
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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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση

PUDER-EX®

ISOLIER-FLÜSSIG

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΗΞΗΣ

• Στερεοποίηση σε δευτερόλεπτα
• Εφαρμόσιμο σε τρεχούμενο νερό
• Σταματά τη διείσδυση του νερού

Κατανάλωση: Για το σύστημα 
στεαγανοποίησης AQUASTOP: περίπου 
1,5 kg ανά m2

Σε περίπτωση εισροής νερού: όσο 
απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

▶  Giscode ZP 1

ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
ΠΥΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Εξασφαλίζει την αγκύρωση
• Εύκολη εφαρμογή
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Περίπου 0,5 kg ανά m2

Απόχρωση: Διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822283 4026923601564
1-kg-Δοχείο
720/720 kg

30806221 4026923601038
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30126590 4026923601021
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603685 4026923600659
5-kg-Δοχείο
96/480 kg

30082520 4026923600666
10-kg-Δοχείο

60/600 kg

Στεγανοποιητικό ορυκτό κονίαμα άμεσης πήξης για εσωτερικές επισκευές τρε-
χούμενων υδάτων ή εμφανών διαρροών σε υπόγειες κατασκευές κτλ.

Για τη στεγανοποίηση διαρροών σε υπόγεια κτίρια, υπόγεια γκαράζ, σήραγγες, 
φράγματα, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τσιμεντένιους 
σωλήνες (φρέαρ), δεξαμενών (μη πόσιμου ύδατος) φρεάτια ανελκυστήρων κλπ, 
καθώς και σε όλα τα σημεία όπου δεν είναι δυνατή η στεγανοποίηση εξωτερικά.

Μπορεί να αναμιχθεί με το Spezialschlämme επιταχύνοντας την ωρίμανση του, 
σχηματίζοντας ένα αδιαπέραστο φράγμα.

Μείγμα πολυμερών για την τη βιώσιμη στεγανοποίηση και την ασφαλή αγκύρωση 
του ειδικού συστήματος στεγάνωσης AQUASTOPP. Μέσω της πυριτικοποίησης 
(μετατροπή του πυριτικού καλίου σε πυριτικό ασβέστιο χάρη στο ελεύθερο ασβέ-
στιο του υποστρώματος) κλείνει τους πόρους στο υπόστρωμα.

1  

 Στεγανοποίηση Κτιρίων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
AQUASTOPP

PUDER-EX®

ISOLIER-FLÜSSIGSPEZIALSCHLÄMME

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

• Δεν απαιτείται απομάκρυνση των 
υπόγειων υδάτων (εξωτερικά της 
κατασκευής)

• Εφαρμόσιμο για ρέον, υπό πίεση νερό
• Σταματά διαρροές νερού σε 

δευτερόλεπτα

Υλικά συστήματος: Spezialschlämme, 
Puder-Ex, Isolier-Flüssig, Spritzbewurf, 
Sanierputze

Εφαρμογές: Υπόγεια, φρέαρ, σήραγγες, 
υπόγεια γκαράζ, δεξαμενές νερού κλπ.

Σχεδιασμός συστήματος:
1 Spezialschlämme
2 Puder-Ex
3 Isolier-Flüssig
4 Spezialschlämme
5 Spezialschlämme

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΗΞΗΣ

• Στερεοποίηση σε δευτερόλεπτα
• Εφαρμόσιμο σε τρεχούμενο νερό
• Σταματά τη διείσδυση του νερού

Κατανάλωση: Για το σύστημα 
στεαγανοποίησης AQUASTOP: περίπου 
1,5 kg ανά m2

Σε περίπτωση εισροής νερού: όσο 
απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

▶  Giscode ZP 1

ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
ΠΥΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Εξασφαλίζει την αγκύρωση
• Εύκολη εφαρμογή
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Περίπου 0,5 kg ανά m2

Απόχρωση: Διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΟΡΥΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUASTOPP

• Λεία επιφάνεια
• Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα

Κατανάλωση: Ανά στρώση περ. 0,5 kg 
ανά m2

Μέρος του συστήματος Aquastopp

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

▶  Giscode ZP 1

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603666 4026923601465
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30126580 4026923601458
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822283 4026923601564
1-kg-Δοχείο
720/720 kg

30806221 4026923601038
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

30126590 4026923601021
15-kg-Δοχείο

44/660 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603685 4026923600659
5-kg-Δοχείο
96/480 kg

30082520 4026923600666
10-kg-Δοχείο

60/600 kg

Στεγανοποίηση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους, έναντι της 
εξωτερικής υδροστατικής πίεσης.

Για τμήματα κτιρίου επιχωματωμένα και εμβαπτισμένα λόγω υδροφόρου ορίζοντα.

Στεγανοποιητικό ορυκτό κονίαμα άμεσης πήξης για εσωτερικές επισκευές τρε-
χούμενων υδάτων ή εμφανών διαρροών σε υπόγειες κατασκευές κτλ.

Για τη στεγανοποίηση διαρροών σε υπόγεια κτίρια, υπόγεια γκαράζ, σήραγγες, 
φράγματα, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τσιμεντένιους 
σωλήνες (φρέαρ), δεξαμενών (μη πόσιμου ύδατος) φρεάτια ανελκυστήρων κλπ, 
καθώς και σε όλα τα σημεία όπου δεν είναι δυνατή η στεγανοποίηση εξωτερικά.

Μπορεί να αναμιχθεί με το Spezialschlämme επιταχύνοντας την ωρίμανση του, 
σχηματίζοντας ένα αδιαπέραστο φράγμα.

Μείγμα πολυμερών για την τη βιώσιμη στεγανοποίηση και την ασφαλή αγκύρωση 
του ειδικού συστήματος στεγάνωσης AQUASTOPP. Μέσω της πυριτικοποίησης 
(μετατροπή του πυριτικού καλίου σε πυριτικό ασβέστιο χάρη στο ελεύθερο ασβέ-
στιο του υποστρώματος) κλείνει τους πόρους στο υπόστρωμα.

