120
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603509 4026923603117
290-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/720 τεμάχια

Κατάλληλο για την επίστρωση κοιλοτήτων και ρωγμών στην τοιχοποιία πριν από 
την έγχυση του Kiesey και την τελική πλήρωση των οπών διάτρησης. Κατάλληλο 
για την αύξηση της δραστικότητας του Kiesey. Για την πλήρωση των οπών διά-
τρησης μετά την έγχυση του Kiesey Injektcreme προτείνουμε τη χρήση του Rapid 
8 - Bohrlochschlamme.

Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 8 λεπτών. Για το κλείσιμο οπών διάτρησης μετά την 
έγχυση του Kiesey Injektcreme. Κατάλληλο και ως πρόσθετο για την επιτάχυνση 
του χρόνου πήξης των μειγμάτων άμμου-τσιμέντου.
Μη αναμεμειγμένο, κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και γρήγορη αρμολόγηση. 
Κατάλληλο για πλήρωση μικρότερων κοιλοτήτων και ρωγμών, για πλήρωση οπών, 
για στερέωση και πάκτωση χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα 
και τοιχοποιία.

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο γαλάκτωμα βάσεως σιλανίου και σιλοξάνης. Λόγω του 
χαμηλού ιξώδους, μπορεί να διεισδύσει στους μικρότερους πόρους και στα τρι-
χοειδή αγγεία του οικοδομικού υλικού. Μέσω της επαφής του με το δομικό υλι-
κό, αντιδρά και σχηματίζει ένα στρώμα φραγής, το οποίο εκκινεί την ξήρανση 
των τοίχων. Δεν προσβάλλει τον φέρων οπλισμό. Το Kiesey Injektcreme εισάγεται 
απλά και γρήγορα στην τοιχοποιία, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πιστόλι 
χειρός. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο W4 4-4-04 / D. Κατάλληλο για την 
παραγωγή ενός επακόλουθου οριζόντιου φραγμού έναντι της ανερχόμενης υγρα-
σίας με τη νέα και καινοτόμο μέθοδο φυσιγγίων. Για χρήση ως μέρος μέτρων ανα-
καίνισης όταν το αρχικό οριζόντιο φράγμα της τοιχοποιίας υφίσταται διαρροές 
κατά τη διάρκεια των ετών, ή δεν έχει κατασκευαστεί οριζόντιο φράγμα κατά την 
αρχική κατασκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρες 
και βράχους. Δεν εφαρμόζεται σε αρμούς από άργιλο και ασβεστόλιθο.

1  

Σχεδιασμός συστήματος
1. Kiesey Injektcreme/Kiesey
2. Rapid 8/Bohrlochschlämme
3. Antisulfat
4. K11 Flex Schlämme
5. K11 Flex Schlämme
6. Spritzbewurf WTA
7. Sanierputz WTA

Πάχος 
τοίχου

Oπές-Ø 
διάτρησης

Κατακ. 
βάθος

Κατανάλωση 
ανά m

100 mm 12 mm 85 mm 145 ml
200 mm 12 mm 185 mm 145 – 290 ml
300 mm 12 mm 285 mm 290 ml
400 mm 12 mm 385 mm 435 – 580 ml
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Προσόψεων1

SILOXAN

KALKLÖSER

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ 
ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

• Έτοιμο προς χρήση
• Άχρωμο
• Αδιάβροχο

Κατανάλωση: Ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος: 
0,2 - 1,0 l ανά m2

Απόχρωση: άχρωμο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Διαπερατό από υδρατμούς
Ανθεκτικό σε UV 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, 
ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΑ

• Πολύ αποτελεσματικό
• Γενικής χρήσης

Κατανάλωση: 60 - 100 g ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30081980 4026923601588
5-l-Δοχείο

51/255 l

30821733 4026923601595
11-l-Δοχείο

30/330 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821727 4026923601212  
5-l-Δοχείο
80/400 l

30080992 4026923601229
10-l-Δοχείο

50/500 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603681 4026923600833
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

Γαλάκτωμα εμποτισμού σιλοσανικής βάσης για προσόψεις. Δεν περιέχει διαλύτες, 
είναι πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες. Ιδανικό για την προστα-
σία των προσόψεων από την υγρασία και ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερ-
χόμενης υγρασίας στην τοιχοποιία. Διατηρεί μόνιμα στεγνούς τους τοίχους και 
την κατασκευή στην αρχική της δομή. Αποτρέπει αποτελεσματικά τη διείσδυση 
υγρασίας στα οικοδομικά υλικά και την επακόλουθη ζημιά.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες και του μεγάλου χρόνου 
παραμονής στην επιφάνεια, το υλικό εισχωρεί πολύ βαθιά στο υπόστρωμα και 
παρέχει προστασία μακράς διαρκείας.

Ενός συστατικού, άχρωμος εμποτισμός προσόψεων βάσεως σιλοξάνης. Προ-
στατεύει όλα τα απορροφητικά, ορυκτά υποστρώματα που δεν περιέχουν γύψο, 
όπως: τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τσιμέντο, ασβεστοκονίαμα, τούβλα, φυσικές πέτρες 
και τσιμεντοσανίδες κατά της βροχής και της υγρασίας. Βελτιώνει τις τιμές θερ-
μικής μόνωσης.

Κατάλληλο για την αποφυγή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη διείσ-
δυση υγρασίας στο οικοδομικό υλικό, όπως απομάκρυνση του συνδετικού υλικού, 
έκλυση αλάτων και ασβεστίου, ρύποι και λεκέδες, προσβολή από μύκητες και 
βρύα, ζημιές από παγετό.

Αραιώνεται σε ζεστό νερό και εξαλείφει σκασίματα, επικαλύψεις τσιμέντου, 
κρούστες ανθρακικών αλάτων, υπολείμματα κονιάματος, στρώσεις ασβέστη και 
φολίδες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρά τούβλα, ιμάντες, πλακίδια κλίνκερ και 
εμφανή τούβλα.

KIESEY STI

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΡΑΓΗ

• Γενικής χρήσης
• Για προστασία προσόψεων
• Ως οριζόντιο φράγμα κατά της 

υγρασίας
• Πολύ μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Υψηλής απόδοσης
• Σταθερό
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Προστασία προσόψεων:
τούβλο περίπου 0,1 l/m²; πορομπετόν 
περίπου 0,2l/m²; σκυρόδεμα περίπου 
0,1l/m²
Οριζόντια φραγή: περίπου 0,15-0,58 l/m
ανάλογα με το πάχος τοιχώματος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D1, lösemittelfrei nach 
TRGS 610
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιμουχλικό Σύστημα Προστασίας 1  
ANTI-SCHIMMELPUTZ

SCHIMMELENTFERNER

SCHIMMELVERNICHTER

ΔΙΑΠΝΕΩΝ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΒΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

• Υδρατμοπερατός
• Αδιάβροχος
• Διαπνέων

Κατανάλωση: Για πάχος στρώσης 
2 cm: περίπου 20 kg ανά m2

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ 
ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ

Κατανάλωση: Περίπου 100 ml ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και σκοτεινό 
μέρος, σε όρθια θέση

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με 
ασφάλεια, πάντα να διαβάζετε την 
ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος 
πριν από τη χρήση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Κατανάλωση: Περίπου 100 ml ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, προστατευμένο από τον παγετό

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με 
ασφάλεια, πάντα να διαβάζετε την 
ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος 
πριν από τη χρήση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς ανακαίνισης με υψηλή υδρατμοπερατότητα 
και υψηλή περιεκτικότητα σε θύλακες αέρα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Για την επισκευή και ανακαίνιση υγρής και με μούχλα τοιχοποιίας. Ιδανι-
κός για χρήση σε υγρούς οικιστικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους 
καθώς και για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων. Κατάλληλος επίσης για υπό-
γεια και αποθήκες.

Σχηματίζει πόρους που δεν απορροφούν το νερό και είναι ιδιαίτερα διαπερατός 
από τους υδρατμούς. Λόγω της ιδιότητας του να ρυθμίζει την υγρασία, τα υγρά 
τοιχώματα μπορούν να στεγνώσουν γρήγορα, ενώ η συμπύκνωση στην επιφά-
νεια του σοβά αποφεύγεται αποτελεσματικά, αφαιρώντας έτσι το θρεπτικό μέσο 
ανάπτυξης των μυκήτων. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες αποτρέπουν μόνιμα τον 
σχηματισμό μούχλας και μυκήτων και την απώλεια θερμότητας.

Έκθεση μικροβιολογικών δοκιμών «Ινστιτούτο Υγιεινής του Ruhrgebiet, 
Gelsenkirchen»

Χωρίς διαλύτες και χωρίς χλώριο καθαριστικό και μέσο φροντίδας για την απομά-
κρυνση μούχλας, μυκητών και βακτηρίων.

Για χώρους διαβίωσης και ύπνου. Απομακρύνει αξιόπιστα μούχλα και μύκητες σε 
σοβάδες, πέτρες, πλακάκια, αρμούς, ξύλα, πλαστικά, ταπετσαρίες και άλλα υλικά 
σε εσωτερικούς χώρους. Δρα προληπτικά έναντι ανάπτυξης νέας μούχλας και εί-
ναι απαλλαγμένο από διαλύτες και χλώριο.

Προϊόν καθαρισμού και φροντίδας με βάση το χλώριο για την απομάκρυνση μού-
χλας, μυκήτων και βακτηρίων.

Εξαιρετικά αποτελεσματικό ακόμη και σε περίπτωση βαριάς προσβολής. Με ενερ-
γό χλώριο και δράση λεύκανσης. Για χώρους υγιεινής. Ειδικό καθαριστικό που 
αφαιρεί μούχλα, μύκητες, καθώς και τα πολύ δυνατά και βιώσιμα βακτήρια. Άμεσα 
αποτελεσματικό, απολυμαίνει, λευκαίνει και δρα προληπτικά.

Κατάλληλο για πλενόμενες επιφάνειες σπιτιών, ειδικά σε χώρους υγιεινής, σά-
ουνες και πισίνες. Κατάλληλο για κεραμικές επικαλύψεις, τσιμεντοειδείς αρμούς, 
τοίχους, οροφές, τοιχοποιία, γυαλί, ξύλο και πλαστικό.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821692 4026923603247
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820929 4026923603261
500-ml-Δοχείο ψεκασμού
(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 

36/432 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820931 4026923603278
500-ml-Δοχείο ψεκασμού
(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 

44/528 τεμάχια
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιμουχλικό Σύστημα Προστασίας1
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30603509 4026923603117
290-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/720 τεμάχια

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο γαλάκτωμα βάσεως σιλανίου και σιλοξάνης. Λόγω του 
χαμηλού ιξώδους, μπορεί να διεισδύσει στους μικρότερους πόρους και στα τριχο-
ειδή αγγεία του οικοδομικού υλικού.

