
Μαζί
Δημιουργούμε 

Αριστουργήματα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
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Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού  
Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.
Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design 
Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγω-
νισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 
2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα 
υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο 
μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά 
ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.

Δείτε το βίντεο
του νικητή

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού  
Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.
Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design 
Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγω-
νισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 
2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα 
υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο 
μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά 
ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.

Δείτε το βίντεο
του νικητή



Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΎΜΕΡΑ

13
ΚΈΝΤΡΑ ΈΡΈΥΝΑΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8.8 Δις 
ΠΑΓΚΌΣΜΙΈΣ ΠΩΛΗΣΈΙΣ

19,800
ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΌΙ

136
ΈΡΓΌΣΤΑΣΙΑ

55
ΧΩΡΈΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ

Η ARKEMA ΕΊΝΑΊ ΠΑΓΚΌΣΜΊΌΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΊΔΊΚΑ ΧΗΜΊΚΑ 
ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΚΑΊ ΔΊΝΕΊ ΠΡΌΤΕΡΑΊΌΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΊΚΕΣ 
ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΑΦΊΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΊΦΌΡΌ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΎΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΎΛΙΚΑ

ΣΎΝΘΕΤΙΚΑ ΎΛΙΚΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΎ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΎΣΚΕΎΕΣ

H Bostik είναι μέρος της Arkema, 
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων 

μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP 

Specialty Products & XL Brands

ΠΑΡΟΎΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ
• 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια 

• 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-

μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή  

των εργαζομένων

ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΚΗ 
ΑΡΤΊΌΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες: 

Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΡΕΎΝΑ & ΑΝΑΠΤΎΞΗ
• 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
• 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
•  Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από  

καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΕΤΉΣΙΕΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

2018 

6.000 
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΊ



ΕΝΑ ΜΕ ΤΌΝ ΕΦΑΡΜΌΣΤΗ

Ένα με τον εφαρμοστή!
ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο 
λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν 
να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συν-
δυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

2+
ΔΙΣΈΚΑΤΌΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΈΙΣ

55
ΧΩΡΈΣ

6.000
ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΌΙ

90+
ΤΌΠΌΘΈΣΙΈΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΣ

4
RND ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

+125
ΧΡΌΝΙΑ ΤΈΧΝΌΓΝΩΣΙΑΣ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελ-
ματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας.  
Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι 
να ωφελούνται όλα τα μέρη. Έξασφαλίστε σημαντικό πλεονέ-
κτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρ-
μοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιό-
τητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από 
μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών. 
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Ανακαίνιση 
& Εκσυγχρονισμός

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΙΧΩΝ



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603510 4026923600918
3,5-kg-Δοχείο

80/280 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603510 4026923600918
3,5-kg-Δοχείο

80/280 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30602474 4026923604749
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Αντιδιαβρωτική επικάλυψη προστασίας οπλισμού λόγο ενανθράκωσης. Γέφυρα 
πρόσφυσης μεταξύ υποστρώματος και επακόλουθου κονιάματος.

Ταχείας ωρίμανσης ξηρό κονίαμα ενισχυμένο με συνθετικές ίνες (κονίαμα κατη-
γορίας M 30 σύμφωνα με DIN EN 998-2) και με πολύ υψηλές πρώιμες και τελικές 
αντοχές.

Βαρέων εφαρμογών, αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και το αλάτι, επισκευα-
στικό κονίαμα κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών, κενών και κοιλοτήτων σε τσι-
μεντοκονίες, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ. Λόγω 
της ωρίμανσης χωρίς συρρίκνωση, μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση 
μέχρι πάχους 10 cm. Βατότητα μετά από περίπου 6 ώρες.

Χαμηλής διόγκωσης, ξηρό κονίαμα ενισχυμένο με συνθετικές ίνες (κονίαμα κα-
τηγορίας M 30 σύμφωνα με το DIN EN 998-2) και με πολύ υψηλές πρώιμες και 
τελικές αντοχές.

Βαρέων εφαρμογών, αδιάβροχο, ανθεκτικό στον παγετό και το αλάτι, επισκευα-
στικό κονίαμα κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών, κενών και κοιλοτήτων σε τσι-
μεντοκονίες, προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ. Λόγω 
της ωρίμανσης χωρίς συρρίκνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση 
μέχρι πάχους 10 cm. Βατότητα μετά από περίπου 12 ώρες.

