
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
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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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Τοποθέτηση Κεραμικών 
Επιστρώσεων

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Ακρυλικής Διασποράς
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDABOND CLASSIC ARDAFLEX® S2 PREMIUM

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 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

ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ 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. Υπερκαλύπτει 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)

Η 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

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. Εύκολη 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.

Εξαιρετικά 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.

Είναι 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. 

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30112070 4026923100401
20-kg-Δοχείο

33/660 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Ανοιχτό γκρι 30112070 4026923100401
20-kg-Δοχείο

33/660 kg



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® TOP2

ARDAFLEX® ULTIMATE

ARDAFLEX® TURBO

ARDAFLEX® MARMOR FAST

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ 
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, ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ, 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ 
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

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΛΕΠΤΗΣ 
ΣΤΡΩΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ 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

ΛΕΥΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ, 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

Εξαιρετικά 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.

Ελέγχεται 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 ΕΕ.

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.

Εξαιρετικά 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 ΕΕ 
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.

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.

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

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

12 h STAUBREDUZIERT

DUST-REDUCED

4 1IN

4 1IN

12 h



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFLEX® MARMOR

ARDAFLEX® XXL

ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL

ΛΕΥΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

• 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 ΕΥΚΑΜΠΤΟ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 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

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 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.

Εξαιρετικά 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.

Εύκαμπτο 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.

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

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

ARDAFIX FLEX

ARDAFIX PRO

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ

• 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

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
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

Εξαιρετικά 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.

Επιπλέον, 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.

Εύκαμπτο 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.

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



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

FLOORFLEX XXL

FLOORFLEX CLASSIC

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΛΕΠΤΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙOY ΠΑΧΟΥΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥ 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

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ, ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ 
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 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

Εύκαμπτο 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. Εμποδίζει 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.

Εύκαμπτο, 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.

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

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα Πλακιδίων

FLOORFLEX RAPID

ARDAFIX MARMOR PLUS

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ, ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ 
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 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

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

• 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.

Εύκαμπτο, 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.

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



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Κονιάματα, Πλακιδίων
Υβριδικά Συγκολλητικά

TRASS- UND 
NATURSTEINMÖRTEL

ARDAFLEX® MULTI

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 δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

• 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.).

Ενός 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.

Εξαιρετικά 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.

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

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Εποξειδικά Συγκολλητικά Πλακιδίων

ARDAFLEX® XTREM

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 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

Εξαιρετικά 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.

Εκτός 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.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι
30606748 

Συστατικό A+B
4026923100531

5-kg-Δοχείο
συμπεριλαμβάνεται 

σκληρυντής

ca. 24 h



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Εποξειδικά Συγκολλητικά Πλακιδίων

FLOORFLEX XTREM

ΡΕΥΣΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 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.

Εκτός 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

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Συγκολλητικά Διασποράς, Συγκολλητικά Κονιάματα, 
Εποξειδικά Συγκολλητικά, Υβριδικά Συγκολλητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συγκόλληση κεραμικών επενδύσεων

ARDAFLEX® 
TOP²

Εξαιρετικά
ελαστικό 

κονίαμα λεπτής 
στρώσης 
C2 TE S1

ARDAFLEX®

XXL

Εξαιρετικά 
εύκαμπτο 

συγκολλητικό 
κονίαμα 
C2 TE S1

ARDAFLEX®

FLEXMÖRTEL

Συγκολλητικό 
κονίαμα λεπτής 

στρώσης
C2 TE S1

ARDAFIX
PRO

Εύκαμπτο 
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

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

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 = Εσωτερικά, A = Εξωτερικά



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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