Μέσω της επαφής με το δομικό υλικό, το Kiesey Injektcreme αντιδρά και σχη-
ματίζει ένα στρώμα φραγής, το οποίο εκκινεί την ξήρανση των τοίχων. Ο φέρων 
οπλιμός δεν προσβάλλεται από το Kiesey Injektcreme. Εισάγεται απλά και γρήγο-
ρα στην τοιχοποιία, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πιστόλι χειρός, με έγχυση 
μέσω μίας μονής σειράς οπών διάτρησης. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο 
W4 4-4-04 / D.

Κατάλληλο για την παραγωγή ενός επακόλουθου οριζόντιου φραγμού έναντι της 
ανερχόμενης υγρασίας με τη νέα και καινοτόμο μέθοδο φυσιγγίων.

Για χρήση ως μέρος μέτρων ανακαίνισης όταν το αρχικό οριζόντιο φράγμα της 
τοιχοποιίας υφίσταται διαρροές κατά τη διάρκεια των ετών, ή δεν έχει κατασκευ-
αστεί οριζόντιο φράγμα κατά την αρχική κατασκευή. Το Kiesey Injektcreme εμπο-
δίζει την περαιτέρω διείσδυση της υγρασίας και διασφαλίζει αξιόπιστα τη μόνιμη 
ξήρανση της τοιχοποιίας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρες και βράχους. Δεν 
εφαρμόζεται σε αρμούς από άργιλο και ασβεστόλιθο.

KIESEY INJEKTCREME 

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

• Υψηλής απόδοσης
• Μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Εύκολη έγχυση

Κατανάλωση: 

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
▶  Πιστοποιημένο κατά WTA-Merkblatt 

4-4-04/D

Πάχος 
τοίχου

Oπές-Ø 
διάτρησης

Κατακ. 
βάθος

Κατανάλωση 
ανά m

100 mm 12 mm 85 mm 145 ml
200 mm 12 mm 185 mm 145 – 290 ml
300 mm 12 mm 285 mm 290 ml
400 mm 12 mm 385 mm 435 – 580 ml
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος2
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30603510 4026923600918
3,5-kg-Δοχείο

80/280 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603510 4026923600918
3,5-kg-Δοχείο

80/280 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30602474 4026923604749
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Αντιδιαβρωτική επικάλυψη προστασίας οπλισμού λόγο ενανθράκωσης. Γέφυρα 
πρόσφυσης μεταξύ υποστρώματος και επακόλουθου κονιάματος.

Ταχείας ωρίμανσης ξηρό κονίαμα ενισχυμένο με συνθετικές ίνες (κονίαμα κατη-
γορίας M 30 σύμφωνα με DIN EN 998-2) και με πολύ υψηλές πρώιμες και τελικές 
αντοχές.

Βαρέων εφαρμογών, αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και το αλάτι, επισκευα-
στικό κονίαμα κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών, κενών και κοιλοτήτων σε τσι-
μεντοκονίες, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ. Λόγω 
της ωρίμανσης χωρίς συρρίκνωση, μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση 
μέχρι πάχους 10 cm. Βατότητα μετά από περίπου 6 ώρες.

Χαμηλής διόγκωσης, ξηρό κονίαμα ενισχυμένο με συνθετικές ίνες (κονίαμα κα-
τηγορίας M 30 σύμφωνα με το DIN EN 998-2) και με πολύ υψηλές πρώιμες και 
τελικές αντοχές.

Βαρέων εφαρμογών, αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και το αλάτι, επισκευα-
στικό κονίαμα κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών, κενών και κοιλοτήτων σε τσι-
μεντοκονίες, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ. Λόγω 
της ωρίμανσης χωρίς συρρίκνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση 
μέχρι πάχους 10 cm. Βατότητα μετά από περίπου 12 ώρες.

QUELLMÖRTEL EXPRESS

KORROHAFT PLUS

QUELLMÖRTEL EXTRA

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

• Γέφυρα πρόσφυσης
• Δίνει αντιοξειδωτική προστασία στον 

οπλισμό
• Υψηλά τροποποιημένος με πολυμερή

Κατανάλωση: Ως αντιοξειδωτικό: 
περίπου 100 g ανά τρέχον μέτρο
ως γέφυρα πρόσφυσης: περίπου 1 kg 
ανά m2

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Συστατικό A Giscode ZP 1 
▶  Συστατικό B Giscode D 1

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, 
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Ταχείας ωρίμανσης
• Έως 10 cm πάχος στρώσης
• Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 

αποπαγοποίησης
• Υψηλή αντοχή σε φορτία

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά μέτρο 
l κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Κατηγορία πυρκαγιάς A1 σύμφωνα με 
το DIN 4102 / EN 13501-1, κατάλληλο 
για κονίαμα πυροπροστασίας

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

• Έως 10 cm πάχος στρώσης
• Ενισχυμένο με ίνες
• Βατότητα μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά μέτρο 
l κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Κατηγορία πυρκαγιάς A1 σύμφωνα με 
το DIN 4102 / EN 13501-1, κατάλληλο 
για κονίαμα πυροπροστασίας

▶  Giscode ZP 1

112



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος 2  
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30603341 4026923600512
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30814451
Συστατικό A

4026923600314
7-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/315 kg

30814452
Συστατικό Β

4026923600321
3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/157,5 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822365
Συστατικό A

4026923600376
7-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/315 kg

30822362
Συστατικό Β

4026923600383
3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/157,5 kg

Τροποποιημένο με πολυμερή, υδατοαπωθητικό κονίαμα, με καλή πρόσφυση σε 
διάφορα υποστρώματα.

Γενικής χρήσης επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για λεπτή πλήρωση εκτεθειμέ-
νου σκυροδέματος, προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών τμημάτων, επιφανειών 
τοίχου και οροφής από σκυρόδεμα σε πάχος στρώσης μέχρι 5 mm. Κατάλληλο 
για να δημιουργήσετε μια επίπεδη και χωρίς κενά επιφάνεια για τις επόμενες επι-
καλύψεις.

Εποξειδική ρητίνη έγχυσης, δύο συστατικών, πολύ χαμηλού ιξώδους, χωρίς δια-
λύτες. Κατάλληλη για την πλήρωση ρωγμών σε οικοδομικές κατασκευές με δυνα-
τότητα ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών. Κατάλληλη για κατεστραμμένους 
αρμούς διαστολής που διαρρέουν.

Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χαμηλού ιξώδους, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη 
ως επίστρωση για δημιουργία ιδιαιτέρως ανθεκτικών, υδατοστεγών επιφανειών 
σε φράγματα, λεκάνες απορροής και φράγματα ύδατος. Είναι επίσης κατάλληλη 
ως προστατευτική επικάλυψη στους πυθμένες των καναλιών, των υπονόμων και 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Κατάλληλη για την παραγωγή κονια-
μάτων εποξειδικής ρητίνης για βαριά βιομηχανικά δάπεδα και ράμπες φόρτωσης, 
καθώς και για την παραγωγή κονιαμάτων ECC(Σύνθετα κονιάματα υψηλής ικανό-
τητας σε παραμόρφωση).

FEINSPACHTEL

EPOXAN IKH

EPOXAN KSA

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

• Αδιάβροχο
• Καλή πρόσφυση
• Για επιπεδοποίηση και λεία επιφάνεια

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά m2 

για 1 mm πάχος στρώσης

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Μόνιμα στεγανή
• Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
• Χαμηλού ιξώδους

Κατανάλωση: Περίπου 1,1 kg ανά μέτρο 
κοιλότητας

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση 
διάφανη

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Συστατικό A Giscode RE 1 
▶  Συστατικό B Giscode RE 1

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση
• Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
• Ιδιαίτερα ανθεκτική, υδατοστεγή 

επιφάνεια

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση διάφανη

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Συστατικό A Giscode RE 1 
▶  Συστατικό B Giscode RE 1

5 mm
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος2
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30822286 4026923601496
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Ξηρό κονίαμα χαμηλής συρρίκνωσης, χωρίς χλώριο, θειικά και σόδα . Χρόνος ωρί-
μανσης: ανάλογα με τη θερμοκρασία, 5 - 10 λεπτά.

Ταχείας ωρίμανσης, σε μεγάλο βαθμό αυτοεπιπεδούμενο επισκευαστικό κονίαμα 
για πακτώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

VERGUSSMÖRTEL M

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Ταχείας ωρίμανσης
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
• Χαμηλής συρρίκνωσης

Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg ανά μέτρο
κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
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Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30163060 4026923604503
10-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/450 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603507 4026923604510
1-kg-Δοχείο
150/150 kg

Χωρίς διαλύτες, χαμηλού ιξώδους, αφρός έγχυσης βάσεως PU. Για χρήση σε συν-
δυασμό με επιταχυντή PU Beschleuniger.

Κατάλληλος για να σταματήσει το αναβλύζων νερό, καθώς και για την έγχυση σε 
ρωγμές και κοιλότητες που φέρουν νερό, σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία πριν την 
εφαρμογή του Epoxan IKH. Αντιδρά με νερό, με έντονη αύξηση όγκου, σε αφρό 
κλειστής κυψέλης.

Κατάλληλο για ρύθμιση του χρόνου αντίδρασης του PU Wasserstopp με το νερό.

PU WASSERSTOPP

PU BESCHLEUNIGER

ΑΦΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ PU

• Για ρωγμές που φέρουν νερό
• Γρήγορη φραγή νερού
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Καφέ

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Για ρύθμιση του χρόνου αντίδρασης 
του PU Wasserstopp με το νερό

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων2
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30821993
Συστατικό A + B

4008373125906
600ml= 2X300ml Δοχεία

(5 σετ ανά κιβώτιο) 39/195 σετ

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30243145 4008373107209
2 x 1000-g-Δοχείο

84 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821987 4008373103003
1030-g-Δοχείο

(4 τμχ ανά κιβώτιο) 50/206 kg

Επισκευαστική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Για θετικό κλείσιμο ρωγ-
μών και αρμών σκυροδέματος έως πλάτος 5mm. Γρήγορη ωρίμανση (περίπου 30-
40 λεπτά). Κατάλληλη  για εφαρμογές σε ενδοδαπέδια θέρμανση, συγκόλληση 
μεταλλικών προφίλ κλπ. 