QUELLMÖRTEL EXPRESS

KORROHAFT PLUS

QUELLMÖRTEL EXTRA

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

• Γέφυρα πρόσφυσης
• Δίνει αντιοξειδωτική προστασία στον 

οπλισμό
• Υψηλά τροποποιημένος με πολυμερή

Κατανάλωση: Ως αντιοξειδωτικό: 
περίπου 100 g ανά τρέχον μέτρο
ως γέφυρα πρόσφυσης: περίπου 1 kg 
ανά m2

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Συστατικό A Giscode ZP 1 
▶  Συστατικό B Giscode D 1

ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, 
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Ταχείας ωρίμανσης
• Έως 10 cm πάχος στρώσης
• Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 

αποπαγοποίησης
• Υψηλή αντοχή σε φορτία

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά μέτρο 
l κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Κατηγορία πυρκαγιάς A1 σύμφωνα με 
το DIN 4102 / EN 13501-1, κατάλληλο 
για κονίαμα πυροπροστασίας

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

• Έως 10 cm πάχος στρώσης
• Ενισχυμένο με ίνες
• Βατότητα μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά μέτρο 
l κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Κατηγορία πυρκαγιάς A1 σύμφωνα με 
το DIN 4102 / EN 13501-1, κατάλληλο 
για κονίαμα πυροπροστασίας

▶  Giscode ZP 1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603341 4026923600512
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30814451
Συστατικό A

4026923600314
7-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/315 kg

30814452
Συστατικό Β

4026923600321
3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/157,5 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822365
Συστατικό A

4026923600376
7-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/315 kg

30822362
Συστατικό Β

4026923600383
3,5-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/157,5 kg

Τροποποιημένο με πολυμερή, υδατοαπωθητικό κονίαμα, με καλή πρόσφυση σε 
διάφορα υποστρώματα.

Γενικής χρήσης επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για λεπτή πλήρωση εκτεθειμέ-
νου σκυροδέματος, προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών τμημάτων, επιφανειών 
τοίχου και οροφής από σκυρόδεμα σε πάχος στρώσης μέχρι 5 mm. Κατάλληλο 
για να δημιουργήσετε μια επίπεδη και χωρίς κενά επιφάνεια για τις επόμενες επι-
καλύψεις.

Εποξειδική ρητίνη έγχυσης, δύο συστατικών, πολύ χαμηλού ιξώδους, χωρίς δια-
λύτες. Κατάλληλη για την πλήρωση ρωγμών σε οικοδομικές κατασκευές με δυνα-
τότητα ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών. Κατάλληλη για κατεστραμμένους 
αρμούς διαστολής που διαρρέουν.

Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χαμηλού ιξώδους, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη 
ως επίστρωση για δημιουργία ιδιαιτέρως ανθεκτικών, υδατοστεγών επιφανειών 
σε φράγματα, λεκάνες απορροής και φράγματα ύδατος. Είναι επίσης κατάλληλη 
ως προστατευτική επικάλυψη στους πυθμένες των καναλιών, των υπονόμων και 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Κατάλληλη για την παραγωγή κονια-
μάτων εποξειδικής ρητίνης για βαριά βιομηχανικά δάπεδα και ράμπες φόρτωσης, 
καθώς και για την παραγωγή κονιαμάτων ECC(Σύνθετα κονιάματα υψηλής ικανό-
τητας σε παραμόρφωση).

FEINSPACHTEL

EPOXAN IKH

EPOXAN KSA

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

• Αδιάβροχο
• Καλή πρόσφυση
• Για επιπεδοποίηση και λεία επιφάνεια

Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg ανά m2 

για 1 mm πάχος στρώσης

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Μόνιμα στεγανή
• Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
• Χαμηλού ιξώδους

Κατανάλωση: Περίπου 1,1 kg ανά μέτρο 
κοιλότητας

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση 
διάφανη

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Συστατικό A Giscode RE 1 
▶  Συστατικό B Giscode RE 1

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση
• Μη βλαβερή για πόσιμο νερό
• Ιδιαίτερα ανθεκτική, υδατοστεγή 

επιφάνεια

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Μετά την ωρίμανση διάφανη

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Συστατικό A Giscode RE 1 
▶  Συστατικό B Giscode RE 1

5 mm



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822286 4026923601496
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30163060 4026923604503
10-kg-Μεταλλικό δοχείο

45/450 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603507 4026923604510
1-kg-Δοχείο
150/150 kg

Ξηρό κονίαμα χαμηλής συρρίκνωσης, χωρίς χλώριο, θειικά και σόδα . Χρόνος ωρί-
μανσης: ανάλογα με τη θερμοκρασία, 5 - 10 λεπτά.

