
Είδος Χρώμα Article code Συσκευασία

Αrdagrip Χpress (αστάρι) Κόκκινο 30605606 Μπουκάλι 1kg

Αrdagrip Χpress (αστάρι) Κόκκινο 30604952 Δοχείο 5kg

Ardaflex S2 Premium 
(κόλλα πλακιδίων) Φυσικό λευκό 30602056 Σακί 20kg

Ardacolor Premium+
(αρμόστοκος) 14 αποχρώσεις - Σακί 5kg

Ardacolor Premium+
(αρμόστοκος) 3 αποχρώσεις - Σακί 25kg
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Ο Ardacolor Premium+ είναι ένας ελαστικός υδρόφοβος αρμόστο-
κος πλακιδίων πολλαπλών εφαρμογών, με απωθητικές ιδιότητες 
(σε βρωμιές και νερό). Ταχείας ωρίμανσης και υψηλής κρυσταλλικής 
δέσμευσης του νερού ανάμειξης. Κατάλληλος για εφαρμογή σε 
κεραμικά πλακίδια καθώς και για φυσικές πέτρες που έχουν την 
τάση να προσβάλλονται χρωματικά από τα υλικά αρμολόγησης 
και συγκόλλησης, όπως για παράδειγμα ανοιχτόχρωμα μάρμαρα. 
Είναι ταχείας ωρίμανσης, εύπλαστος και εύκολος στην επεξεργασία. 
Ανθεκτικός στον παγετό και διαπερατός σε υδρατμούς. 
Κατάλληλος και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Έχει υψηλή πρόσφυση, 
ενώ ωριμάζει χωρίς την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών συρρίκνωσης. 
O Ardacolor Premium+ προσφέρει βελτιωμένο προστατευτικό 
αποτέλεσμα, λεία επιφάνεια και λαμπερό συνδυασμό χρωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▶  Για πλακίδια πορσελάνης  
και φυσική πέτρα

▶  Για πλάτη αρμών 1-10 mm
▶  Βατότητα σε 2 ώρες
▶  Εύκολος καθαρισμός
▶  Απωθεί νερό και ακαθαρσίες
▶  Λεία επιφάνεια, λαμπερό χρώμα
▶  Εσωτερικές, εξωτερικές εφαρμογές  

σε τοίχο και πάτωμα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΉ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

▶  Για μικρή ψηφίδα (20 x 20)  
0,7 kg/m2 για 3mm αρμό

▶  Για πλακίδια (150 x 150)  
0,3 kg/m2 για 3mm αρμό

▶  Για πλάκες (300 x 600)  
0,2 kg/m2 για 4mm αρμό

Ardagrip 
Xpress

Για την ανακαίνιση / ανανέωση χώρων με υπάρχον πλακάκια
χωρίς να είναι αναγκαία η αφαίρεση τους

ΣΥΣΤΉΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΉΣΉΣ ΝΕΩΝ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ

 Επίσημος Διανομέας Προϊόντων Bostik2 h1 - 10 mm

ARDACOLOR 
PREMIUM+
Ελαστικός αρμόστοκος πλακιδίων 

πολλαπλών εφαρμογών

Λευκό

Καραμέλα

Γκρι τσιμέντου

Σκούρο γκρι

Μπαχάμα μπεζ

Γκρι-ασημί

Καφέ

Γιασεμί

Μανχάταν

Περγαμόντο

Ανοιχτό γκρι

Ανοικτό καφέ

Ανοιχτό μπεζ

Ανθρακί
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ΒΉΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
01. Παλαιό πλακάκι

02. Αrdagrip Χpress

03. Ardaflex S2 Premium

04. Νέο πλακάκι

05. Ardacolor Premium+

1

 2

3

4

5

ΑRDAGRIP
ΧPRESS

Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι 
για μη απορροφητικές επιφάνειες

Αστάρι ακρυλικής διασποράς, χωρίς διαλύτες, με πολύ καλές 
ιδιότητες επεξεργασίας και εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα 
λεία υποστρώματα. Το Ardagrip Xpress είναι έτοιμο προς 
χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ένα κοντότριχο ρολό. 
Χάρη στην εύκολη επεξεργασία, τη χαμηλή κατανάλωση, την 
καθολική εφαρμογή και τον σύντομο χρόνο ωρίμανσης από 0,5 
έως 3 ώρες, το Ardagrip Xpress είναι ιδιαίτερα οικονομικό.

0,5-3 h

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΉ περίπου 100g/m2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▶  Για τοίχο και πάτωμα
▶  Για εσωτερικές εφαρμογές
▶  Για εξωτερικές εφαρμογές 

με μεμβράνη στεγανοποίησης 
Ardatec Membran

▶  Για πλακάκι σε πλακάκι

▶  Για μη απορροφητικές 
επιφάνειες

▶  Μικρός χρόνος ωρίμανσης
▶  Εφαρμόζεται παντού
▶  Υψηλή πρόσφυση
▶  Έτοιμο προς χρήση
▶  Χωρίς διαλύτες

ARDAFLEX S2 
PREMIUM

Υπερελαστική, ελαφριά, λευκή κόλλα πολλαπλών 
εφαρμογών, C2FTES2

Το Ardaflex S2 Premium είναι ένα εξαιρετικά εύκαμπτο, ενός συ-
στατικού, πολύ χαμηλής εκπομπής ρύπων, λευκό κονίαμα λεπτής 
στρώσης με ισχυρή αρχική πρόσφυση και σχεδόν απεριόριστες 
δυνατότητες εφαρμογής. Η χρήση ελαφρών πληρωτικών έχει ως 
αποτέλεσμα καλύτερες επιφάνειες από τα συμβατικά κονιάματα 
λεπτής στρώσης λόγω της ελαφρότητας και της απαλής υφής. Το 
Ardaflex S2 Premium είναι ταχείας ωρίμανσης. Το συγκολλητικό 
κονίαμα είναι σταθερό, ανθεκτικό στον παγετό και στις παραμορ-
φώσεις. Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12004-C2 
FTE και DIN EN 12002-S2 και έτσι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 
της οδηγίας «Flex Mortar» για ελάχιστη ολκιμότητα. Το Ardaflex 
S2 Premium έχει πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το 
GEV-Emicode EC1R καθώς και χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις 
χρωμίου σύμφωνα με τον Κανονισμό EC 1907/2006.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΉ 1,2kg/m2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▶  Για κεραμικά πλακίδια τοίχου και 
δαπέδου

▶  Για κεραμικά πορσελάνης και 
υαλοψηφίδας

▶  Για εσωτερικές, εξωτερικές και 
υποβρύχιες εφαρμογές

▶  Εκτεταμένη επεξεργασιμότητα και 
ανοικτός χρόνος

▶  Αδιάβροχη και ανθεκτική στον παγετό
▶  Σταθερή και ελαστική
▶  Κατάλληλη και για δάπεδα ενδοδαπέ-

διας θέρμανσης
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