
Μαζί
Δημιουργούμε 

Αριστουργήματα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
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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

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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 Σύνθετη Στεγανοποίηση
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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

Εύκαμπτο 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.

Εφαρμόζεται 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.

Εγκεκριμένο 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:
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.

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

DIN EN 
14891

RM 01 P

ARDATEC FLEXDICHT®

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ 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

Εξαιρετικά 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. Εγκεκριμένο 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. Ευρωπαϊκή 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.

Οι 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. Οι γωνίες μεταξύ τοίχου και 
δαπέδου και οι γωνίες τοίχου σφραγίζονται με Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside 
/ Outside.

DIN
18534-3



ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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

Εύκαμπτο 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). Εφαρμόζεται 
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)».
Εγκεκριμένο 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.

ARDATEC 2K FLEX

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

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

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.

Εγκεκριμένο 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.

Εγκεκριμένο 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:
Οι 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.

DIN EN
14891

CM 01 P

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3
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TURBOTEC 2K+

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• 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

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

ARDATEC MEMBRAN

ΕΥΚΑΜΠΤΗ 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

Εύκαμπτη στεγανοποιητική μεμβράνη άμεσης τοποθέτησης. Έτοιμη προς χρή-
ση, παραμορφώσιμη και αδιάβροχη με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Εξαιρετικό 
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.

Εγκεκριμένο 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:
Οι 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 EN
14891

CM 01 P

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

DIN 18533
W1-E/W4-E

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

DIN 18534-3
W3-I
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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

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

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 95

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:
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.

DIN
18533

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



ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες

ARDATAPE 100 SPECIAL

ARDATAPE 120 FLEX

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΒΟΥΤΙΛΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

• Ελαστική
• Εύκαμπτη
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

• 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).

Εύκαμπτη, 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.

Εγκεκριμένη 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

ARDATAPE 120 EXTRA

ARDATAPE 120 EASY

ARDATAPE SILENCE

ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

• Επενδυμένη με υαλοβάμβακα και στις 
δύο πλευρές

• Εύκαμπτη
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΒΟΥΤΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

• Αυτοκόλλητη
• Επενδυμένη με υαλοβάμβακα
• Για μπανιέρες και ντουζιέρες

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

• 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.

Εγκεκριμένη 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.

Εγκεκριμένη 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.

Εγκεκριμένη 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

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

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



ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σφραγιστικά, Στεγανοποιητικά, Μεμβράνες

ARDATAPE WALL/FLOOR

ARDATAPE PROTECT

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ 
ΤΟΙΧΟΥ - ΔΑΠΕΔΟΥ

• Επενδυμένα με υαλοβάμβακα και στις 
δύο πλευρές 

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 
υποβρύχιες εφαρμογές

• Εύκαμπτα
• Με χείλη από καουτσούκ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ

• Αυτοκόλλητη
• Ανθεκτική στο σκίσιμο
• Εύκολη τοποθέτηση

Ειδικά κολάρα στεγανοποίησης, με επένδυση από υαλοβάμβακα και στις δύο πλευ-
ρές, για δάπεδα και τοίχους. Εγκεκριμένα 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.

Ευρωπαϊκή 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. Εύκολη στην εφαρμογή με αντοχή στο σκίσιμο.

Εγκεκριμένα 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.

ARDATAPE STRONG

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

PRESTIK® KNETDICHTUNG

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 
υποβρύχιες εφαρμογές

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Με επένδυση υαλοβάμβακα και στις 
δύο πλευρές

• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 
υποβρύχιες εφαρμογές

ΠΛΑΘΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΩΝΙΩΝ 
ΒΟΥΤΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Χωρίς συρρίκνωση
• Για διαμόρφωση γωνιών

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

Εγκεκριμένο 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.

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

Εγκεκριμένο 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. 
Εφαρμόζεται 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

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

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

NEO

NEO

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

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



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement

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.



Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr

Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140
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