Στεγανοποιητικό ορυκτό κονίαμα κατάλληλο ως πρώτο στρώμα στεγανοποί-
ησης και για προετοιμασία υποστρώματος στο ειδικό σύστημα στεγάνωσης 
AQUASTOPP. Εφαρμόζεται σε δύο τελικές στρώσεις ως στεγανωτικό και ως υπό-
στρωμα επάλειψης για επιφάνειες σοβά ή κονιάματος.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσωτερική Στεγανοποίηση
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

AQUASTOPP 
DO-IT-YOURSELF-PACK

K 11 SLURRY GREY

SULFATEX SLURRY K11FLEX SLURRY K11 GREY

ΣΕΤ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ

Περιεχόμενα:
• 1 kg Spezialschlämme
• 1 kg Puder-Ex
• 0,5 kg Isolier-Flüssig

Κατανάλωση: Περίπου 1 πακέτο ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων και 
στο ειδικό φυλλάδιο του συστήματος 
Aquastopp

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

• Ισχυρή πρόσφυση
• Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό
• Πρώιμη αντοχή σε καταπονήσεις

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: ≥ 2 kg ανά m2 
από υδροστατική πίεση: ≥ 4 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο Ενημερωτικό Δελτίο Συστήματος 6

▶  Giscode ZP 1

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ 
ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

• Μεγάλη αντοχή σε θειικό άλας
• Καθαρίζεται εύκολα

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 3 
kg ανά m2 από υδροστατική πίεση: 
περίπου 6 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο Ενημερωτικό Δελτίο Συστήματος 6

▶  Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και 
παγετό 

▶  Giscode ZP 1

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Ισχυρή πρόσφυση
• Γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών
• Για σφράγιση κατασκευών

Κατανάλωση: ≥ 2,0mm ^ ≥ 3,2 kg/m²

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ελεγμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο 
της Deutsche Bauchemie e.V.

▶  Πιστοποιητικό δοκιμών Γενικής 
Επιθεώρησης Κτιρίων

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

▶  Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και 
στον παγετό

▶  Ανθεκτικό σε αρνητική υδροστατική 
πίεση

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30127740
Συστατικό A

4026923600734
15-kg-Σακί
60/900 kg

30140590
Συστατικό Β

4026923600741
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

30814437
Συνδυασμένη συσκευασία A+B

4026923602509
20-kg-Δοχείο Α+Β

18/360 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822253 4026923600109
2,5-kg-Πακέτο

90/225 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30127741 4026923600789
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603406 4026923600802
25-kg-Σακί
42/1050 kg

ΣΕΤ συσκευασία του ειδικού συστήματος στεγάνωσης AQUASTOPP για μικρές 
επιφάνειες.

Κονίαμα στεγανοποίησης για μόνιμη στεγάνωση έναντι υγρασίας εδάφους και 
υδροστατικής πίεσης. Πρώιμη αντοχή σε καταπονήσεις, ισχυρή πρόσφυση στο 
υπόστρωμα. Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και παγετό. Ελεγμένο σύμφωνα με: 
Deutsche Bauchemie e. V. (Γενικό Πιστοποιητικό Δοκιμής Επιθεώρησης Κτιρίων 
για τη στεγανοποίηση κατασκευών και δομικών στοιχείων). Δοκιμασμένο σύμφω-
να με: W307 (Απαιτήσεις Υγιεινής στον τομέα του πόσιμου νερού) του DVGW. 
Δοκιμασμένο για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού σύμφωνα με τους τεχνικούς 
κανόνες DVGW.

Για τη μόνιμη σφράγιση ορυκτών υπόγειων χώρων ενάντια στην υγρασία του εδά-
φους και του υδροφόρου ορίζοντα. Για κτιριακές εγκαταστάσεις όπως κελάρια, 
υπόγειους χώρους στάθμευσης και στοιχεία από σκυρόδεμα καθώς και στην εσω-
τερική επένδυση των δεξαμενών πόσιμου νερού. Για την δημιουργία στεγάνωσης 
μεταξύ του πατώματος (οπλισμένη πλάκα) του κελάριου και του ανεγειρόμενου 
τοίχου.

Ορυκτό κονίαμα στεγάνωσης, υδραυλικής ωρίμανσης με αντοχή σε υψηλά φορτία 
θειικού άλατος. Κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοειδή υποστρώματα.

Για στεγανοποίηση στην πλευρά της υδροστατικής πίεσης όπως: σε κατασκευ-
ές στον τομέα της αποχέτευσης και των αποβλήτων, σε σωλήνες αποχέτευσης, 
υδρορροές, θεμελιώσεις κλπ.Κονίαμα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς και τροποποιημένου πολυμερούς γα-

λακτώματος, κατάλληλο για την ασφαλή στεγανοποίηση υπογείων, θεμελιώσεων 
κλπ. Πολύ καλή πρόσφυση σε ορυκτά υποστρώματα. Πρώιμη στεγανοποίηση και 
αντοχή σε καταπονήσεις. Για χρήση σε παλιά και νέα κτίρια έναντι υδροστατικής 
πίεσης, τόσο από τη θετική όσο και από την αρνητική πλευρά. Μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί στον τομέα της ανακαίνισης ως φράγμα άλατος και ως υπόστρωμα 
για τους επακόλουθους σοβάδες ανακαίνισης. Συνιστάται για την προστασία από 
την αρνητική υδροστατική πίεση και για την προετοιμασία υποστρώματος στην 
περίπτωση ασφαλτικής στεγάνωσης.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

SPERRMÖRTEL

SPERRMÖRTEL FEIN

ARDATEC 2K FLEX

TURBOTEC 2K+

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

• Για διαμόρφωση «λουκιών 
ομαλοποίησης»

• Ισχυρή πρόσφυση
• Πολλαπλών εφαρμογών

Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg ανά μέτρο
κοιλότητας, περίπου 1,0 kg ανά τρέχον
μέτρο υδρορροών (για 3 cm μήκος
ακμής)

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και 
παγετό

▶  Giscode ZP 1

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΠΟΛΥΜΕΡΗ

• Λεπτόκοκκο
• Λεία επιφάνεια
• Καλή πρόσφυση

Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg ανά μέτρο 
l κοιλότητας, περίπου 1,0 kg ανά τρέχον 
μέτρο υδρορροών (για 5 cm μήκος 
ακμής)

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό και 
παγετό

▶  Giscode ZP 1

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Ελαστικό
• Υψηλή γεφύρωση ρωγμών
• Για εσωτερικές, εξωτερικές και 

υποβρύχιες εφαρμογές
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Για πάχος ξηρού φιλμ 2.0 
mm, περίπου 3,8 kg ανά m²

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

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληρο-
φοριών

▶  Συστατικό σκόνης Giscode ZP 1
▶  Υγρό συστατικό Giscode D 1

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Δραστικό και εξαιρετικά εύκαμπτο
• Εφαρμόζεται με σπάτουλα, ψεκασμό
• Πολύ εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή σε γήρανση και UV
• Ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι 