Ταχείας ωρίμανσης, σε μεγάλο βαθμό αυτοεπιπεδούμενο επισκευαστικό κονίαμα 
για πακτώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χωρίς διαλύτες, χαμηλού ιξώδους, αφρός έγχυσης βάσεως PU. Για χρήση σε συν-
δυασμό με επιταχυντή PU Beschleuniger.

Κατάλληλος για να σταματήσει το αναβλύζων νερό, καθώς και για την έγχυση σε 
ρωγμές και κοιλότητες που φέρουν νερό, σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία πριν την 
εφαρμογή του Epoxan IKH. Αντιδρά με νερό, με έντονη αύξηση όγκου, σε αφρό 
κλειστής κυψέλης.

Κατάλληλο για ρύθμιση του χρόνου αντίδρασης του PU Wasserstopp με το νερό.

VERGUSSMÖRTEL M PU WASSERSTOPP

PU BESCHLEUNIGER

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ

• Ταχείας ωρίμανσης
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
• Χαμηλής συρρίκνωσης

Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg ανά μέτρο
κοιλότητας

Απόχρωση: γκρι

Αποθήκευση: Σε δροσερό & ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1

ΑΦΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ PU

• Για ρωγμές που φέρουν νερό
• Γρήγορη φραγή νερού
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Καφέ

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Για ρύθμιση του χρόνου αντίδρασης 
του PU Wasserstopp με το νερό

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Απόχρωση: Διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο ενημερωτικό δελτίο συστήματος 7

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Σκυροδέματος



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821993
Συστατικό A + B

4008373125906
600ml= 2X300ml Δοχεία

(5 σετ ανά κιβώτιο) 39/195 σετ

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30243145 4008373107209
2 x 1000-g-Δοχείο

84 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821987 4008373103003
1030-g-Δοχείο

(4 τμχ ανά κιβώτιο) 50/206 kg

Επισκευαστική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Για θετικό κλείσιμο ρωγ-
μών και αρμών σκυροδέματος έως πλάτος 5mm. Γρήγορη ωρίμανση (περίπου 30-
40 λεπτά). Κατάλληλη  για εφαρμογές σε ενδοδαπέδια 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 σκυροδέματος.

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.

NIBOSAN E 40

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

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

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

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30605765 4008373121151
1-kg-Δοχείο

(10 τεμάχια ανά κιβώτιο)
36/360 kg

30606367 4008373103737
3-kg-Δοχείο
60/180 kg

30243140 4008373103744
10-kg-Δοχείο

32/320 kg

30820194 4008373103768
20-kg-Δοχείο

24/480 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30123151 4008373117376
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30122835 4008373113637
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Χωρίς διαλύτες, κόλλα και αστάρι διασποράς κατάλληλο για την προετοιμασία 
του υποστρώματος. Κατάλληλο για αστάρωμα σε απορροφητικά και μη απορρο-
φητικά υποστρώματα όπως τσιμεντοκονίες, ακατέργαστες επιφάνειες από σκυρό-
δεμα, φυσική και τεχνητή πέτρα, κεραμικά πλακίδια και πλάκες, πριν από την πλή-
ρωση και την επιπέδωση. Αραιώνεται με νερό, είναι γενικής χρήσης και αγώγιμο.

Ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα βάσεως τσιμέντου. Για εσωτερικές 
εφαρμογές. Εύκαμπτο και χαμηλής τάσης.

Για πλήρωση, επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε πάχος στρώσεων 1 - 10 mm σε μία εφαρμογή. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά 
από περίπου 4 ώρες. Εφαρμόζεται στα περισσότερα υποστρώματα χωρίς αστάρι.

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα εσωτερικής χρήσης, για πάχη 1-5 mm. 
Πιστοποιημένο για τροχήλατες καρέκλες και ενδοδαπέδια θέρμανση. Το υλικό 
αναμειγνυόμενο απλώς με νερό δίνει μία ανθεκτική, επίπεδη χυτή μάζα που αυτο-
επιπεδούται, και είναι βατή μετά 2 ώρες (για πάχος των 2 mm).

Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές. Η επιφάνεια του ωριμασμένου υλικού ανα-
πτύσσει γρήγορα πρώιμες αντοχές και επιτρέπει την επίστρωση με άλλα υλικά 
(πλακίδια, πέτρα κλπ.) μέσα σε 48 ώρες. Εξομάλυνση δαπέδων εσωτερικών χώ-
ρων, από τσιμεντοκονία, μωσαϊκά ή μπετόν σε πάχη έως 5 mm. Προετοιμάζει την 
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, πέτρας κλπ. υλικών επένδυσης. Εφαρμογή σε 
ενδοδαπέδια θέρμανση και σε χώρους τροχήλατων καρεκλών.

NIBOGRUND G 17

NIBOPLAN DIRECT

NIBOPLAN S

ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Γενικής χρήσης
• Συμπυκνωμένο

Κατανάλωση: 1 : 1 αραίωση με νερό: 
περίπου 75 g ανά m2 χωρίς αραίωση: 
περίπου 150 g ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
▶  Emicode EC 1 plus - πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm
• Εύκαμπτος
• Για εσωτερική χρήση

Κατανάλωση: Ανά 1 mm πάχος 
στρώσης περίπου 1,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1 
▶  Emicode EC 1R - πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
ΤΑΧΕΊΑΣ ΠΗΞΗΣ

• Για εσωτερική χρήση
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: 1,5 kg ανά m2 για κάθε 
mm πάχους

Αποθήκευση: Ελάχιστο 6 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  GISCODE: ZP 1 Σύμφωνα με τον 
κανονισμό της ΕΕ 1907/2006(REACH) 

▶  EMICODE: EC1 R PLUS – πολύ 
χαμιλές εκπομπές ρύπων

NEO

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.

DIN EN
13183

NEO



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30123380 4008373114634
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30122836 4008373103805
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30122640 4008373115884
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Ταχείας ωρίμανσης αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, βάσεως τσιμέντου. Για εσωτερική 
χρήση. Αυτοεπιπεδούμενο και χαμηλής τάσης.

Για πλήρωση, εξομάλυνση και επιπέδωση επιχρισμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σε πάχος στρώσεων 1 - 10 mm σε μία εφαρμογή. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά 
από 3 ώρες.

Ελαστικό αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα και υλικό επιπέδωσης, βάσεως τσιμέντου. 
Για εσωτερική χρήση. Για πάχος στρώσης μέχρι 20 mm. 

Χαμηλής τάσης, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα κατάλληλο για πλήρωση, επιπέδωση 
και εξομάλυνση δαπέδων. Κατάλληλο και για λεπτή επίστρωση σε εξομάλυνση 
δαπέδων από σκυρόδεμα. Για πάχη στρώσεων 10 - 20 mm, είναι απαραίτητο να 
εμπλουτιστεί με χαλαζιακή άμμο μεγέθους κοκκομετρίας 0 - 4 mm.

NIBOPLAN 300

NIBOPLAN EXPRESS

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm
• Για εσωτερική χρήση

Κατανάλωση: Ανά 1 mm πάχος 
στρώσης περ. 1,5 kg ανά m2 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1
▶  Emicode EC 1R πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

• 1 - 10 mm, 20 mm εμπλουτισμένος με 
χαλαζιακή άμμο

• Για εσωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Ανά 1 mm πάχος 
στρώσης περίπου 1,5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

▶  Giscode ZP 1
▶  Estrichgüte CT-C35-F7 nach DIN 

EN 13813 
▶  Emicode EC 1R - πολύ χαμηλές 

εκπομπές

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Δαπέδων / Μπαλκονιών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30605028 8713572033513
20-kg-Σακί
42/840 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30127120 4026923602691
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30835834 4008373126521
30-kg-Σακί
35/1050 kg

30608917 4008373126644
1000-kg-Big-Bag

1/1000 kg

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 εσω-
τερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υπο-
στρωμάτων χαμηλής τάσης σε εσωτερικούς χώρους πριν από επίστρωση με κεραμι-
κά 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.