Το υλικό χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ημιτονοειδής μεταλλικούς συνδετήρες 
σκυροδέματος και χαλαζιακή άμμο Quarzsand. Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε 
στο τεχνικό φυλλάδιο.

Το κάθε κιβώτιο περιέχει και 40 μεταλλικούς συνδετήρες σκυροδέματος.

Σύστημα εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για κλείσιμο ρωγμών και προκαθορι-
σμένων σημείων θραύσης σε δάπεδα τσιμέντου και θειικού ασβεστίου.
Κατάλληλο για κλείσιμο ρωγμών και κατεστραμμένων αρμών, καθώς και για ενίσχυ-
ση  ρωγμών με τη μέθοδο των μεταλλικών ράβδων σε τσιμεντοκονίες. Είναι επίσης 
κατάλληλο για θερμαινόμενες και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. 

Για λεπτή ρηγμάτωση:
Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν οπές διαμέτρου τουλάχιστον 12 mm ανά διαστήματα 10 cm ακολουθώντας 
την πορεία της ρωγμής. Οι οπές πρέπει να διανοιχθούν σε βάθος έως τα 2/3 του 
πάχους του υποστρώματος. Ο αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν 
εφαρμογή του υλικού.

Για διαμπερή ρηγμάτωση:
Η ρωγμή θα πρέπει να διευρυνθεί στα 6 mm. Στην συνέχεια, θα πρέπει να επισκευα-
στεί με τη μέθοδο των μεταλλικών στρογγυλών ράβδων. Δημιουργούνται ανοίγματα 
πλάτους 8 mm ανά  30 cm απόσταση και υπό ορθή γωνία επί της υφισταμένης ρωγ-
μής. Τοποθετούνται στρογγυλοί μεταλλικοί ράβδοι μήκους 10 cm και διαμέτρου 6 
mm. Ο αρμός και οι οπές θα πρέπει να έχουν καθαριστεί πριν εφαρμογή του υλικού.

NIBOSAN E 40

NIBOSAN EASY 

NIBOSAN UP 50

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Χωρίς διαλύτες
• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
• Εύκολη ανάμειξη

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R PLUS  
πολύ χαμηλές εκπομπές

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΡΩΓΜΩΝ

• Ελάχιστη συρρίκνωση
• Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

και υγρασία
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Aνάλογα με την 
εφαρμογή

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  GISCODE: RE 1

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

• Πολλαπλών εφαρμογών
• Ταχείας ωρίμανσης
• Παχύρευστη

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

NEO

Παχύρευστη, επισκευαστική πολυεστερική ρητίνη. Κατάλληλη για επιδιορθώσεις δα-
πέδων πριν από εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων , συγκολλήσεις μεταλλι-
κών προφίλ, που στην συνέχεια θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια ή τεχνητούς 
λίθους. 

Για οδηγίες εφαρμογής ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο.
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων 2  
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30605765 4008373121151
1-kg-Δοχείο

(10 τεμάχια ανά κιβώτιο)
36/360 kg

30606367 4008373103737
3-kg-Δοχείο
60/180 kg

30243140 4008373103744
10-kg-Δοχείο

32/320 kg

30820194 4008373103768
20-kg-Δοχείο

24/480 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30123151 4008373117376
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30122835 4008373113637
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Χωρίς διαλύτες, κόλλα και αστάρι διασποράς κατάλληλο για την προετοιμασία 
του υποστρώματος. Κατάλληλο για αστάρωμα σε απορροφητικά και μη απορρο-
φητικά υποστρώματα όπως τσιμεντοκονίες, ακατέργαστες επιφάνειες από σκυρό-
δεμα, φυσική και τεχνητή πέτρα, κεραμικά πλακίδια και πλάκες, πριν από την πλή-
ρωση και την επιπέδωση. Αραιώνεται με νερό, είναι γενικής χρήσης και αγώγιμο.

Ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα βάσεως τσιμέντου. Για εσωτερικές 
εφαρμογές. Εύκαμπτο και χαμηλής τάσης.

Για πλήρωση, επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε πάχος στρώσεων 1 - 10 mm σε μία εφαρμογή. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά 
από περίπου 4 ώρες. Εφαρμόζεται στα περισσότερα υποστρώματα χωρίς αστάρι.

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα εσωτερικής χρήσης, για πάχη 1-5 mm. 
Πιστοποιημένο για τροχήλατες καρέκλες και ενδοδαπέδια θέρμανση. Το υλικό 
αναμειγνυόμενο απλώς με νερό δίνει μία ανθεκτική, επίπεδη χυτή μάζα που αυτο-
επιπεδούται, και είναι βατή μετά 2 ώρες (για πάχος των 2 mm).

Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Η επιφάνεια του ωριμασμένου υλικού ανα-
πτύσσει γρήγορα πρώιμες αντοχές και επιτρέπει την επίστρωση με άλλα υλικά 
(πλακίδια, πέτρα κλπ.) μέσα σε 48 ώρες. Εξομάλυνση δαπέδων εσωτερικών χώ-
ρων, από τσιμεντοκονία, μωσαϊκά ή μπετόν σε πάχη έως 5 mm. Προετοιμάζει την 
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, πέτρας κλπ. υλικών επένδυσης. Εφαρμογή σε 
ενδοδαπέδια θέρμανση και σε χώρους τροχήλατων καρεκλών.

NIBOGRUND G 17

NIBOPLAN DIRECT

NIBOPLAN S

ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Γενικής χρήσης
• Συμπυκνωμένο

Κατανάλωση: 1 : 1 αραίωση με νερό: 
περίπου 75 g ανά m2 χωρίς αραίωση: 
περίπου 150 g ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
▶  Emicode EC 1 plus - πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm
• Εύκαμπτος
• Για εσωτερική χρήση

Κατανάλωση: Ανά 1 mm πάχος 
στρώσης περίπου 1,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1 
▶  Emicode EC 1R - πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
ΤΑΧΕΊΑΣ ΠΗΞΗΣ

• Για εσωτερική χρήση
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: 1,5 kg ανά m2 για κάθε 
mm πάχους

Αποθήκευση: Ελάχιστο 6 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  GISCODE: ZP 1 Σύμφωνα με τον 
κανονισμό της ΕΕ 1907/2006(REACH) 

▶  EMICODE: EC1 R PLUS – πολύ 
χαμιλές εκπομπές ρύπων

DIN EN
13183

NEO
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων2
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30123380 4008373114634
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30122836 4008373103805
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30122640 4008373115884
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, βάσεως τσιμέντου. Για εσωτερική 
χρήση. Αυτοεπιπεδούμενο και χαμηλής τάσης.

Για πλήρωση, εξομάλυνση και επιπέδωση επιχρισμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σε πάχος στρώσεων 1 - 10 mm σε μία εφαρμογή. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά 
από 3 ώρες.

Ελαστικό αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα και υλικό επιπέδωσης, βάσεως τσιμέντου. 
Για εσωτερική χρήση. Για πάχος στρώσης μέχρι 20 mm. 

Χαμηλής τάσης, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα κατάλληλο για πλήρωση, επιπέδωση 
και εξομάλυνση δαπέδων. Κατάλληλο και για λεπτή επίστρωση σε εξομάλυνση 
δαπέδων από σκυρόδεμα. Για πάχη στρώσεων 10 - 20 mm, είναι απαραίτητο να 
εμπλουτιστεί με χαλαζιακή άμμο μεγέθους κοκκομετρίας 0 - 4 mm.

NIBOPLAN 300

NIBOPLAN EXPRESS

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm
• Για εσωτερική χρήση

Κατανάλωση: Ανά 1 mm πάχος 
στρώσης περ. 1,5 kg ανά m2 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm, 20 mm εμπλουτισμένος με 
χαλαζιακή άμμο

• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανά 1 mm πάχος 
στρώσης περίπου 1,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Estrichgüte CT-C35-F7 nach DIN 

EN 13813 
▶  Emicode EC 1R - πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ARDALAN® RENO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Βατότητα μετά από 30 λεπτά
• 2 - 10 mm, (Έως 30 mm με χρήση 

αδρανών)
• Για τοίχους, δάπεδα
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS  

πολύ χαμηλές εκπομπές

Εξαιρετικά ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για τοίχους 
και δάπεδα. Βατότητα μετά από 30 λεπτά. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το Ardalan Reno έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα 
με GEV-Emicode EC 1R PLUS.

Πολλαπλών εφαρμογών, επισκευαστικό κονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων από σκυ-
ρόδεμα, για σκάλες και τοίχους. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος 
στρώσης 2 - 10 mm. Με προσθήκη 50% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος κόκκων 0 - 3 
mm) πάχος στρώσης 10 - 20 mm. Με προσθήκη 100% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος 
κόκκων 0 - 8 mm) πάχος στρώσης 20 - 30 mm.

Για εξωτερικές εφαρμογές, απαιτείται συνδυασμός του Ardalan Reno με πρόσμικτο 
Ardagrip Elastic.

PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

118



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων / Μπαλκονιών 2  
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30605028 8713572033513
20-kg-Σακί
42/840 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30127120 4026923602691
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30835834 4008373126521
30-kg-Σακί
35/1050 kg

30608917 4008373126644
1000-kg-Big-Bag

1/1000 kg

Υψηλής ποιότητας, χαμηλής τάσης, ρητινούχο κονίαμα, με βάση την τεχνολογία ελα-
φριάς πλήρωσης. Για σταθερή επιπέδωση και επισκευές σε επιφάνειες τοίχων και 
οροφών. Μετά από περίπου 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη. Κατάλληλο για εσω-
τερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υπο-
στρωμάτων χαμηλής τάσης σε εσωτερικούς χώρους πριν από επίστρωση με κεραμι-
κά πλακίδια και φυσικές πέτρες.
Η χρήση ελαφρών υλικών πλήρωσης έχει ως αποτέλεσμα έως και 50% υψηλότερη 
απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα εξομάλυνσης, καθώς και ιδιότητες 
εύκολης εφαρμογής. Για πάχη στρώσεων μέχρι 25 mm σε μία εφαρμογή.