αποπαγοποίησης
• Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο
• Φραγή ραδονίου
• Για πισίνες με ύψος πλήρωσης έως 6m

Κατανάλωση: Στεγανοποίηση έναντι 
νερού πρόσκρουσης περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση έναντι υγρασίας 
εδάφους, μη συσσωρευτικών εκροών 
περίπου 2,5 kg/m²
Στεγανοποίηση συσσωρευτικών εκροών 
περίπου 3,8 kg/m²
Στεγανοποίηση κάτω από τοίχους και 
πλακίδια κλίνκερ περίπου 2,5 kg/m²
για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και 
ταράτσες περίπου 2,5 kg/m²

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

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μπλε
30611028

Συστατικό A+B
4008373128259

5-kg-Δοχείο
52/260 kg

Μπλε
30611015

Συστατικό A+B
4008373128242

25-kg-Δοχείο
18/450 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30806193 4026923601434
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126390 4026923601441
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30604960 
Συστατικό σκόνη

4026923601847
15-kg-Σακί
60/900 kg

30604968
Υγρό συστατικό

4026923601854
5-kg-Δοχείο
60/300 kg

Επισκευαστικό κονίαμα ενισχυμένο με πολυμερή. Πολλαπλών εφαρμογών, αδι-
άβροχο και εύκολο στη χρήση. Κατάλληλο για τη διαμόρφωση «λουκιών ομαλο-
ποίησης», ως επίχρισμα στην ζώνη της ανερχόμενης υγρασίας, για την επισκευή 
σκυροδέματος κλπ.

Κοκομετρία έως 2 mm. Πολύ ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε υψηλή πίεση.
Έτοιμο για μεταγενέστερες εργασίες μετά από 4 ώρες.

Πλήρης αντοχή μετά από 24 ώρες.

Επισκευαστικό κονίαμα με μικρότερη κοκομετρία το οποίο χρησιμοποιείται με 
παρόμοιο τρόπο με τα κονιάματα φραγής, για περιοχές όπου απαιτούνται μόνο 
μικρά πάχη στρώσεων (ως υδατοαπωθητικό κονίαμα και ως κονίαμα επιπέδωσης).
Κοκομετρία έως 1 mm, με πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή σε υψηλή πίεση.

Πλήρης αντοχή μετά από 24 ώρες, έτοιμο για μεταγενέστερες εργασίες μετά από 
4 ώρες.

Εύκαμπτο, παχύρευστο στεγανοποιητικό κονίαμα, δύο συστατικών κατάλληλο για 
στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επικαλύψεις σε χώρους με μεγάλη καταπόνηση 
από υγρασία και νερό. Μετά την ωρίμανση, είναι εύκαμπτο, αδιάβροχο και γεφυρώνει 
ρωγμές. Εφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα. Κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερι-
κές και υποβρύχιες εφαρμογές. Το συστατικό Ardatec 2K Flex σε σκόνη (συστατι-
κό Α) έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
1907/2006 της ΕΕ (REACH).

Χρησιμοποιείται ως σύνθετη στεγανοποίηση (AIV-F) κάτω από κεραμικά πλακίδια 
και πλάκες για επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση και έμμεση επαφή με νερό, για 
τοίχους και δάπεδα. Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, τσιμεντοκονίαμα, γύψο, άνθυγρες γυψοσανίδες κλπ. Για χώρους με πολύ 
μεγάλη υγρασία όπως: Χώρους υγιεινής, μπαλκόνια, ταράτσες, εσωτερικά σε πισίνα 
(έναντι διαρροής) και περιβάλλον χώρο.

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 2 συστατικών για στεγανοποίηση εξωτε-
ρικών τοιχωμάτων υπογείων, βάθρων, θεμελίων, τσιμεντένιων πλακών και παλαιών 
κτιρίων. Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο. Συνδυάζει τις θετικές ιδιότητες ενός 
εύκαμπτου στεγανωτικού υλικού και μιας παχιάς επίστρωσης ασφάλτου, για στεγα-
νοποιήσεις κατασκευών. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε τοίχους και 
δάπεδα. Το συστατικό Turbotec 2K + σε σκόνη (συστατικό Α) έχει χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH).

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση πλακών δαπέδου που έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος και τις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων , έναντι της υγρασίας του εδάφους 
και του μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, καθώς και για στεγανοποίηση των 
πέδιλων στήριξης οικοδομικών κατασκευών. Για οριζόντια στεγανοποίηση εντός και 
κάτω από τα τοιχώματα έναντι τριχοειδούς ανερχόμενης υγρασίας. Για στεγανοποί-
ηση εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, ενάντια σε συσσωρευμένο 
νερό και νερό υπό πίεση έως 3 m στήλη ύδατος σε μέγιστο βάθος θεμελίων 5 m. Για 
εσωτερική στεγανοποίηση δεξαμενών έναντι υδροστατικής πίεσης (πισίνες, δεξαμε-
νές νερού κλπ.) σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές μέχρι ύψος πλήρωσης 6 m. 
Για σύνθετη στεγανοποίηση πλακιδίων και πλακών για τάξεις πίεσης Α και Β (abP). 
Για τάξεις πρόσκρουσης νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18531-5 σε μπαλκόνια, 
σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με DIN 18534-3, καθώς και W2-B σε πισίνες σύμ-
φωνα με DIN 18535-3. Για δομική στεγάνωση σύμφωνα με DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, 
W2.1-E, W3-E, W4-E.

Εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB κατηγορία Α+Β (abP), συνδυαστικά με: Ardaflex Flex Mortar, Ardaflex 
Flex, Floorflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Top².

Οι γωνίες σφραγίζονται κατά την εφαρμογή του υλικού με επιλογή από τις παρακάτω 
στεγανωτικές ταινίες ανάλογα την εφαρμογή:
Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside / Outside.