Υψηλής ποιότητας και χαμηλής τάσης κονίαμα εξομάλυνσης και επιπέδωσης, κατάλλη-
λο για τη δημιουργία υποστρωμάτων επανατοποθέτησης, ειδικά σε υγρούς και μόνιμα 
υγρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και στην εμβαπτισμένη περιοχή 
κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερ-
μαινόμενες και μη επιφάνειες δαπέδων σε πάχος στρώσης 2 - 20 mm. Με την προσθήκη 
άμμου μπορεί να φτάσει τα 30mm πάχος και για την δημιουργία ρύσεων έως 40mm. Με 
την προσθήκη άμμου χάνει την ιδιότητα αυτοεπιπέδωσης.
Το Ardalan Aqua είναι ενισχυμένο με ρητίνη, αυτοεπιπεδούμενο, ταχείας ωρίμανσης, κα-
θώς και ανθεκτικό στον παγετό και στις καιρικές συνθήκες. Εμπλουτισμένο με χαλαζιακή 
άμμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήρωση κλίσης έως 5% μέγιστο. Μετά από 2 - 3 
ώρες, η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί και να επικαλυφθεί με κεραμικά πλακίδια. Η τελική 
επιφάνεια είναι χωρίς ρωγμές, ομοιόμορφη και με ελάχιστους πόρους. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους κάτω από κεραμικά πλακίδια, φυσικές πέτρες 
και ελαστικές επενδύσεις δαπέδου. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε συνδυασμό με τα σύνθετα 
συστήματα στεγανοποίησης Bostik για χρήση σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε υγρές και 
μόνιμα υγρές περιοχές καθώς και κάτω από το νερό, π.χ. σε πισίνες.

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την κατασκευή σύνθετων 
τσιμεντοκονιών, στρώσεις σε κατάσταση διαχωρισμού, στρώσεις με ηχομόνωση ή 
θερμομόνωση, στρώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και τελικές προς χρήση στρώσεις 
με την κατάλληλη επικάλυψη.

Το Technis® ZFE 168 Rapid ανήκει στη νέα γενιά τσιμεντοκονιών υψηλής απόδοσης. 
Τα εξαιρετικά καλά χαρακτηριστικά ροής καθώς και η εξαιρετικά ομαλή επιφάνεια, 
αποτελούν τη βασική διαφορά απο τα συνηθισμένα συστήματα της αγοράς.
Η επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί μετά από περίπου επτά ημέρες χάρη στην ταχεία 
και χαμηλής τάσης ωρίμανσή της.

ARDALAN® RENO

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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον 

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

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.

PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

STUCCO W-140 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

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

NEO

0-25 mm

ARDALAN® AQUA

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• 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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

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
PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT

TECHNIS® ZFE 168 RAPID

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
PUMP TRUCK

PUMPFÄHIG MIT



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Μπαλκονιών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821678 4026923601922
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821690 4026923602295
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821643 4026923601908
25-kg-Σακί
42/1050 kg

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 βι-
ομηχανικό τομέα.

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 και χαμηλής τάσης με εξαιρετική πρόσφυση σε 
σχεδόν 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 επιστρώσεις, 
καθώς και για το κλείσιμο ρωγμών σε επιχρίσματα. Αναμειγνύεται με χαλαζιακή άμμο Ardalan 
Xsand (μέγεθος κόκκων 0,1 - 3 mm).

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Μπαλκονιών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821720 4026923602578
25-kg-Σακί
40/1000 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30122640 4008373115884
25-kg-Σακί
40/1000 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30605028 8713572033513
42/840 kg
42/840 kg

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.

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.

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 εφαρ-
μογές. Εφαρμόζεται ως επισκευαστικό κονίαμα για τη δημιουργία υποστρωμάτων χα-
μηλής 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.

SCHNELLESTRICH

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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

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

▶  Giscode ZP 1

ΓΚΡΙ

ΓΚΡΙ

SCHNELLESTRICH 
KONZENTRAT

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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

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

ARDALAN XTREM

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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Giscode RE 1

ARDALAN® XSAND

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 έως 25 kg χαλαζιακή άμμος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

0-25 mm

ARDALAN® RENO

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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

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

STUCCO W-140

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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον 

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

NEO



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126530 4026923601106
15-kg-Δοχείο 

44/660 kg 

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822294 4026923603353
1-kg-Δοχείο

(10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
20/200 τεμάχια

30127752 4026923601113
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30127751 4026923601120
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 3 λεπτών. Αδιάβροχο, ανθεκτικό στη γήρανση, στον 
παγετό και στο αλάτι αποπαγοποίησης. Κατάλληλο ως πρόσθετο για την επιτά-
χυνση του χρόνου ωρίμανσης των μιγμάτων άμμου-τσιμέντου.

Χωρίς ανάμειξη, κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και εφαρμογές. Για πλήρωση 
μικρών κοιλοτήτων, ρωγμών, και οπών, καθώς και για στερέωση και πάκτωση 
χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

Κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 8 λεπτών. Για το κλείσιμο οπών διάτρησης μετά την 
έγχυση του Kiesey Injektcreme. Κατάλληλο και ως πρόσθετο για την επιτάχυνση 
του χρόνου πήξης των μειγμάτων άμμου-τσιμέντου.