Υψηλής ποιότητας και χαμηλής τάσης κονίαμα εξομάλυνσης και επιπέδωσης, κατάλλη-
λο για τη δημιουργία υποστρωμάτων επανατοποθέτησης, ειδικά σε υγρούς και μόνιμα 
υγρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και στην εμβαπτισμένη περιοχή 
κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερ-
μαινόμενες και μη επιφάνειες δαπέδων σε πάχος στρώσης 2 - 20 mm. Με την προσθήκη 
άμμου μπορεί να φτάσει τα 30mm πάχος και για την δημιουργία ρύσεων έως 40mm. Με 
την προσθήκη άμμου χάνει την ιδιότητα αυτοεπιπέδωσης.
Το Ardalan Aqua είναι ενισχυμένο με ρητίνη, αυτοεπιπεδούμενο, ταχείας ωρίμανσης, κα-
θώς και ανθεκτικό στον παγετό και στις καιρικές συνθήκες. Εμπλουτισμένο με χαλαζιακή 
άμμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήρωση κλίσης έως 5% μέγιστο. Μετά από 2 - 3 
ώρες, η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί και να επικαλυφθεί με κεραμικά πλακίδια. Η τελική 
επιφάνεια είναι χωρίς ρωγμές, ομοιόμορφη και με ελάχιστους πόρους. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους κάτω από κεραμικά πλακίδια, φυσικές πέτρες 
και ελαστικές επενδύσεις δαπέδου. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό με τα σύνθετα 
συστήματα στεγανοποίησης Bostik για χρήση σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε υγρές και 
μόνιμα υγρές περιοχές καθώς και κάτω από το νερό, π.χ. σε πισίνες.

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την κατασκευή σύνθετων 
τσιμεντοκονιών, στρώσεις σε κατάσταση διαχωρισμού, στρώσεις με ηχομόνωση ή 
θερμομόνωση, στρώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και τελικές προς χρήση στρώσεις 
με την κατάλληλη επικάλυψη.

Το Technis® ZFE 168 Rapid ανήκει στη νέα γενιά τσιμεντοκονιών υψηλής απόδοσης. 
Τα εξαιρετικά καλά χαρακτηριστικά ροής καθώς και η εξαιρετικά ομαλή επιφάνεια, 
αποτελούν τη βασική διαφορά απο τα συνηθισμένα συστήματα της αγοράς.
Η επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου επτά ημέρες χάρη στην ταχεία 
και χαμηλής τάσης ωρίμανσή της.

STUCCO W-140 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

• Μετά από 2 - 3 ώρες έτοιμο για 
επικάλυψη

• Πάχος στρώσης 0 - 25 mm 
• Για τοίχους και οροφές
• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,1 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1

NEO

0-25 mm

ARDALAN® AQUA

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• Για σημεία με μόνιμη υγρασία
• Πάχος στρώσης 2 - 20 mm, (Έως 40 

mm με χρήση αδρανών)
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C25-F7 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Ανθεκτικό στο παγετό και τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες(REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές
PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

• Πάχος στρώσης 35 - 80 mm
• Για όλες τις κατασκευές δαπέδων
• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
• Επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια 

μετά από 24 ώρες
• Με δυνατότητα χρήσης αδρανών
• Με δυνατότητα άντλησης

Κατανάλωση: Περίπου 2 kg ανά m² ανά 
1 mm πάχος στρώσης

▶  GISCODE: ZP 1
▶  Ποιότητα κονιάματος: C25-F5 

σύμφωνα με DIN EN 13813
▶  Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές
PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Μπαλκονιών2
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30821678 4026923601922
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821690 4026923602295
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821643 4026923601908
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης επισκευαστικό κονίαμα με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και σε χώρους 
με μεγάλη έκθεση σε υγρασία.

Χαμηλής συρρίκνωσης, με υψηλή τελική αντοχή. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα 
εργασιμότητας, μπορεί να πατηθεί μετά από περίπου 3 ώρες , και μετά από μια μικρή 
αναμονή μπορεί να επικαλυφθεί. Αναδεύεται με κατάλληλο αναδευτήρα κονιαμάτων.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών, επιχρισμάτων σε διαχωρι-
στικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Είναι επίσης 
κατάλληλο ως κονίαμα για γρήγορες επισκευές επιφανειών από σκυρόδεμα στον βι-
ομηχανικό τομέα.

Ειδικό συνδετικό υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος ταχείας ωρίμανσης και υψηλής 
αντοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και 
σε χώρους με έκθεση σε υγρασία.

Ελαττώνει το χρόνο ωρίμανσης της επίστρωσης, μειώνει τη συρρίκνωσή της και οδη-
γεί σε υψηλή τελική αντοχή. Βατότητα μετά από περίπου 3 ώρες και πλήρης αντοχή 
μετά από περίπου 24 - 48 ώρες.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών ταχείας ωρίμανσης, επιχρι-
σμάτων σε διαχωριστικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και θερμαινόμενες επιφά-
νειες. Για επιτόπιες εργασίες, ή εργασίες εξοικονόμησης χρόνου.

Εποξειδική ρητίνη, χαμηλού ιξώδους χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την παραγωγή ισχυρών 
επισκευαστικών κονιαμάτων. Αντοχή σε θλίψη έως 40 N ανά mm². Χωρίς νερό και διαλύτες. 
Κατηγορία κονιάματος SR-C50-F15 σύμφωνα με το DIN EN 13813.

Ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής συρρίκνωσης και χαμηλής τάσης με εξαιρετική πρόσφυση σε 
σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Κατάλληλη για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος 
και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, 
καθώς και για το κλείσιμο ρωγμών σε επιχρίσματα. Αναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο Ardalan 
Xsand (μέγεθος κόκκων 0,1 - 3 mm).

SCHNELLESTRICH

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,8 kg ανά m2 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C 50-F 7 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Giscode ZP 1

ΓΚΡΙ

ΓΚΡΙ

SCHNELLESTRICH 
KONZENTRAT

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
• Ταχείας ωρίμανσης
• Υψηλή τελική αντοχή

Κατανάλωση: Περίπου 25 kg
σε 100 - 125 kg κονιάματος 0/8 (DIN 
4226)

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C 25 - C 50-F 
4 - F 7 σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Giscode ZP 1

ARDALAN XTREM

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Κατανάλωση: ανά mm πάχους στρώσης: 
περίπου 1,7 kg ανά m²
ως αστάρι: περίπου 250 g ανά m²

Αντοχή σε θλίψη: 20 N ανά mm2 = 1,2 kg 
Ardalan Xtrem + 25 kg Άμμος
30 N ανά mm2 = 1,8 kg Ardalan Xtrem + 
25 kg Άμμος
40 N ανά mm2 = 2,4 kg Ardalan Xtrem + 
25 kg Άμμος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Giscode RE 1
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Μπαλκονιών 2  
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30821720 4026923602578
25-kg-Σακί
40/1000 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30122640 4008373115884
25-kg-Σακί
40/1000 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30605028 8713572033513
42/840 kg
42/840 kg

Χαλαζιακή άμμος μεγέθους κόκκων 0,1 - 3 mm. Για την παραγωγή υψηλής αντοχής 
σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικές και μηχανικές καταπονή-
σεις σε συνδυασμό με το Ardalan Xtrem.

Μπορεί επίσης να αναμειχθεί με εποξειδικά αστάρια και αστάρια εμποτισμού. Να 
χρησιμοποιειθεί ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς και σαν υλι-
κό επίπασης για το κλείσιμο ρωγμών.

Εξαιρετικά ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για τοίχους 
και δάπεδα. Βατότητα μετά από 30 λεπτά. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Το Ardalan Reno έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα 
με GEV-Emicode EC 1R PLUS.

Πολλαπλών εφαρμογών, επισκευαστικό κονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων από σκυ-
ρόδεμα, για σκάλες και τοίχους. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχος 
στρώσης 2 - 10 mm. Με προσθήκη 50% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος κόκκων 0 - 3 
mm) πάχος στρώσης 10 - 20 mm. Με προσθήκη 100% χαλαζιακής άμμου(μέγεθος 
κόκκων 0 - 8 mm) πάχος στρώσης 20 - 30 mm.

Για εξωτερικές εφαρμογές, απαιτείται συνδυασμός του Ardalan Reno με πρόσμικτο 
Ardagrip Elastic.

Υψηλής ποιότητας, χαμηλής τάσης, ρητινούχο κονίαμα, με βάση την τεχνολογία ελα-
φριάς πλήρωσης. Για σταθερή επιπέδωση και επισκευές σε επιφάνειες τοίχων και 
οροφών. 

Μετά από περίπου 2 - 3 ώρες έτοιμο για επικάλυψη. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρ-
μογές. Εφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υποστρωμάτων χα-
μηλής τάσης σε εσωτερικούς χώρους πριν από επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και 
φυσικές πέτρες.

Η χρήση ελαφρών υλικών πλήρωσης έχει ως αποτέλεσμα έως και 50% υψηλότερη 
απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κονιάματα εξομάλυνσης, καθώς και ιδιότητες 
εύκολης εφαρμογής. Για πάχη στρώσεων μέχρι 25 mm σε μία εφαρμογή.

ARDALAN® XSAND

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

• 0,1 - 3 mm κοκκομετρία

Κατανάλωση: ανά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,7 kg ανά m2 
(έτοιμο μείγμα)

Αναλογία ανάμειξης: 1,2 kg - 2,4 kg 
εποξειδικό έως 25 kg χαλαζιακή άμμος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

0-25 mm

ARDALAN® RENO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

• Βατότητα μετά από 30 λεπτά
• 2 - 10 mm, (Έως 30 mm με χρήση 

αδρανών)
• Για τοίχους, δάπεδα
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS  

πολύ χαμηλές εκπομπές

STUCCO W-140

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

• Μετά από 2 - 3 ώρες έτοιμο για 
επικάλυψη

• Πάχος στρώσης 0 - 25 mm 
• Για τοίχους και οροφές
• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,1 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1

NEO
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων2
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30126530 4026923601106
15-kg-Δοχείο 

44/660 kg 

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822294 4026923603353
1-kg-Δοχείο

(10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
20/200 τεμάχια

30127752 4026923601113
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30127751 4026923601120
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 3 λεπτών. Αδιάβροχο, ανθεκτικό στη γήρανση, στον 
παγετό και στο αλάτι αποπαγοποίησης. Κατάλληλο ως πρόσθετο για την επιτά-
χυνση του χρόνου ωρίμανσης των μιγμάτων άμμου-τσιμέντου.