Το δίκτυο σωληνώσεων σφραγίζεται κατά την εφαρμογή του υλικού με στεγανοποι-
ητικά κολάρα: Ardatape Wall / Floor extra.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

TIP Για Εφαρμόγες:
• Για σφράγιση πλακιδίων κλίνκερ και των τούβλων πρόσοψης
• Για σφράγιση τοίχου / περιοχή πέλματος
• Για στεγανοποίηση σοβά, σοβά βάσεως και ως σύνθετο σύστημα θερμομόνωσης
• Για στεγανοποίηση μέσα και κάτω από τους τοίχους, ως οριζόντιο φράγμα κατά 

της ανερχόμενης υγρασίας
• Για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα στην περιοχή που έρχεται σε επα-

φή με το έδαφος
• Για στεγανοποίηση εισόδων κτιρίων και συνδέσεων
• Για στεγανοποίηση πλακών βάσης και ρωγμών τοιχωμάτων
• Για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και ταράτσες (σε συνδέσεις, στο υπόβαθρο)
• Για παρεμπόδιση ενανθράκωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
• Για τοποθέτηση περιμετρικών θερμομονωτικών πλακών
• Για επισκευή παλαιών ασφαλτικών στεγανοποιήσεων
• Ως γέφυρα πρόσφυσης σε ορυκτά υποστρώματα

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN EN 
14891

CM 01 P

DIN 18533
W1.1-E/

W4-E

DIN EN
14891

CM 01 P

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18533
W1-E/W4-E



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση Από Υγρασία
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση Από Υγρασία

AQUA BLOCKER® LIQUID

RENOGRUND PU RAPID

K 100 BLACK

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ LATEX

• Έτοιμο προς χρήση
• Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα
• Υψηλής απόδοσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 1,0 kg 
ανά m2 
από υδροστατική πίεση: περίπου 1,5 
kg ανά m2 
ως αστάρι: περίπου 0,1 kg ανά m2

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
το φυλλάδιο του συστήματος 5

▶  Ανθεκτικό σε γήρανση και ζωικά 
απόβλητα σύμφωνα με DIN 11622-2

▶  Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες 
σύμφωνα με DIN EN ISO 2812-2

▶  Giscode BBP 10

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΘΙΞΟΤΡΟΠΕΙΑΣ

• Για οριζόντιες επιφάνειες
• Χυτό
• Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών
• Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο

Κατανάλωση: Για δύο στρώσεις 
περίπου 2,3 - 3,0 kg ανά m2

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode RS 10

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Ενός συστατικού
• Έτοιμο προς χρήση
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Ως αστάρι: περίπου 150 
g ανά m2

Ως: φράγμα υγρασίας περίπου 400 - 
500 g ανά m2

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Έτοιμο για επακόλουθες εργασίες: 
σε περίπου 1 - 2 ώρες (ανάλογα 
με την επιφάνεια και τις συνθήκες 
περιβάλλοντος)

Επεξεργασία: Μετά από περίπου 1 – 2 
ώρες (μετά την ξήρανση της τελευταίας 
εφαρμογής)

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

εκπομπές

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30132090 4026923602813
14-kg-Δοχείο

(2 x 7-kg-σακούλα αλουμινίου)
30/420 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603669 4026923600710
10-kg-Δοχείο

44/440 kg

30140861 4026923600727
25-kg-Δοχείο

18/450 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820724 4008373122844
1,1-kg-μπουκάλι

(8 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
40/352 kg

30606117 4008373122370
11-kg-Δοχείο

40/440 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, χαμηλής θιξοτροπίας 
τεχνολογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλ-
το. Εφαρμόζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος 
νερού, νερού χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες 
τοίχων και τριχοειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το 
DIN 18195. Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει 
εξαιρετικά τις ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά 
φυσικά ύδατα σκυροδέματος. Λόγω της υψηλής ρευστότητας εφαρμόζεται επα-
λειφόμενο και είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες.

Το Aqua Blocker® Liquid έχει ελεγχθεί σύμφωνα με: «Αρχές Δοκιμών για Στεγα-
νοποίηση Κατασκευών με Υγρές Μεμβράνες». Κατάλληλο για την επισκευή και 
στεγάνωση οροφών σύμφωνα με τον Κώδικα Κατασκευών C, αριθ. 7.6. Το Aqua 
Blocker® Liquid έχει δοκιμαστεί σε δοκιμή πυραντοχής σύμφωνα με EN 1187.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία σε θεμέλια και πλάκες δαπέδου. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φράγμα υδρατμών κάτω από στρώσεις και σύν-
θετες στεγανώσεις σε μπαλκόνια και ταράτσες, σε βιομηχανικά δάπεδα και στον 
εμπορικό τομέα, καθώς και για την έκχυση σε αρμούς διαστολής στον βιομηχα-
νικό τομέα.

Χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση latex-άσφαλ-
το, κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία εδάφους και την υδροστατική 
πίεση. Μετά την ωρίμανση, είναι αδιάβροχο, γεφυρώνει ρωγμές και είναι ανθεκτι-
κό στα επιθετικά επιφανειακά φυσικά ύδατα του σκυροδέματος.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτική επίστρωση σοβατισμένων 
δεξαμενών, ή δεξαμενών σκυροδέματος αποθήκευσης ζωικών και υγρών ζωικών 
αποβλήτων. Κατάλληλο ως αστάρι, αραιωμένο με νερό, για ενός και δύο συστατι-
κών ασφαλτικές επικαλύψεις και γεωμεμβράνες.

Ενός συστατικού αστάρι κατάλληλο για απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα, π.χ. σκυρόδεμα, τσιμέντο, ανυδρίτης, MGO-Μαγνησία και κερα-
μικές στρώσεις. Έτοιμο προς χρήση, με υψηλή δύναμη πρόσφυσης και γρήγορη 
ωρίμανση.

Κατάλληλο για προετοιμασία σαθρών επιφανειών σε υποστρώματα με υπολείμ-
ματα παλαιών συγκολλητικών υλικών. Κατάλληλο ως αστάρι για τη φραγή των 
πόρων στην περιοχή αποκατάστασης των παλαιών υποστρωμάτων σκυροδέμα-
τος, καθώς και για οροφές πριν από τη στεγανοποίηση με Aqua Blocker / Aqua 
Blocker Liquid.

