
Μαζί
Δημιουργούμε 

Αριστουργήματα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Ε
Ν

Α
 Μ

Ε ΤΟΝ ΕΦΑΡΜ

Ο
ΣΤ

Η

ΕΝ
Α 

ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ



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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Εξομάλυνση Υποστρώματος
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ 
ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

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

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΕΠΙ-
ΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Έτοιμο για επικάλυψη μετά από 2 
ώρες

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

• Ιδιαίτερα λεία επιφάνεια
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

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

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1 R

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

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

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

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

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1 R

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

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

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

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

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

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

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

Κωδικός Νο. 90055034

ARDALAN® BEST XL

ARDALAN® UNIVERSAL

PUMP TRUCK 2.0

2 h PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

1-10 mm

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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



ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

ARDALAN® AGM PLUS

ARDALAN® RENO

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

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

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS  

πολύ χαμηλές εκπομπές

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

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

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

εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R PLUS  

πολύ χαμηλές εκπομπές

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

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

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

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

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

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

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

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

STUCCO W-140

NIBOPLAN FA 600

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

• Μετά από 2 - 3 ώρες έτοιμο για 
επικάλυψη

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

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

▶  Giscode ZP 1

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

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

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R  
πολύ χαμηλές εκπομπές

▶  Giscode ZP 1

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

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

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

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

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

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

2 h

2-30 mm

0-25 mm

3-15 mm

NEO



ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

NIBOPLAN DE

ARDALAN® AQUA

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
ΠΑΧΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

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

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος 

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

σύμφωνα με DIN EN 13813
▶  Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις 

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

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

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

mm με χρήση αδρανών)
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Κρυσταλλική δέσμευση νερού

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

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

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

• Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

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

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

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

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

σύμφωνα με DIN EN 13813
▶  Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές 

εκπομπές

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

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

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

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

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

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

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

RANDDÄMMSTREIFEN

GLASFASER

SCHNELLESTRICH

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ PE ΓΙΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΩΝ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ

• Αυτοκόλλητη
• Ηχομονωτική
• Θερμομονωτική

Κατανάλωση: 1 τρέχον m ανά μέτρο

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ

• Ενισχύει τα κονιάματα
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

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

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

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

▶  Giscode ZP 1

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

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

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

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

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

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

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Γκρι 30608917 4008373126644
1000-kg-Big-Bag

1/1000 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30601035 4008373121731

25-m-Ρολό 
50 mm μήκος, 5 mm πάχος 

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
18/1800 m

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γαλακτώδεις 
Διαφανείς

30180161 4008373118915
250-g- Σακούλα

(50 τεμάχια ανά κιβώτιο)
27/1350 Σακούλα

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

5-40 mm
PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

2-40 mm

PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

>35-80 mm
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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
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εξομάλυνση, Επιπέδωση, Επίστρωση

SCHNELLESTRICH 
KONZENTRAT

ARDALAN XTREM

ARDALAN® XSAND

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

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

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

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

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

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

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Giscode RE 1

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

• 0,1 - 3 mm κοκκομετρία

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

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

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

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

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

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

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

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

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

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι
(Μείγμα)

30821643 4026923601908
1,2-kg-Δοχείο

120/144 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821720 4026923602578
25-kg-Σακί
40/1000 kg
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Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement

60s Cardboard Display
Action Placement
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Metal Shelving
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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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