Χωρίς ανάμειξη, κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και εφαρμογές. Για πλήρωση 
μικρών κοιλοτήτων, ρωγμών, και οπών, καθώς και για στερέωση και πάκτωση 
χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 8 λεπτών. Για το κλείσιμο οπών διάτρησης μετά την 
έγχυση του Kiesey Injektcreme. Κατάλληλο και ως πρόσθετο για την επιτάχυνση 
του χρόνου πήξης των μειγμάτων άμμου-τσιμέντου.

Μη αναμεμειγμένο, κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και γρήγορη αρμολόγηση. 
Κατάλληλο για πλήρωση μικρότερων κοιλοτήτων και ρωγμών, για πλήρωση οπών, 
για στερέωση και πάκτωση χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα 
και τοιχοποιία.

RAPID 3 - BLITZZEMENT

RAPID 8 - BLITZZEMENT

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (3 ΛΕΠΤΩΝ)

• Ωρίμανση σε 3 λεπτά
• Για γρήγορες εφαρμογές

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται 

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (8 ΛΕΠΤΩΝ)

• Ωρίμανση σε 8 λεπτά
• Για γρήγορες εφαρμογές
• Για πλήρωση οπών διάτρησης

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται 

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

8 min
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων 2  
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30603679 4026923601182
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30806226 4026923601656
5-kg-Δοχείο
96/480 kg

30082580 4026923600017
10-kg-Δοχείο

60/600 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126440 4026923603407
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Επιταχυντής ωρίμανσης, υπό μορφή σκόνης, με βάση ειδικό τσιμέντο. Κατάλληλος 
για την ταχεία εφαρμογή σοβάδων, και κονιαμάτων δαπέδων, ή τοιχοποιίας. Είναι 
κατάλληλος επίσης για υποβρύχιες αγκυρώσεις και ανακαινίσεις (κατασκευές σε 
θαλασσινό νερό).

Συνοδευτικό μέτρο στην ανακαίνιση της τοιχοποιίας και στην επακόλουθη στεγα-
νοποίηση του υποστρώματος, έτσι ώστε, να μην παρεμποδισθεί η υδραυλική πήξη 
των κονιαμάτων αποκατάστασης από επιβλαβή άλατα.

Κονίαμα – υπόστρωμα σοβά, τροποποιημένος με πολυμερή, με καλή πρόσφυση 
ακόμη και σε δύσκολα υποστρώματα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Για την παραγωγή συγκολλητικού, στερεού φορέα σοβά για ορυκτά υποστρώμα-
τα. Αναμιγνύεται με συμπυκνωμένο γαλάκτωμα κόλλας και είναι κατάλληλο ακό-
μη και για λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες.

SCHNELLBINDEZEMENT

ANTISULFAT

SPRITZBEWURF WTA

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

• Για σοβάδες, κονιάματα τοιχοποιίας 
και δαπέδων

• Και για υποβρύχια χρήση
• Ελαττώνει τον χρόνο ωρίμανσης

Κατανάλωση: Σύμφωνα με τη χρήση

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Ανθεκτικός σε θαλασσινό νερό, 
παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης 
▶  Giscode ZP 1

ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΙΞΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

• Διεισδύει βαθιά
• Αποτελεσματικό
• Δεσμεύει τα επιβλαβή άλατα

Κατανάλωση: Aνάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος 
0,5 - 1,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΚΟΝΙΑΜΑ –ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΟΒΑ

• Τροποποιημένο με πολυμερή
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανταποκρίνεται στο φυλλάδιο WTA 
2-2-91/2-9-04

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Giscode ZP 1
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων2

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821692 4026923603247
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Ορυκτός σοβάς ανακαίνισης για υγρή και επιφορτισμένη με άλατα τοιχοποιία. 
Χειροκίνητα και μηχανικά επεξεργάσιμος. Σοβάς καθολικής αποκατάστασης, κα-
τάλληλος για την επισκευή και ανακαίνιση υγρής και επιφορτισμένης με άλατα 
τοιχοποιίας.

Χαρακτηρίζεται από υψηλή υδρατμοπερατότητα, χαμηλή απορροφητικότητα τρι-
χοειδών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και ως τελική στρώση σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χώρους. Λόγω της λεπτής κοκκομετρίας του, είναι ιδανι-
κός για μη επίπεδα τοιχώματα και λείες κατασκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε παλαιά και νέα κτίρια, για δωμάτια με βαρύ φορτίο υγρασίας (π.χ. δημόσια 
ντους, χώροι πλυντηρίων).

Λόγω της ιδιότητας ρύθμισης της υγρασίας, αποφεύγεται η συμπύκνωση στην 
επιφάνεια, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων και την απώ-
λεια θερμότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αρχικός σοβάς για χαμηλή 
ή μεσαία αλατότητα. Εφαρμόζεται πάντα σε δύο στρώσεις σε περιπτώσεις υψη-
λής αλατότητας, ή υψηλής υγρασίας.

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς ανακαίνισης με υψηλή υδρατμοπερατότητα 
και υψηλή συγκέντρωση σε θύλακες αέρα. εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Κατάλληλος για την επισκευή και ανακαίνιση τοιχοποιίας που έχει προσβληθεί 
από υγρασία, μούχλα καθώς και για την ανακαίνιση υαλοπετασμάτων περιμετρικά 
του ανοίγματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και ως τελική στρώση σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για παλαιά και νέα κτίρια.

Ιδανικός για χρήση σε υγρούς οικιστικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώ-
ρους καθώς και για τη ανακαίνιση και διατήρηση ιστορικών κτιρίων. Κατάλληλος 
για υπόγεια και αποθήκες. Σχηματίζει πόρους που απορροφούν το νερό και είναι 
ιδιαίτερα διαπερατός από τους υδρατμούς.

Λόγω της ιδιότητας ρύθμισης της υγρασίας, οι υγροί τοίχοι μπορούν να στεγνώ-
σουν γρήγορα και η συμπύκνωση στην επιφάνεια του σοβά αποφεύγεται αποτε-
λεσματικά, απομακρύνοντας έτσι τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης μυκήτων και 
μούχλας. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες αποτρέπουν μόνιμα τον σχηματισμό μού-
χλας και νεφελωμάτων υγρασίας, καθώς και την απώλεια θερμότητας.
Έκθεση μικροβιολογικών δοκιμών «Ινστιτούτο Υγιεινής του Ruhrgebiet, 
Gelsenkirchen».

ANTI-SCHIMMELPUTZ

SANIERPUTZ WTA

ΟΡΥΚΤΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Λείος
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm 
περίπου 25 kg ανά m² 

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανταποκρίνεται στο φυλλάδιο WTA 
2-2-91/2-9-04

▶  Giscode ZP 1

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Διαπνέων
• Αδιάβροχος

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm 
περίπου 20 kg ανά m2 

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30603665 4026923603421
25-kg-Σακί 
42/1050 kg

Λευκό 30600512 4026923603438
25-kg-Σακί 
42/1050 kg
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων 2  

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30608747 8713572038686
25-kg-Σακί
48/1200 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822263 4026923601175
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς με βάση το τσιμέντο, με καλή υδρατμοπερα-
τότητα.

Για την ανακαίνιση υγρών και νέων σοβατισμένων τοιχωμάτων που έχουν υπο-
στεί ζημιά από παγετό και άλατα. Προστατεύει από τη συμπύκνωση. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση σε πάχος 2 cm καθώς και σαν υπόστρωμα βάσης.

Το Trass – und natursteinmortel είναι ένα υδραυλικής ωρίμανσης ορυκτό κονίαμα, 
συγκόλλησης και αρμολόγησης.

Το Trass – und natursteinmortel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό μέσο για 
την κατασκευή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών  απο φυσικούς λίθους (λαξευ-
μένη πετρα κ.α.) όπως επίσης και τεχνιτούς λίθους (τούβλα, κ.α.)  

TRASS- UND 
NATURSTEINMÖRTEL

SANIERPUTZ WEISS

ΔΙΑΠΝΕΩΝ, ΛΕΥΚΟΣ, 
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

• Διαπνέων
• Ανθεκτικός σε παγετό και αλάτι 

αποπαγοποίησης
• Αδιάβροχος

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm 
περίπου 24 kg ανά m² 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

ΟΡΥΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, 
ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

• Μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας στην 
αρμολόγηση

• Ανθεκτικό στο νερό και στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες

• Ικανοποιητική υδατοπερατότητα

Κατανάλωση: 25 kg Trasszementmörtel 
αποδίδουν περίπου 19 Lt κονιάματος
Αντοχή σε θλίψη: > 10 N/mm²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΛΕΥΚΟ

ca. 24 h
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων2
Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

Καφέ 30836120 4010327524123
5-l-Δοχείο
96/480 l

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30836122 4010327524062
5-l-Δοχείο

(ένα κιβώτιο περιέχει 2 δοχεία)
96/480 L

Πρόσμικτο αερακτικό για σοβάδες και μπετόν, που αντικαθιστά τον ασβέστη.
Πλαστικοποιεί, βοηθά στην συμπίεση, μειώνει το απαιτούμενο νερό.

Επιτρέπει την πλήρη κατάργηση ή την δραστικότατη μείωση του ασβέστη, δίνοντας 
όλα τα πλεονεκτήματα αλλά κανένα από τα μειονεκτήματα του. Κατάλληλο για: σο-
βάδες και λάσπη κτισίματος, τσιμεντοκονίες τοίχων και δαπέδων. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σαν πρόσμικτο σκυροδέματος για παρασκευή προκατασκευασμένων τμη-
μάτων, δομικών στοιχείων από μπετόν, μπετόν διαδρόμων προσγείωσης, οδοποιίας,
πλακών πεζοδρομίων, κλπ.

Πρόσμικτο μάζης για στεγανοποίηση κονιαμάτων και μπετόν. Πανευρωπαϊκή πι-
στοποίησης DoP-Nr. 934-2-15-01. Πανευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση χρήσης: EN 
934-2 : 2009 + A1: 2012:Τ9

Πρόσμικτο μάζης σε υγρή μορφή για παρασκευή στεγανού μπετόν, στεγανών τσι-
μεντοκονιών και επιχρισμάτων κατά DIN 934-2 Τ9. Στεγανοποιεί απόλυτα, αυξάνει 
την δυνατότητα συμπίεσης του μπετόν, την αντίσταση σε βλαβερές ουσίες και 
προσδίδει ομοιόμορφες κλειστές επιφάνειες.