DIN 
18533

AQUA BLOCKER®

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΥΒΡΙΔΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑΣ

• Χωρίς διαλύτες και άσφαλτο 
• Ελαστικό
• Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών

Κατανάλωση:  Για δύο στρώσεις, 
ανάλογα με το φορτίο, περίπου 2,3 - 3,0 
kg ανά m². Χρήση ως συγκολλητικό 
περίπου 0,4 kg ανά m²

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

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1R  
πολύ χαμηλές εκπομπές

▶  Giscode RS 10

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821418 4026923602820
290-ml- Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 Τεμάχια

Γκρι 30814436 4026923602615
1-kg-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο)
63/378 kg

Γκρι 30139351 4026923602851
14-kg-Δοχείο

(2x7-kg-σακούλα αλουμινίου) 
30/420 kg

Επαλειφόμενο, υβριδικό στεγανοποιητικό 1 συστατικού, μεγάλης θιξοτροπίας, τεχνο-
λογίας SMP. Έτοιμο προς χρήση, δεν περιέχει διαλύτες, νερό και άσφαλτο. Εφαρμό-
ζεται έναντι της υγρασίας εδάφους, μη συσσωρευμένου διαρρέοντος νερού, νερού 
χωρίς πίεση, πεπιεσμένου και εκτοξευόμενου νερού σε κοιλότητες τοίχων και τριχο-
ειδών ρωγμών εντός και κάτω από τους τοίχους σύμφωνα με το DIN 18533. Λόγω της 
θιξοτροπίας του, είναι κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.
Μετά την ωρίμανση του, είναι αδιαπέραστο από το νερό, γεφυρώνει εξαιρετικά τις 
ρωγμές έως 5 mm και είναι ανθεκτικό στα επιφανειακά επιθετικά φυσικά ύδατα σκυ-
ροδέματος.
Κατάλληλο για στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων, για σύνθετη στε-
γανοποίηση κάτω από πλακίδια και πλάκες, για εργασίες επισκευής σε στέγες και για 
στεγανοποίηση προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών στοιχείων, για τη στεγανοποίη-
ση ακμών και γωνιών σε μπαλκόνια και ταράτσες.

TIP: Χρησιμοποιείται για συγκόλληση:
Τα σημεία επικαλύψης του Ardatec Membran
Ταινιών: Ardatape 120 Extra, Ardatape Inside / Outside
καθώς και όλων των στεγανοποιητικών εξαρτημάτων τοίχου και δαπέδου

DIN
18533



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

DICKBESCHICHTUNG 1K+

DICKBESCHICHTUNG 
2K EXTRA

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ (PMBC)

• Ταχείας ωρίμανσης
• Υψηλής απόδοσης
• Έτοιμη προς χρήση

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 3,70 l 
ανά m²
από νερό που δεν υπόκειται σε πίεση: 
περίπου 4,94 l ανά m² 

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode BBP 10

Σχεδιασμός συστήματος 
1. Sperrmörtel/Quellmörtel Extra 
2. Flex Schlämme K11 
3. Sperrmörtel/Quellmörtel Extra 
4. Flex Schlämme K11 
5 - 7. Dickbeschichtung 1K+ 

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΥΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, (PMBC)

• Ινοπλισμένη
• Γεφυρώνει ρωγμές, εύκαμπτη
• Υψηλή σταθερότητα
• Ταχείας ωρίμανσης
• Φραγή ραδονίου

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 4,34 
kg ανά m²
Aπό μέτρια έκθεση σε υδροστατική 
πίεση, βάθος βύθισης ≤ 3 m: 4,79 kg 
ανά m²
Aπό νερό που δεν υπόκειται σε πίεση: 
περίπου 5,79 kg ανά m²
Για συγκόλληση πλακών μόνωσης και 
αποστράγγισης: 1-2 kg ανά m²

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode
▶  Συστατικό A, BBP 10 Συστατικό B, 

ZP1

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30141080 4026923604404
30-l-Δοχείο

18/540 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30611811
Συστατικά A + B

4008373128372
30-kg-Δοχείο

18/540 l

Επαλειφόμενη, ασφαλτικά τροποποιημένη με πολυμερή πολυστυρενίου μεμβρά-
νη, χωρίς διαλύτες. Προϊόν μεγάλης θιξοτροπείας, έτοιμο προς χρήση και εύκολο 
στην εφαρμογή. Κατάλληλη για στεγανοποίηση τμημάτων κτιρίων που έρχονται 
σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN EN 15814 και DIN 18533.

Επαλειφόμενη, ινοπλισμένη, ασφαλτική μεμβράνη δύο συστατικών για ασφαλτική 
επίστρωση. Προϊόν μεγάλης θιξοτροπείας, κατάλληλο για στεγανοποίηση τμημά-
των κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN EN 15814 
και DIN 18533.

Προστατεύει μόνιμα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα 
με το DIN 18533 μέρος 3 για κατηγορίες εφαρμογών:
W1-E (υγρασία εδάφους και νερό που δεν υπόκειται σε πίεση)
W2.1-E (μέτρια έκθεση σε υδροστατική πίεση, βάθος βύθισης ≤ 3 m)
W3-E (νερό που δεν υπόκειται σε πίεση σε επικαλυμμένες οροφές)
W4-E (νερό πρόσκρουσης και υγρασία εδάφους στη βάση του τοίχου)
Εφαρμόζεται σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως: υπόγεια, υπόγεια 
γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγωγοί σωλήνων, τοίχοι στήριξης, 
μπαλκόνια και ταράτσες. Κατάλληλη για όλα ορυκτά υποστρώματα. Για θετική 
στεγανοποίηση.

DIN EN 
15814

DIN 
18533

NEO

DIN 
18533

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

DICKBESCHICHTUNG 2K+

DICKBESCHICHTUNG 
2K LIGHT

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

• Υψηλή γεφύρωση ρωγμών
• Ταχείας ωρίμανσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους και νερό που 
δεν υπόκειται σε πίεση: περίπου 4,58 
l ανά m²
Από νερό πρόσκρουσης και υγρασία 
εδάφους: περίπου 4,58 l ανά m²

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Συστατικό A: Giscode BBP 10
▶  Συστατικό B: Giscode ZP 1

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ

• Εύκολη εφαρμογή με σπάτουλα, ή 
ψεκασμό

• Σταθερή, υψηλά εύκαμπτη
• Γεφυρώνει ρωγμές
• Πιστοποίηση κατά DIN EN 15814
• Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

DIN 18195 και DIN 18533

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους και νερό που δεν 
υπόκειται σε πίεση: περίπου 3,75 l ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον. 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

• Αυτοκόλλητη
• Εξαιρετικά εύκαμπτη
• Άμεσα αδιάβροχη

Κατανάλωση: Περίπου 1,05 m2 ανά m2

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

Για πλήρεις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο 
Πληροφοριών

TIP: Τα κατάλληλα αστάρια μπορούν να
αναζητηθούν στη σελίδα 87

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603436 
Συστατικά A+B

4026923604411
30-kg-Δοχείο 

18/540 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30835830 
Συστατικά A+B

4026923605319
30-l-Δοχείο 

18/540 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603664 4026923601649
20-m2-Ρολό