Μη αναμεμειγμένο, κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και γρήγορη αρμολόγηση. 
Κατάλληλο για πλήρωση μικρότερων κοιλοτήτων και ρωγμών, για πλήρωση οπών, 
για στερέωση και πάκτωση χάλυβα και πλαστικών εξαρτημάτων σε σκυρόδεμα 
και τοιχοποιία.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603679 4026923601182
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30806226 4026923601656
5-kg-Δοχείο
96/480 kg

30082580 4026923600017
10-kg-Δοχείο

60/600 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126440 4026923603407
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Επιταχυντής ωρίμανσης, υπό μορφή σκόνης, με βάση ειδικό τσιμέντο. Κατάλληλος 
για την ταχεία εφαρμογή σοβάδων, και κονιαμάτων δαπέδων, ή τοιχοποιίας. Είναι 
κατάλληλος επίσης για υποβρύχιες αγκυρώσεις και ανακαινίσεις (κατασκευές σε 
θαλασσινό νερό).

Συνοδευτικό μέτρο στην ανακαίνιση της τοιχοποιίας και στην επακόλουθη στεγα-
νοποίηση του υποστρώματος, έτσι ώστε, να μην παρεμποδισθεί η υδραυλική πήξη 
των κονιαμάτων αποκατάστασης από επιβλαβή άλατα.

Κονίαμα – υπόστρωμα σοβά, τροποποιημένος με πολυμερή, με καλή πρόσφυση 
ακόμη και σε δύσκολα υποστρώματα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Για την παραγωγή συγκολλητικού, στερεού φορέα σοβά για ορυκτά υποστρώμα-
τα. Αναμιγνύεται με συμπυκνωμένο γαλάκτωμα κόλλας και είναι κατάλληλο ακό-
μη και για λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες.

RAPID 3 - BLITZZEMENT

RAPID 8 - BLITZZEMENT

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (3 ΛΕΠΤΩΝ)

• Ωρίμανση σε 3 λεπτά
• Για γρήγορες εφαρμογές

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται 

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (8 ΛΕΠΤΩΝ)

• Ωρίμανση σε 8 λεπτά
• Για γρήγορες εφαρμογές
• Για πλήρωση οπών διάτρησης

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται 

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

SCHNELLBINDEZEMENT

ANTISULFAT

SPRITZBEWURF WTA

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

• Για σοβάδες, κονιάματα τοιχοποιίας 
και δαπέδων

• Και για υποβρύχια χρήση
• Ελαττώνει τον χρόνο ωρίμανσης

Κατανάλωση: Σύμφωνα με τη χρήση

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶ Ανθεκτικός σε θαλασσινό νερό, 
παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης 
▶  Giscode ZP 1

ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΙΞΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

• Διεισδύει βαθιά
• Αποτελεσματικό
• Δεσμεύει τα επιβλαβή άλατα

Κατανάλωση: Aνάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος 
0,5 - 1,0 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΚΟΝΙΑΜΑ –ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΟΒΑ

• Τροποποιημένο με πολυμερή
• Για εσωτερικές και εξωτερικές 

εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 5 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανταποκρίνεται στο φυλλάδιο WTA 
2-2-91/2-9-04

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

▶  Giscode ZP 1

8 min



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821692 4026923603247
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30608747 8713572038686
25-kg-Σακί
48/1200 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822263 4026923601175
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Ορυκτός σοβάς ανακαίνισης για υγρή και επιφορτισμένη με άλατα τοιχοποιία. 
Χειροκίνητα και μηχανικά επεξεργάσιμος. Σοβάς καθολικής αποκατάστασης, κα-
τάλληλος για την επισκευή και ανακαίνιση υγρής και επιφορτισμένης με άλατα 
τοιχοποιίας.

Χαρακτηρίζεται από υψηλή υδρατμοπερατότητα, χαμηλή απορροφητικότητα τρι-
χοειδών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και ως τελική στρώση σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χώρους. Λόγω της λεπτής κοκκομετρίας του, είναι ιδανι-
κός για μη επίπεδα τοιχώματα και λείες κατασκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε παλαιά και νέα κτίρια, για δωμάτια με βαρύ φορτίο υγρασίας (π.χ. δημόσια 
ντους, χώροι πλυντηρίων).

Λόγω της ιδιότητας ρύθμισης της υγρασίας, αποφεύγεται η συμπύκνωση στην 
επιφάνεια, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων και την απώ-
λεια θερμότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αρχικός σοβάς για χαμηλή 
ή μεσαία αλατότητα. Εφαρμόζεται πάντα σε δύο στρώσεις σε περιπτώσεις υψη-
λής αλατότητας, ή υψηλής υγρασίας.

