
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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Προετοιμασία Επιφάνειας
ΑΣΤΑΡΙΑ

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

ARDAGRIP CLASSIC

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

• 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

ARDAGRIP MULTI

ARDAGRIP XPRESS

ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

• 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

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

• 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

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

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 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).

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.

Είναι 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.

2 h

3-4 h

0,5-3 h



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

ARDAGRIP ELASTIC NIBOSAN E 40

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

• 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 30243145 4008373107209
2 x 1000-g-Δοχείο

84 τεμάχια

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.

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.

Εξαιρετικά 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 ΕΕ.

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.

NEO

1-2 h
1 mm



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

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

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

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

Επισκευαστική 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.

ARDAGRIP XTREM

F 504

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ

• 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 ΔΙΑΠΝEΟΥΣΑ 
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

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών για απορροφητικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται 
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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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
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστάρια, Πληρωτικά, Επισκευαστικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αστάρια, Πληρωτικά, Επιχρίσματα

ARDAGRIP
CLASSIC

Αστάρι 
ακρυλικής 
διασποράς

ARDAGRIP
XPRESS

Ταχυστέγνωτο 
αστάρι

ARDAGRIP
XTREM

Εποξειδικό 
αστάρι

ARDATEC
FLEXDICHT

Επαλειφόμενο 
στεγανωτικό

ARDATEC
2K FLEX

Επαλειφόμενο 
στεγανωτικό 

2K

ARDATEC
1K FLEX

Επαλειφόμενο 
στεγανωτικό 

1K

ARDATEC
XTREM

Επαλειφόμενο 
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

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

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

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

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

mailto:info@bostik.gr
http://www.bostik.gr
http://www.denbraven.gr


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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