1 m πλάτος 1,5 mm πάχος 
15/300 m2

Δύο συστατικών, ινοπλισμένη ασφαλτική επίστρωση χωρίς διαλύτες. Έτοιμη προς 
χρήση και εύκολη στην εφαρμογή. Ινοπλισμένη, και τροποποιημένη με πολυμερή, 
μεγάλης θιξοτροπείας ασφαλτική επίστρωση (PMBC), κατάλληλη για στεγανοποί-
ηση τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος σύμφωνα με τα DIN 
EN 15814 και DIN 18533.
Σύστημα στεγανοποίησης, κατάλληλο για την προστασία από την υγρασία, τμη-
μάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, σε κάθετες και οριζόντιες επιφά-
νειες, όπως υπόγεια, υπόγεια γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγω-
γοί σωλήνων, τοίχους αντιστήριξης, μπαλκόνια και ταράτσες. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό προστατευτικών, αποχετευτικών και μονωτικών 
πλακών στην περιμετρική περιοχή επιχωμάτωσης.
Κατάλληλο για ορυκτά υποστρώματα όπως μπετόν, σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντο-
κονίαμα, τούβλα, πορομπετόν και τσιμεντόλιθοι. Δεν είναι κατάλληλο για στεγα-
νοποίηση επίπεδων οροφών και δεξαμενών. Για θετική στεγανοποίηση.

Ελαφριά ασφαλτική επίστρωση πολυστερινίου, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
κτίρια σύμφωνα με το DIN EN 15814. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DIN 18 
195 μέρος 4, 5.1, 6.1.
Κατάλληλη για ασφαλή και μόνιμη προστασία των τμημάτων που έρχονται σε 
επαφή με το έδαφος σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως υπόγεια, 
υπόγεια γκαράζ, θεμέλια, πλάκες δαπέδου, συνδέσεις, αγωγοί σωλήνων, τοίχοι 
στήριξης, μπαλκόνια και ταράτσες.
Κατάλληλη για ορυκτά υποστρώματα όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τούβλα, τοιχοποι-
ία, πορομπετόν και τσιμεντόλιθοι.
Αδιάβροχη μετά από 5-6 ώρες.

DIN EN 
15814

DIN 
18533

DIN 
18533

DIN 18533
W1-E
W4-E

Εξαιρετικά εύκαμπτη, πλήρως αυτοκόλλητη, ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης 
ψυχρής εφαρμογής, σύμφωνα με το DIN 18533. Ανθεκτική στον παγετό και στο αλάτι. 
Κατάλληλη για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών και υγρών χώρων έναντι υγρα-
σίας εδάφους και νερού που δεν υπόκειται σε πίεση. Κατάλληλη και για εξωτερική 
στεγάνωση σε υπόγεια, θεμέλεια, και γενικά περιφέρεια θεμελίωσης. Μετά την εφαρ-
μογή, η στεγάνωση είναι άμεσα αδιάβροχη και ανθεκτική στη βροχή. Επικαλυμμένη 
με προστατευτικό, ανθεκτικό σε υγρασία, πλαστικό φιλμ. 

Κατάλληλη για την προστασία τμημάτων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος
σύμφωνα με το DIN 18533 part 2.



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση 

FUGENDICHTBAND DB

BATUBAND

BATUBAND PRIMER

SK COATING

ELASTOROOF® LF

K 100 GEWEBEBAND

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

• Για πορώδη υποστρώματα

Κατανάλωση: Περίπου 0,2 - 0,3 l ανά m² 
ανάλογα με το υπόστρωμα

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΘΕΡΜΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Με βάση ειδική άσφαλτο
• Θερμοκρασία εφαρμογής έως - 15 °C
• 
Κατανάλωση: 1,5 - 3 kg ανά m2 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό σε παγετό και αλάτι 
αποπαγοποίησης

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Ισχυρή πρόσφυση
• Ελαστικό
• Για εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: Για ένα 10 x 10 mm αρμό 
0,1 l ανά τρέχον μέτρο 

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D1

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PVC ΓΙΑ 
ΠΑΧΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

• Γεφυρώνει ρωγμές
• Εύκαμπτη
• Για όλες τις κατηγορίες έκθεσης σε 

υγρασία
• 60 mm εκτατότητα

Απόχρωση: Γκρι 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

• Αυτοκόλλητη
• Υψηλή αρχική συγκόλληση

Μήκος 10 m 
Πάχος 1,2 mm

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης και γεφύρωσης ρωγμών PVC. Κατάλληλη για 
την δημιουργία στεγανών αρμών διαχωρισμού σε κτίρια και συνδέσεις σε συνδυ-
ασμό με παχιές ασφαλτικές μεμβράνες.

Εκτατότητα έως 60mm. Σύμφωνα με DIN 18533.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30612979 4008373128440
6-m-Ρολό

240 mm πλάτος 
280/1680 ανά τρέχον μέτρο

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30607995 4008373126323
6 x 5,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607996 4008373126330
4 x 7,5 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607997 4008373126347
3 x 10,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607998 4008373126354
2 x 15,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Γκρι 30607999 4008373126361
1 x 30,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608001 4008373126378
6 x 5,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608002 4008373126385
4 x 7,5 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608003 4008373126392
3 x 10,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608004 4008373126408
2 x 15,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Αλουμίνιο 30608005 4008373126415
1 x 30,0 cm πλάτος

72 τεμάχια ανά κιβώτιο

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μαύρο 30022340 4008373122332
1-l-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/360 τεμάχια

Μαύρο 30821816 4008373122325
5-l-Δοχείο

75/375 τεμάχια

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μαύρο 30603442 4026923601298
10-kg-Block
48/480 kg

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Μαύρο 30131763 4008373121014
300-ml-Φυσίγγιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο)
60/1200 τεμάχια

DIN 
18533

Κατάλληλη για την στεγανοποίηση φεγγιτών, υδρορροών, μεμβρανών στεγών 
κλπ. Κατάλληλη για επισκευή υδρορροών, σωληνώσεων και ασφαλτικών επεν-
δύσεων οροφών.

Ασφαλτικό αστάρι για Batuband και Elastoroof LF σε πορώδη υποστρώματα.

Θέρμο-ελαστικό, θέρμο-επεξεργάσιμο υλικό στεγανοποίησης και πλήρωσης με 
βάση ειδική άσφαλτο. Αδιάβροχο, χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για στεγανοποίηση 
έναντι υγρασίας εδάφους και υδροστατικής πίεσης.