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς με βάση το τσιμέντο, με καλή υδρατμοπερα-
τότητα.

Για την ανακαίνιση υγρών και νέων σοβατισμένων τοιχωμάτων που έχουν υπο-
στεί ζημιά από παγετό και άλατα. Προστατεύει από τη συμπύκνωση. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μία μόνο στρώση σε πάχος 2 cm καθώς και σαν υπόστρωμα βάσης.

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς ανακαίνισης με υψηλή υδρατμοπερατότητα 
και υψηλή συγκέντρωση σε θύλακες αέρα. εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Κατάλληλος για την επισκευή και ανακαίνιση τοιχοποιίας που έχει προσβληθεί 
από υγρασία, μούχλα καθώς και για την ανακαίνιση υαλοπετασμάτων περιμετρικά 
του ανοίγματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και ως τελική στρώση σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για παλαιά και νέα κτίρια.

Ιδανικός για χρήση σε υγρούς οικιστικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώ-
ρους καθώς και για τη ανακαίνιση και διατήρηση ιστορικών κτιρίων. Κατάλληλος 
για υπόγεια και αποθήκες. Σχηματίζει πόρους που απορροφούν το νερό και είναι 
ιδιαίτερα διαπερατός από τους υδρατμούς.

Λόγω της ιδιότητας ρύθμισης της υγρασίας, οι υγροί τοίχοι μπορούν να στεγνώ-
σουν γρήγορα και η συμπύκνωση στην επιφάνεια του σοβά αποφεύγεται αποτε-
λεσματικά, απομακρύνοντας έτσι τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης μυκήτων και 
μούχλας. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες αποτρέπουν μόνιμα τον σχηματισμό μού-
χλας και νεφελωμάτων υγρασίας, καθώς και την απώλεια θερμότητας.
Έκθεση μικροβιολογικών δοκιμών «Ινστιτούτο Υγιεινής του Ruhrgebiet, 
Gelsenkirchen».

Το Trass – und natursteinmortel είναι ένα υδραυλικής ωρίμανσης ορυκτό κονίαμα, 
συγκόλλησης και αρμολόγησης.

Το Trass – und natursteinmortel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό μέσο για 
την κατασκευή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών  απο φυσικούς λίθους (λαξευ-
μένη πετρα κ.α.) όπως επίσης και τεχνιτούς λίθους (τούβλα, κ.α.)  

ANTI-SCHIMMELPUTZ TRASS- UND 
NATURSTEINMÖRTEL

SANIERPUTZ WTA SANIERPUTZ WEISS

ΟΡΥΚΤΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Λείος
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm 
περίπου 25 kg ανά m² 

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανταποκρίνεται στο φυλλάδιο WTA 
2-2-91/2-9-04

▶  Giscode ZP 1

ΔΙΑΠΝΕΩΝ, ΛΕΥΚΟΣ, 
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

• Διαπνέων
• Ανθεκτικός σε παγετό και αλάτι 

αποπαγοποίησης
• Αδιάβροχος

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm 
περίπου 24 kg ανά m² 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Διαπνέων
• Αδιάβροχος

Κατανάλωση: Σε πάχος στρώσης 2 cm 
περίπου 20 kg ανά m2 

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

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 κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30603665 4026923603421
25-kg-Σακί 
42/1050 kg

Λευκό 30600512 4026923603438
25-kg-Σακί 
42/1050 kg

ΛΕΥΚΟ

ca. 24 h



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Καφέ 30836120 4010327524123
5-l-Δοχείο
96/480 l

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30836122 4010327524062
5-l-Δοχείο

(ένα κιβώτιο περιέχει 2 δοχεία)
96/480 L

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603668 4026923600581
5-l-Δοχείο
96/480 l

30605718 4026923600574
10-l-Δοχείο

60/600 l

30814435 4026923600598
30-l-Δοχείο

16/480 l

Πρόσμικτο αερακτικό για σοβάδες και μπετόν, που αντικαθιστά τον ασβέστη.
Πλαστικοποιεί, βοηθά στην συμπίεση, μειώνει το απαιτούμενο νερό.