Αποτρέπει την απόμίξη των κονιαμάτων στα οποία εφαρμόζεται, την εμφάνιση 
φωλεών και βλάβες λόγο υγρασίας. Εφαρμόζεται πάνω και κάτω από την γραμμή 
εδάφους καλύπτοντας το υγρασίες προερχόμενες από βροχή μέχρι και υδροστα-
τικές πιέσεις. Για στεγανά τοιχία μπετόν υπογείων, αντιστηρίξεων, πισίνας, δεξα-
μενών ποσίμου ύδατος, στεγανές τσιμεντοκονίες υπογείων, σε υποσκάφα , στεγα-
νά δάπεδα και επιχρίσματα προσόψεων και υπογείων κλπ.

Α 601

A 603

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΑΕΡΑΚΤΙΚΟ ΣΟΒΒΑΔΩΝ

• Aντικαθιστά τον ασβέστη
• Mειώνει το απαιτούμενο νερό
• Πλαστικοποιεί

Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

Κατανάλωση: 60-330 g ανά 50 kg 
τσιμέντου 

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Το υλικό πρέπει να αναδεύεται καλά πριν 
την εφαρμογή

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode BZM 1

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΜΑΖΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ

• Στεγανοποιεί
• Aποτρέπει την απόμιξη

Κατανάλωση: 1-1,3 lit / 100kg τσιμέντου
Στεγανός σοβάς 2cm: 100gr/m2

Στεγανή τσιμεντοκονία 4cm: 200 gr/m2

Στεγανό μπετόν C16/20: 3-3,5 kg/m3 

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode BZM 1
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Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603668 4026923600581
5-l-Δοχείο
96/480 l

30605718 4026923600574
10-l-Δοχείο

60/600 l

30814435 4026923600598
30-l-Δοχείο

16/480 l

Γενικής χρήσης, διασπορά λατέξ, χωρίς διαλύτες και πληρωτικά υλικά, που βελ-
τιώνει την εργασιμότητα και την πρόσφυση ως πρόσθετο σε κονιάματα, σοβάδες 
και επιχρίσματα.

Η χρήση του έχει ως αποτέλεσμα: βελτιωμένη αντοχή πρόσφυσης στο υπόστρωμα, 
αυξημένη αντοχή στην απότριψη επιφανειών, υψηλή αντοχή σε κάμψη, ευκολό-
τερη επεξεργασία και πιο λεία επιφάνεια, μικρή συρρίκνωση και χαμηλή τάση σε 
μεγάλες επιφάνειες, μείωση κινδύνου εμφάνισης ρωγμών, βελτίωση αντοχής σε 
παγετό και χημικές ουσίες.

Κατάλληλο για βελτίωση κονιαμάτων, σοβάδων και τσιμεντοκονιών, για εξομά-
λυνση σκυροδέματος και τσιμεντοκονιών, για κονιάματα επισκευής τσιμεντοειδών 
τμημάτων, για φυσική και τεχνητή πέτρα, καθώς και για κονιάματα λεπτής στρώ-
σης για την επισκευή εμφανές μπετόν.

Κατάλληλο ως συνδετικό υλικό για σοβάδες και τσιμεντοκονίες σε πυκνές, λείες 
επιφάνειες σκυροδέματος (εμφανή μπετά) και παλιό σκυρόδεμα.

HAFTEMULSION - 
KONZENTRAT

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ

• Γενικής χρήσης
• Χωρίς πληρωτικά υλικά
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Ως μέσο πρόσφυσης 0,15 
kg ανά m2 

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων 2  127





 3    Συστήματα Δαπέδων
ΔΑΠΕΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ταχείας Ωρίμανσης Δάπεδα, Εποξειδικά Δάπεδα, 
Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα

3
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30835834 4008373126521
30-kg-SΣακί
35/1050 kg

30608917 4008373126644
1000-kg-Big-Bag

1/1000 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821678 4026923601922
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821690 4026923602295
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την κατασκευή σύνθε-
των τσιμεντοκονιών, στρώσεις σε κατάσταση διαχωρισμού, στρώσεις με ηχομόνω-
ση ή θερμομόνωση, στρώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και τελικές προς χρήση 
στρώσεις με την κατάλληλη επικάλυψη.

Το Technis® ZFE 168 Rapid ανήκει στη νέα γενιά τσιμεντοκονιών υψηλής απόδο-
σης. Οι εξαιρετικά καλές ιδιότητες ροής και η εξαιρετικά λεία επιφάνεια είναι η 
κύρια διαφορά από τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα.
Η επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου επτά ημέρες χάρη στην 
ταχεία και χαμηλής τάσης ωρίμανσή της.

Ταχείας ωρίμανσης επισκευαστικό κονίαμα με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και σε χώρους 
με μεγάλη έκθεση σε υγρασία.

Χαμηλής συρρίκνωσης, με υψηλή τελική αντοχή. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα 
εργασιμότητας, μπορεί να πατηθεί μετά από περίπου 3 ώρες,  και μετά από μια μικρή 
αναμονή μπορεί να επικαλυφθεί. Αναδεύεται με κατάλληλο αναδευτήρα κονιαμάτων.

Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμεντοκονιών, επιχρισμάτων σε διαχωρι-
στικά και μονωτικά στρώματα, καθώς και σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Είναι επίσης 
κατάλληλο ως κονίαμα για γρήγορες επισκευές επιφανειών από σκυρόδεμα στον βι-
ομηχανικό τομέα.

Ειδικό συνδετικό υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος ταχείας ωρίμανσης και 
υψηλής αντοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους καθώς και σε νωπά και υγρά δωμάτια.

Ελαττώνει το χρόνο ωρίμανσης της επίστρωσης, μειώνει τη συρρίκνωσή της και 
προσδίδει υψηλή τελική αντοχή.

Έτοιμο για επακόλουθες εργασίες μετά από περίπου 3 ώρες και με πλήρη αντοχή 
μετά από περίπου 24 - 48 ώρες. Κατάλληλο για την παραγωγή σύνθετων τσιμε-
ντοκονιών ταχείας ωρίμανσης, επιχρισμάτων σε διαχωριστικά και μονωτικά στρώ-
ματα, καθώς και θερμαινόμενες επιφάνειες. Για επιτόπιες εργασίες, ή εργασίες 
εξοικονόμησης χρόνου.

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

• Πάχος στρώσης 35 - 80 mm
• Για όλες τις κατασκευές δαπέδων
• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
• Επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια 

μετά από 24 ώρες
• Με δυνατότητα χρήσης αδρανών
• Με δυνατότητα άντλησης

Κατανάλωση: Περίπου 2 kg ανά m² ανά 
1 mm πάχος στρώσης

▶  GISCODE: ZP 1
▶  Ποιότητα κονιάματος: C25-F5 

σύμφωνα με DIN EN 13813
▶  Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές
PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

SCHNELLESTRICH

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
• Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Ανά mm πάχους 
στρώσης: περίπου 1,8 kg ανά m2 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C 50-F 7 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Giscode ZP 1

ΓΚΡΙ

ΓΚΡΙ

SCHNELLESTRICH 
KONZENTRAT

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• Για χώρους με έκθεση σε υγρασία
• Ταχείας ωρίμανσης
• Υψηλή τελική αντοχή

Κατανάλωση: Περίπου 25 kg
σε 100 - 125 kg κονιάματος 0/8 (DIN 
4226)

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C 25 - C 50-F 
4 - F 7 σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Giscode ZP 1
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Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821643 4026923601908
1,2-kg-Δοχείο

120/144 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821720 4026923602578
25-kg-Σακί
40/1000 kg

Εποξειδική ρητίνη, χαμηλού ιξώδους και χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την παραγωγή ισχυ-
ρών επισκευαστικών κονιαμάτων. Αντοχή σε θλίψη έως 40 N ανά mm². Χωρίς νερό και διαλύ-
τες. Κατηγορία κονιάματος SR-C50-F15 σύμφωνα με το DIN EN 13813.

Ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής συρρίκνωσης και χαμηλής τάσης με εξαιρετική πρόσφυση σε 
σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Κατάλληλη για την παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος 
και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, 
καθώς και για το κλείσιμο ρωγμών σε επιχρίσματα. Αναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο Ardalan 
Xsand (μέγεθος κόκκων 0,1 - 3 mm).

Χαλαζιακή άμμος μεγέθους κόκκων 0,1 - 3 mm. Για την παραγωγή υψηλής αντο-
χής σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων σε χημικές και μηχανικές κα-
ταπονήσεις  σε συνδυασμό με το Ardalan Xtrem.

Μπορεί επίσης να αναμειχθεί με εποξειδικά αστάρια και αστάρια εμποτισμού. Να 
χρησιμοποιειθεί ως μέσο συγκόλλησης σε σύνθετες επιστρώσεις, καθώς  και σαν 
υλικό επίπασης για το κλείσιμο ρωγμών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ταχείας Ωρίμανσης Δάπεδα, Εποξειδικά Δάπεδα, 
Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα

3  
ARDALAN XTREM

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Κατανάλωση: ανά mm πάχους στρώσης: 
περίπου 1,7 kg ανά m²
ως αστάρι: περίπου 250 g ανά m²

Αντοχή σε θλίψη: 20 N ανά mm2 = 1,2 kg 
Ardalan Xtrem + 25 kg Άμμος
30 N ανά mm2 = 1,8 kg Ardalan Xtrem + 
25 kg Άμμος
40 N ανά mm2 = 2,4 kg Ardalan Xtrem + 
25 kg Άμμος

Αποθήκευση : Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Giscode RE 1

ARDALAN® XSAND

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

• 0,1 - 3 mm κοκκομετρία

Κατανάλωση: ανά mm πάχους 
στρώσης: περίπου1,7 kg ανά m2 (έτοιμο 
μείγμα)

Αναλογία ανάμειξης: 1,2 kg - 2,4 kg 
εποξειδικό έως 25 kg χαλαζιακή άμμος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ταχείας Ωρίμανσης Δάπεδα, Εποξειδικά Δάπεδα, 
Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα

3
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30822365 
Συστατικό A

4026923600376
7-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/315 kg

30822362 
Συστατικό B

4026923600383
3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/157,5 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30123521 4008373117079
30-kg-Σακί
42/1260 kg

Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χαμηλού ιξώδους, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη 
ως επίστρωση για δημιουργία ιδιαιτέρως ανθεκτικών, υδατοστεγών επιφανειών
σε φράγματα, λεκάνες απορροής και φράγματα ύδατος. Είναι επίσης κατάλληλη 
ως προστατευτική επικάλυψη στους πυθμένες των καναλιών, των υπονόμων και
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Κατάλληλη για την παραγωγή κονια-
μάτων εποξειδικής ρητίνης για βαριά βιομηχανικά δάπεδα και ράμπες φόρτωσης,
καθώς και για την παραγωγή κονιαμάτων ECC (Σύνθετα κονιάματα υψηλής ικα-
νότητας σε παραμόρφωση).