Κατάλληλο για επικάλυψη τμημάτων κτιρίων που έρχονται σε επαφή με το έδα-
φος. Για επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, τούβλα, πορομπετόν κ.τ.λ. Για εφαρ-
μογή σε εξωτερικά τοιχώματα υπογείων, υπόγεια γκαράζ κ.λπ., σε θερμοκρασίες 
έως -15°C. Η στεγανοποίηση είναι άμεσα αδιάβροχη.

Τροποποιημένης διασποράς, χωρίς διαλύτες, γενικής χρήσης ασφαλτικό στεγα-
νωτικό, με ελαστοπλαστικές ιδιότητες. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές.

Ισχυρό συγκολλητικό και σφραγιστικό για προβληματικές περιοχές όπως γωνίες, 
αρμοί, ανοίγματα σωλήνων σε οροφές κλπ. Συνδυάζεται με τη μεμβράνη στεγά-
νωσης SK 3000 S, και την ταινία ασφαλτικής σφράγισης Batuband. Κατάλλη-
λο για στεγανοποίηση σε οροφές, καθώς και για τη συγκόλληση και σφράγιση 
ασφαλτικών μεμβρανών στέγης. Για στερέωση οδηγών σε οροφές, στεγανοποί-
ηση ανοιγμάτων οροφών, στερέωση ασφαλτικών κεραμιδιών και τη συγκόλληση 
των μονωτικών υλικών (συμπεριλαμβανομένης της πολυστερίνης).

Πολυεστερικό ύφασμα κατάλληλο για την ενίσχυση ασφαλτικών επιστρώσεων
(π.χ. K 100 black, bitflex κλπ) σε περιοχές με μεγάλη καταπόνηση σε φορτία, ή με 
ρωγμές, για αρμούς, αγωγούς σωλήνων κ.τ.λ.

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821729 4026923600680
100-m-Ρολό

25 cm πλάτος 
14/1400 ανά τρέχον μέτρο 

NEO
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Εξωτερική Στεγανοποίηση
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξωτερική Στεγανοποίηση

ARMIERUNGSGEWEBE 100

AQUA BLOCKER® VLIES

ISO-SPACHTELMASSE LF

ISO-KALTKLEBER LF

ISO-DACHLACK LF

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Γρήγορη αρχική συγκόλληση
• Για εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 600 - 800 g 
ανά m²

Απόχρωση: Μαύρο

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Για προστασία και φροντίδα
• Για εξωτερικές εφαρμογές

Κατανάλωση: Περίπου 0,25 kg ανά m² 
ανά στρώση

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΑ, 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ

Κατανάλωση: Οσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ανθεκτικό στη γήρανση

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 110 G/M²

• Ενισχυμένο
• Εύκολη εφαρμογή
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο

Κατανάλωση: περίπου 1,1 m² ανά m²

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Aqua Blocker

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

• Χωρίς διαλύτες
• Τροποποιημένο με πολυμερή
• Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες

Κατανάλωση: Ανά mm πάχος στρώσης 
περίπου1,4 kg ανά m²

Απόχρωση: Μαύρο

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30604463 4026923600703
50-m-Ρολό

100 cm πλάτος 
30/1500 ανά τρέχον μέτρο

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30604029 4026923604688
50-m²-Ρολό

1,0 m πλάτος, 50 m μήκος 
32/1600 m²

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820994 4026923603063
1-kg-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/360 τεμάχια

30820995 4026923603070
4-kg-Δοχείο
90/360 kg

30820996 4026923603087
7-kg-Δοχείο
64/448 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820990 4026923603032
800-g-Δοχείο

(6 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/360 τεμάχια

30820991 4026923603049
3-kg-Δοχείο
90/270 kg

30820992 4026923603056
6,5-kg-Δοχείο

64/416 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821675 4026923604374
1-kg-Δοχείο

(10 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
20/200 kg

30821676 4026923603025
5-kg-Δοχείο

51/255 kg

30821677 4026923602912
10-kg-Δοχείο

44/440 kg

Ανθεκτικό σε αλκάλια, πλαστικοποιημένο υαλοΰφασμα, εύκολο στην εφαρμογή.
Εγκεκριμένο από την Γενική Επιθεώρηση Κτιρίων DIN 18195.

Κατάλληλο για την ενίσχυση ασφαλτικών επιστρώσεων ενός και δύο συστατι-
κών με μεγάλη θιξοτροπεία (Dickbeschichtung 1 K +, Dickbeschichtung 2 K + και 
Dickbeschichtung 2K Light) και για περιοχές που υφίστανται ρωγμές, ή υψηλά 
φορτία (περίπτωση φορτίου DIN 18195, Μέρος 6).

Κατάλληλο επιπλέον, για την ενίσχυση της στεγανοποίησης επίπεδης στέγης σε 
συνδυασμό με το Aqua Blocker, ή το Aqua Blocker Liquid και για περιοχές ιδιαίτε-
ρα ευπαθείς σε ρωγμές, π.χ. γωνίες που υπόκεινται σε κίνηση.

Πολυεστερικό ύφασμα κατάλληλο για ενίσχυση του Aqua Blocker® και του Aqua 
Blocker® Liquid. Το Aqua Blocker® Fleece πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένο 
στην πρώτη επίστρωση με Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid. Για αρμούς 
και γωνίες.

Υψηλής ποιότητας, τροποποιημένο με πολυμερή, ασφαλτικό επισκευαστικό για 
επισκευή οπών, ρωγμών και θραύσεων σε εξωτερικούς χώρους.

Για την επισκευή ασφαλτικών μεμβρανών, οπών, ρωγμών και χτυπημάτων σε στέ-
γες, κλπ. Για υποστρώματα όπως ασφαλτικές μεμβράνες και επιστρώσεις οροφής, 
σκυρόδεμα, σοβά, τοιχοποιία και μέταλλο. Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Ψυχρής εφαρμογής, χωρίς διαλύτες ασφαλτικό συγκολλητικό, κατάλληλο για συ-
γκόλληση και επισκευή λωρίδων, ή πλήρους επιφανείας ασφαλτικών κεραμιδιών 
στέγης, μεταξύ τους, ή επί σκυροδέματος. Γρήγορη αρχική συγκόλληση. Κατάλλη-
λο για εξωτερικές εφαρμογές σε στέγες με μέγιστη κλίση 8,75%.

Βαφή χωρίς διαλύτες κατάλληλη για προστασία και συντήρηση επίπεδων οροφών 
μέχρι κλίσης 8,75%. Για οροφές επενδυμένες με ασφαλτικές μεμβράνες, πλάκες 
από ίνες τσιμέντου, λαμαρίνα, σκυρόδεμα κλπ. Κατάλληλη για εξωτερικές εφαρ-
μογές. Αραιωμένη 1: 1 με νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι.