Επιτρέπει την πλήρη κατάργηση ή την δραστικότατη μείωση του ασβέστη, δίνοντας 
όλα τα πλεονεκτήματα αλλά κανένα από τα μειονεκτήματα του. Κατάλληλο για: σο-
βάδες και λάσπη κτισίματος, τσιμεντοκονίες τοίχων και δαπέδων. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σαν πρόσμικτο σκυροδέματος για παρασκευή προκατασκευασμένων τμη-
μάτων, δομικών στοιχείων από μπετόν, μπετόν διαδρόμων προσγείωσης, οδοποιίας,
πλακών πεζοδρομίων, κλπ.

Πρόσμικτο μάζης για στεγανοποίηση κονιαμάτων και μπετόν. Πανευρωπαϊκή πι-
στοποίησης DoP-Nr. 934-2-15-01. Πανευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση χρήσης: EN 
934-2 : 2009 + A1: 2012:Τ9

Πρόσμικτο μάζης σε υγρή μορφή για παρασκευή στεγανού μπετόν, στεγανών τσι-
μεντοκονιών και επιχρισμάτων κατά DIN 934-2 Τ9. Στεγανοποιεί απόλυτα, αυξάνει 
την δυνατότητα συμπίεσης του μπετόν, την αντίσταση σε βλαβερές ουσίες και 
προσδίδει ομοιόμορφες κλειστές επιφάνειες.

Αποτρέπει την απόμίξη των κονιαμάτων στα οποία εφαρμόζεται, την εμφάνιση 
φωλεών και βλάβες λόγο υγρασίας. Εφαρμόζεται πάνω και κάτω από την γραμμή 
εδάφους καλύπτοντας το υγρασίες προερχόμενες από βροχή μέχρι και υδροστα-
τικές πιέσεις. Για στεγανά τοιχία μπετόν υπογείων, αντιστηρίξεων, πισίνας, δεξα-
μενών ποσίμου ύδατος, στεγανές τσιμεντοκονίες υπογείων, σε υποσκάφα , στεγα-
νά δάπεδα και επιχρίσματα προσόψεων και υπογείων κλπ.

Γενικής χρήσης, διασπορά λατέξ, χωρίς διαλύτες και πληρωτικά υλικά, που βελ-
τιώνει την εργασιμότητα και την πρόσφυση ως πρόσθετο σε κονιάματα, σοβάδες 
και επιχρίσματα.

Η χρήση του έχει ως αποτέλεσμα: βελτιωμένη αντοχή πρόσφυσης στο υπόστρωμα, 
αυξημένη αντοχή στην απότριψη επιφανειών, υψηλή αντοχή σε κάμψη, ευκολό-
τερη επεξεργασία και πιο λεία επιφάνεια, μικρή συρρίκνωση και χαμηλή τάση σε 
μεγάλες επιφάνειες, μείωση κινδύνου εμφάνισης ρωγμών, βελτίωση αντοχής σε 
παγετό και χημικές ουσίες.

Κατάλληλο για βελτίωση κονιαμάτων, σοβάδων και τσιμεντοκονιών, για εξομά-
λυνση σκυροδέματος και τσιμεντοκονιών, για κονιάματα επισκευής τσιμεντοειδών 
τμημάτων, για φυσική και τεχνητή πέτρα, καθώς και για κονιάματα λεπτής στρώ-
σης για την επισκευή εμφανές μπετόν.

Κατάλληλο ως συνδετικό υλικό για σοβάδες και τσιμεντοκονίες σε πυκνές, λείες 
επιφάνειες σκυροδέματος (εμφανή μπετά) και παλιό σκυρόδεμα.

Α 601

A 603

HAFTEMULSION - 
KONZENTRAT

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΑΕΡΑΚΤΙΚΟ ΣΟΒΒΑΔΩΝ

• Aντικαθιστά τον ασβέστη
• Mειώνει το απαιτούμενο νερό
• Πλαστικοποιεί

Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές

Κατανάλωση: 60-330 g ανά 50 kg 
τσιμέντου 

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 BZM 1

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΜΑΖΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ

• Στεγανοποιεί
• Aποτρέπει την απόμιξη

Κατανάλωση: 1-1,3 lit / 100kg τσιμέντου
Στεγανός σοβάς 2cm: 100gr/m2

Στεγανή τσιμεντοκονία 4cm: 200 gr/m2

Στεγανό μπετόν C16/20: 3-3,5 kg/m3 

Αποθήκευση: Ελάχιστο 12 μήνες σε 
κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode BZM 1

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ

• Γενικής χρήσης
• Χωρίς πληρωτικά υλικά
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Ως μέσο πρόσφυσης 0,15 
kg ανά m2 

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode ZP 1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ανακαίνιση Τοίχων



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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