Υψηλής ποιότητας, παχιάς στρώσης, αυτοεπιπεδούμενο επισκευαστικό κονίαμα εξο-
μάλυνσης. Κατάλληλο για δημιουργία επίπεδων στρώσεων με μεγάλο πάχος κάτω 
από κεραμικές επικαλύψεις και φυσικές πέτρες. Για εσωτερικές εφαρμογές. 

Το Niboplan DE έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με το 
EU-VO 1907/2006 (REACH) και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με GE 
1-Emicode EC 1R. 

Κατάλληλο για εξομάλυνση σκυροδέματος, επιχρισμάτων τσιμέντου και θειικού ασβεστί-
ου καθώς και παλαιών επενδύσεων πλακιδίων. Κατάλληλο και για ενδοδαπέδια θέρμαν-
ση. Πάχος στρώσης 5 - 40 mm σε μία εφαρμογή. Τα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει 
να ασταρωθούν με Ardagrip Classic, ενώ τα λεία με Ardagrip Xpress.

EPOXAN KSA

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση
• Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
• Ιδιαίτερα ανθεκτική, υδατοστεγή 

επιφάνεια

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση διάφανη

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Συστατικό A Giscode RE 1 
▶  Συστατικό B Giscode RE 1

NIBOPLAN DE

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ 
ΠΑΧΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

• Ταχείας ωρίμανσης
• Πάχος στρώσης 5 - 40 mm
• Για εσωτερικές εφαρμογές 
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

Κατανάλωση: Aνά mm πάχους 
Στρώσης περίπου 1,7 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ποιότητα κονιάματος CT-C20-F5 
σύμφωνα με DIN EN 13813

▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
της ΕΕ 1907/2006 (REACH)

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT
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 4    Προστατευτικές Επικαλύψεις
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, 
Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

4
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30172290 
Συστατικό A

4008373109876
3-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/216 kg

30822015 
Συστατικό B

4008373118175
0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
90/360 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822034 
Συστατικό A

4008373118151
5,25-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/378 kg

30822015 
Συστατικό Β

4008373118175
0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
90/360 τεμάχια

Χαμηλού ιξώδους αστάρι, κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοειδή υποστρώματα. Κα-
τάλληλο για βελτίωση της πρόσφυσης των Bostik 5302 EP, Bostik 5304 EP και 
Bostik 5305 EP.

Προστατευτικό επίχρισμα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες με βάση εποξειδική ρη-
τίνη. Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το DIN EN 
858-1:1993 ως επίστρωση για να δεχθεί την εναπόθεση ελαφρών υγρών, βιοντίζελ 
καθώς και βιοαλκοόλης.

Υψηλής ποιότητας προστατευτική επίστρωση για σκυρόδεμα και μέταλλο, καθώς 
και για εσωτερική επίστρωση σε δεξαμενές ελαφρών τοξικών υγρών. Μόνιμα αν-
θεκτικό σε αλκάλια, λύματα, περιττώματα, ορυκτέλαια, λίπη, έλαια, αλειφατικούς 
διαλύτες και τα συναφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος στρώσεων μεταξύ 
100 - 500 μm.

BOSTIK 5301 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2-K
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ

• Χαμηλού ιξώδους
• Γεμίζει τους πόρους
• Διεισδύει βαθιά

Κατανάλωση: Περίπου 200 - 400 g 
ανά m2

Απόχρωση: Κιτρινωπό-διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

BOSTIK 5302 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 2K

• Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές 
ουσίες

• Μεγάλος χρόνος ζωής μείγματος
• Εύκολη εφαρμογή

Κατανάλωση: Περίπου 250 - 400 g 
ανά m2

Απόχρωση: Γκρι πλατίνας

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

200 - 400 g/m²200 - 400 g/m²

250 - 400 g/m²250 - 400 g/m²
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Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822036 
Συστατικό A

4008373118168
7,5-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/540 kg

30822015 
Συστατικό B

4008373118175
0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
90/360 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603669 4026923600710
10-kg-Δοχείο

44/440 kg

30140861 4026923600727
25-kg-Δοχείο

18/450 kg

Προστατευτικό επίχρισμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση εποξειδική 
ρητίνη. Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες. Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές. 
Ανθεκτικό σε θειικό οξύ σύμφωνα με το DIN EN 13529. Δοκιμασμένο σύμφωνα με 
το DIN EN 11622-2 για εσωτερική επίστρωση δεξαμενών οπλισμένου σκυροδέμα-
τος, κατάλληλων για αποθήκευση ζωικών απόβλητων κλπ.

Υψηλού ιξώδους, ενισχυμένο με ίνες προστατευτικό επίχρισμα κατάλληλο για 
σκυρόδεμα, για εσωτερική επίστρωση για να δεχθεί την εναπόθεση ελαφρών 
υγρών σύμφωνα με το DIN EN 858-1, καθώς και για μέταλλα.

Χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση latex-άσφαλ-
το, κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία εδάφους και την υδροστατική 
πίεση. Μετά την ωρίμανση, είναι αδιάβροχο, γεφυρώνει ρωγμές και είναι ανθεκτι-
κό στα επιθετικά επιφανειακά φυσικά ύδατα του σκυροδέματος.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτική επίστρωση σοβατισμένων 
δεξαμενών,  ή δεξαμενών σκυροδέματος  αποθήκευσης ζωικών και υγρών ζωικών 
αποβλήτων. Κατάλληλο ως αστάρι, αραιωμένο με νερό, για ενός και δύο συστατι-
κών ασφαλτικές επικαλύψεις και γεωμεμβράνες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, 
Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

4  
BOSTIK 5304 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 2K
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα
• Γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές

Κατανάλωση: Περίπου 500 - 900 g 
ανά m2

Απόχρωση: Γκρι πλατίνας

Αποθήκευση : Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

500 - 900 g/m²500 - 900 g/m²

K 100 BLACK

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ LATEX

• Έτοιμο προς χρήση
• Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα
• Υψηλής απόδοσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 1,0 
kg ανά m2 από υδροστατική πίεση: 
περίπου 1,5 kg ανά m2 ως αστάρι: 
περίπου 0,1 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
το φυλλάδιο του συστήματος 5

▶  Ανθεκτικό σε γήρανση και ζωικά 
απόβλητα σύμφωνα με DIN 11622-2

▶  Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες 
σύμφωνα με DIN EN ISO 2812-2

▶  Giscode BBP 10
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, 
Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

4
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30814447 4026923600444
5-kg-Δοχείο
84/420 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30607677 4008373126255
80-Φύλλα-Κουτί

(8 τεμάχια ανά κιβώτιο) 70/560 
τεμάχια

Διαλυτικό κατάλληλο για τον καθαρισμό των αποξηραμένων υπολειμμάτων 
ασφάλτου και των ακατέργαστων υπολειμμάτων ρητινών.

Για πρακτικό και γρήγορο καθαρισμό στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανί-
ας, του εμπορίου, του συνεργείου, της συναρμολόγησης, του εργοταξίου, της εξυπη-
ρέτησης πελατών και των επισκευών. Ιδανικά για ταξίδια.

Καθαρίζουν απαλά, αλλά ισχυρά. Αφαιρούν υπολείμματα κόλλας και σιλικόνης, λίπη, 
έλαια, λιπαντικά, έλαια σιλικόνης, μελάνι, φρέσκα χρώματα και βερνίκια. Κατάλληλα 
για καθαρισμό εργαλείων, μηχανών, γραφείων και πάγκων εργασίας, συσκευών και 
πολλών άλλων.

Τα μαντηλάκια φέρουν διάτρηση και μπορούν εύκολα να αποκοπούν ανάλογα με τις 
ανάγκες. Το πρακτικό και ανθεκτικό κουτί είναι σφραγισμένο με ένα συνθετικό φιλμ 
που εμποδίζει τα μαντηλάκια να στεγνώσουν πρόωρα.

EPOXAN REINIGER

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

• Αποτελεσματικός καθαρισμός

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

• Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά 
υλικά

• Βαθύς καθαρισμός
• Εύχρηστα

Αποθήκευση: Σε σκοτεινό, δροσερό και 
ξηρό μέρος υπό σταθερή θερμοκρασία, 
για τουλάχιστον έως την ημερομηνία 
λήξης

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Μόνο για εμπορική χρήση

NIBOCLEAN PRO

80
Blatt/
Sheets
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 5    Ειδικά Σφραγιστικά
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



ΕΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Σφραγιστικά Πολυσουλφιδίου, 
Ενισχυτικά Πρόσφυσης

5
Κωδικός Νο Κωδικός EAN

Συσκευασία 
Παλέτα

30822367 4026923601502
400-ml-Δοχείο

18 τεμάχια ανά κιβώτιο

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30022441 4026923601519
1-l-Δοχείο

10 τεμάχια ανά κιβώτιο

Ενός συστατικού, χαμηλού ιξώδους, διαφανές ενισχυτικό πρόσφυσης.

Αστάρι για πολυσουλφίδιο και πολυσουλφίδιο S. Κατάλληλο για μη απορροφητικά 
υποστρώματα όπως PVC, ρητίνη μελαμίνης, πολυεστέρας, υαλοπίνακες, πλακίδια 
κλίνκερ, γυαλί και διάφορα μέταλλα (ψευδάργυρος, χαλκός, αλουμίνιο, ανοξείδω-
τος χάλυβας).

Δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους, διαφανές ενισχυτικό πρόσφυσης. Αστάρι για 
πολυσουλφίδιο και πολυσουλφίδιο S.
Κατάλληλο για απορροφητικές επιφάνειες, όπως τοιχοποιία, σκυρόδεμα κ.λπ.

VORANSTRICH PS

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ

• Για μη απορροφητικές επιφάνειες

Κατανάλωση: Aνάλογα με το μέγεθος 
του αρμού περίπου 5 - 10 ml ανά 
τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

VORANSTRICH PS 2K

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 2 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ

• Για απορροφητικές επιφάνειες

Κατανάλωση: Aνάλογα με το μέγεθος 
του αρμού περίπου 10 - 20 ml ανά 
τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών
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Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30822314 4026923600949
4-l-Δοχείο 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
18/288 l

Μαύρο 30822315 4026923600970
4-l-Δοχείο 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
18/288 l

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30814438 4026923600956
450-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/720 τεμάχια

Μαύρο 30603647 4026923600963
450-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/720 τεμάχια

Ελαστικό και σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικό σε καύσιμα. Κατάλληλο για μόνιμη στε-
γανοποίηση οριζόντιων αρμών (έως 3% κλίση) σε δάπεδα. Είναι ανθεκτικό σε πολ-
λά υγρά, κατάλληλο για εφαρμογή σε σταθμούς φόρτωσης πετρελαίου, πλυντήρια 
αυτοκινήτων, αεροδρόμια και μονάδες εμφιάλωσης σε χημικές βιομηχανίες.

Δύο συστατικών, θιξοτροπικό σφραγιστικό αρμών, βάσεως πολυσουλφιδίου.

Κατάλληλο για εφαρμογές: όπως εκείνες του Polysulfid, αλλά για αρμούς σε τοί-
χους και δάπεδα. Ελαστικό και σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικό σε καύσιμα.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Σφραγιστικά Πολυσουλφιδίου, 
Ενισχυτικά Πρόσφυσης

5  
POLYSULFID

ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
ΑΡΜΩΝ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ

• Ανθεκτικό σε καύσιμα
• Για δάπεδα
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Για αρμό 10 x 10 mm, 0,1
ανά τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

POLYSULFID S

ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
ΑΡΜΩΝ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ

• θιξοτροπικό
• Για τοίχους και δάπεδα
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Για αρμό 10 x 10 mm,  
0,1 ανά τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών
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 6    Εξαρτήματα &
Ενδύματα Εργασίας

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενδύματα Εργασίας5
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωδικός Νο. Συσκευασία

Παλέτα

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι 
Gr. 48

90820017 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι 
Gr. 50

90820003 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι 
Gr. 52

90820006 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι 
Gr. 54

90820008 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Παντελόνι 
Gr. 56

90820010 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα 
Gr. 48

90820018 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 50

90820004 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 52

90820007 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 54

90820009 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματική Φόρμα
Gr. 56

90820034 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Μπουφάν
Gr. 50 (M)

90820020 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Μπουφάν
Gr. 54 (L)

90820021 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Μπουφάν
Gr. 56 (XL)

90820022 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Υφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 44/46 (S)

90010838 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Υφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 48/50 (M)

90820023 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Υφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 52/54 (L)

90820024 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Υφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 56 (XL)

90820025 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Υφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 58 (XXL)

90820026 1 Τεμάχιο

Bostik Επαγγελματικό Υφασμάτινο Μπουφάν
Gr. 60 (XXXL)

90010839 1 Τεμάχιο

Bostik Polo Μπλούζα
Gr. L

90820036 1 Τεμάχιο

Bostik Polo Μπλούζα
Gr. XL

90820028 1 Τεμάχιο

Bostik Κοντομάνικη Μπλούζα
Gr. L

90820030 1 Τεμάχιο

Bostik Κοντομάνικη Μπλούζα
Gr. XL

90820027 1 Τεμάχιο

Bostik Baseball Καπέλο 90820031 1 Τεμάχιο
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργαλεία και Εξαρτήματα 5  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδικός Νο. Κωδικός EAN Συσκευασία
Παλέτα

Δοχείο ανάμειξης
30 l

30181181 4008373117123 1 Τεμάχιο

Δοχείο νερού
10 l

30181180 4008373117130 1 Τεμάχιο

Turbo Injektpacker
10 mm

30821830 4026923603377 100 τεμάχια ανά κιβώτιο

Συνδετήρες σκυροδέματος 30080240 4008373124756 50 τεμάχια ανά σακούλα

Ειδικό ρολό
18 cm πλάτος, για Aqua Blocker, 
Ardatec Flexdicht

30822411 4026923602899 1 Τεμάχιο
10 τεμάχια ανά κιβώτιο

Collomixer DLX 120 HF
για ανάμειξη αρμοκονιαμάτων 
και K11 Sealing Slurry

30822402 4011024401090 2-Τεμάχια-Συσκευασμένα

Collomixer KR 120 HF
για ανάμειξη παχέων επικαλύψεων

30822401 4011024401205 2-Τεμάχια-Συσκευασμένα

Collomixer WK 120 HF
για ανάμειξη των Quellmörtel 
και Quellmörtel Express

30822403 4011024401120 2-Τεμάχια-Συσκευασμένα
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

GEV-Emicode

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ GEV-EMICODE 
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

μg ανά m² EMICODE EC 1 
(R) PLUS

EMICODE EC 1 
(R)

EMICODE EC 2

Η συνολική συγκέντρωση μετράτε σε πτητικές 
οργανικές ενώσεις = TVOC

TVOC 
μετά από 3 ημέρες

κάτω των 
750 μg ανά m³

κάτω των 
750 μg ανά m³

κάτω των  
750 μg ανά m³

TVOC 
μετά από 28 ημέρες

κάτω των 
60 μg ανά m³

κάτω των 
100 μg ανά m³

κάτω των 
300 μg ανά m³

GISCODE
(ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

 I. I. Διασπορές-Κόλλες/-Αστάρια
D1  Κόλλες διασποράς χωρίς διαλύτες/-Αστάρια
D2  Κόλλες διασποράς χωρίς διαλύτες/-Αστάρια, χωρίς αρωματικούς διαλύτες
D3  Κόλλες διασποράς χωρίς διαλύτες/-Αστάρια, χωρίς τολουόλη
D4  Κόλλες διασποράς χωρίς διαλύτες/-Αστάρια, με τολουόλη
D5  Κόλλες διασποράς με διαλύτες/-Αστάρια, χωρίς αρωματικούς διαλύτες
D6  Κόλλες διασποράς με διαλύτες/-Αστάρια, χωρίς τολουόλη
D7  Κόλλες διασποράς με διαλύτες/-Αστάρια, με τολουόλη

 II. Υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες Κόλλες/-Αστάρια
S1   Υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες Κόλλες/-Αστάρια, χωρίς αρωματικούς 

διαλύτες και μεθανόλη
S2   Υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες Κόλλες/-Αστάρια, χωρίς τολουόλη και 

μεθανόλη
S3   Υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες Κόλλες/-Αστάρια, χωρίς αρωματικούς 

διαλύτες
S4   Υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες Κόλλες/-Αστάρια, χωρίς μεθανόλη
S5  Υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες Κόλλες/-Αστάρια, χωρίς τολουόλη
S6  Υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες Κόλλες/-Αστάρια

 III. MS-Πολυμερή
RS 10  Πολυμερή τροποποιημένα με σιλάνιο

 IV. Εποξειδικά-Κόλλες/-Αστάρια
RE1  Εποξειδικά-Κόλλες/-Αστάρια, χωρίς διαλύτες
RE2  Εποξειδικά-Κόλλες/-Αστάρια, χαμηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες
RE3  Εποξειδικά-Κόλλες/-Αστάρια, με διαλύτες
RE4  Εποξειδικά-Κόλλες/-Αστάρια, υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες

 V. Πολυουρεθανικά-Κόλλες/-Αστάρια
RU1  Πολυουρεθανικά-Κόλλες/-Αστάρια, χωρίς διαλύτες
RU2 Πολυουρεθανικά-Κόλλες/-Αστάρια, χαμηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες
RU3 Πολυουρεθανικά-Κόλλες/-Αστάρια, με διαλύτες
RU4  Πολυουρεθανικά-Κόλλες/-Αστάρια, υψηλής συγκέντρωσης σε διαλύτες
 
 VI. Τσιμμεντοειδή προϊόντα
ZP1   Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 

1907/2006 της ΕΕ (REACH)
ZP2  Χωρίς ενώσεις χρωμίου

 VII.  Χρώματα γαλακτωμάτων υδατοδιαλυτά
M-DF01  Χρώματα γαλακτωμάτων, χωρίς διαλύτες
M-DF02 Χρώματα γαλακτωμάτων
M-DF03  Χρώματα φυσικής ρητίνης, χωρίς διαλύτες
M-DF04  Χρώματα φυσικής ρητίνης

Σημείωση:
Οι πληροφορίες για τις ειδικές ομάδες προϊόντων και οι οδηγίες λειτουργίας του μοντέλου διατίθενται από το GISBAU (Σύστημα Πληροφοριών Επικίνδυνων 
Ουσιών του Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, PO Box 600112, D-60331 Frankfurt / Main). Οι διαλύτες, καθώς και τα μείγματά τους, κατά την έννοια 
του TRGS 610 είναι πτητικές οργανικές ουσίες, με σημείο ζέσεως <200°C, υγροί υπό κανονικές συνθήκες (20°C και 1013 hPa) και χρησιμοποιούνται για τη 
διάλυση, ή την αραίωση άλλων ουσιών, χωρίς να τις μεταβάλλουν χημικώς. Σύμφωνα με το GISBAU, δεν δίδονται ξεχωριστοί κωδικοί για σοβάδες διασποράς 
και στόκους, επομένως ταξινομούνται μαζί με τα χρώματα γαλακτωμάτων.

144



Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ
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Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγρά-

φου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων 

που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της 

Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με 

την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι 

υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η 

τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του 

χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμ-

φωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλ-

ληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε 

προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών 

του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν πα-

ραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του 

προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, 

των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οια-

δήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλ-

ληλόλητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ 

τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί 

στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξε-

ων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν 

αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύ-

ησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων 

του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, 

ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδε-

μία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/

και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης 

αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέ-

ρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέ-

ρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί 

και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο 

αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και 

τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως 

να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλόλη-

τα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει 

τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. 

Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και 

εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγορα-

στών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακί-

νησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι πα-

ραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους 

εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρή-

θηκε για τελευταία φορά 30/1/2018.

BOSTIK ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

mailto:info@bostik.gr
http://www.bostik.gr
http://www.denbraven.gr


60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement

Τέλεια προβολή
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους 
καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά 
σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη 
βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.
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Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement
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