Μετά την ωρίμανση, η επίστρωση είναι ανθεκτική στη βροχή και στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Έχει σταθερότητα σε ακτίνες UV και γεφυρώνει τις ρωγμές. 
Προστατεύει και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των οροφών με ασφαλτικές μεμ-
βράνες, και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών, καθώς και τη διείσδυση της 
υγρασίας.

DIN 18533
W1-E
W4-E
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Προστασία Έναντι Ανερχόμενης Υγρασίας
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Έναντι Ανερχόμενης Υγρασίας

KIESEY STI

KIESEY HORIZONTALSTOPP

KIESEY INJEKTTRICHTER

BOHRLOCHSCHLÄMME

RAPID 8 - BLITZZEMENT

KIESEY INJEKTCREME

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ, 
ΟΡΥΚΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

• Ταχείας πλήρωσης
• Για πλήρωση κοιλοτήτων
• Για κλείσιμο οπών διάτρησης

Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg ανά μέτρο
κοιλότητας

Απόχρωση: Γκρι

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο φυλλάδιο του συστήματος 2

▶  Giscode ZP 1

ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

• Ωρίμανση σε 8 λεπτά
• Για γρήγορες επισκευές
• Γεμίζει οπές διάτρησης

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται

Απόχρωση: Γκρι τσιμέντου

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Αδιάβροχο, ανθεκτικό σε γήρανση, 
παγετό και αλάτι αποπαγοποίησης

▶  Giscode ZP 1

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

• Υψηλής απόδοσης
• Μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Εύκολη έγχυση

Κατανάλωση: 

Απόχρωση: Λευκό

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό
Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
▶  Πιστοποιημένο κατά WTA-Merkblatt 

4-4-04/D

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΡΑΓΗ

• Γενικής χρήσης
• Για προστασία προσόψεων
• Ως οριζόντιο φράγμα κατά της 

υγρασίας
• Πολύ μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Υψηλής απόδοσης
• Σταθερό
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Προστασία προσόψεων:
τούβλο περίπου 0,1 l/m²; πορομπετόν 
περίπου 0,2l/m²; σκυρόδεμα περίπου 
0,1l/m²
Οριζόντια φραγή: περίπου 0,15-0,58 l/m
ανάλογα με το πάχος τοιχώματος

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D1, lösemittelfrei nach 
TRGS 610

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Χωρίς διαλύτες
• Για πυριτικοποίηση
• Για συνεχή αποστράγγιση υγρών 

τοίχων

Κατανάλωση: Ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος, 
περίπου 2,5 kg ανά τρέχον μέτρο σε 
πάχος τοιχώματος 10 cm

Απόχρωση: κοκκινωπό

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
στο φυλλάδιο του συστήματος 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ KIESEY 
HORIZONTALSTOPP

• Επαγγελματική ποιότητα
• Εύκολος χειρισμός
• Επαναχρησιμοποιήσιμα 
• Εύκολος καθαρισμός

Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος 
τοιχώματος

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30081980 4026923601588
5-l-Δοχείο

51/255 l

30821733 4026923601595
11-l-Δοχείο

30/330 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126570 4026923600871
10-kg-Δοχείο

60/600 kg

30126571 4026923600888
30-kg-Δοχείο

16/480 kg

30822278 4026923600895
200-kg-βαρέλι

2/400 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126572 4026923601977
1 Τεμάχιο

(20 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
50/1000 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30126380 4026923600048
25-kg-Σακί
42/1050 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

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603509 4026923603117
290-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/720 τεμάχια

Γαλάκτωμα εμποτισμού σιλοσανικής βάσης για προσόψεις. Δεν περιέχει διαλύτες, 
είναι πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες. Ιδανικό για την προστα-
σία των προσόψεων από την υγρασία και ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερ-
χόμενης υγρασίας στην τοιχοποιία. Διατηρεί μόνιμα στεγνούς τους τοίχους και 
την κατασκευή στην αρχική της δομή. Αποτρέπει αποτελεσματικά τη διείσδυση 
υγρασίας στα οικοδομικά υλικά και την επακόλουθη ζημιά.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες και του μεγάλου χρόνου 
παραμονής στην επιφάνεια, το υλικό εισχωρεί πολύ βαθιά στο υπόστρωμα και 
παρέχει προστασία μακράς διαρκείας.

Ενός συστατικού συμπύκνωμα πυριτικοποίησης (silicification) με βάση ειδικά πυ-
ριτικά άλατα και υδρόφοβα πρόσθετα.

Κατάλληλο για το γέμισμα οπών διάτρησης που πρόκειται να εισαχθεί αργότερα 
πυριτιούχος και υδρόφοβος οριζόντιος φραγμός ενάντια στην ανερχόμενη υγρα-
σία στην τοιχοποιία.

Κατάλληλο σε συνδυασμό με το Kiesey Horizontalstopp για την εφαρμογή του 
σε οπές.

Κατάλληλο για την επίστρωση κοιλοτήτων και ρωγμών στην τοιχοποιία πριν από 
την έγχυση του Kiesey και την τελική πλήρωση των οπών διάτρησης. Κατάλληλο 
για την αύξηση της δραστικότητας του Kiesey. Για την πλήρωση των οπών διά-
τρησης μετά την έγχυση του Kiesey Injektcreme προτείνουμε τη χρήση του Rapid 
8 - Bohrlochschlamme.

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.

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο γαλάκτωμα βάσεως σιλανίου και σιλοξάνης. Λόγω του 
χαμηλού ιξώδους, μπορεί να διεισδύσει στους μικρότερους πόρους και στα τρι-
χοειδή αγγεία του οικοδομικού υλικού. Μέσω της επαφής του με το δομικό υλι-
κό, αντιδρά και σχηματίζει ένα στρώμα φραγής, το οποίο εκκινεί την ξήρανση 
των τοίχων. Δεν προσβάλλει τον φέρων οπλισμό. Το Kiesey Injektcreme εισάγεται 
απλά και γρήγορα στην τοιχοποιία, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πιστόλι 
χειρός. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο W4 4-4-04 / D. Κατάλληλο για την 
παραγωγή ενός επακόλουθου οριζόντιου φραγμού έναντι της ανερχόμενης υγρα-
σίας με τη νέα και καινοτόμο μέθοδο φυσιγγίων. Για χρήση ως μέρος μέτρων ανα-
καίνισης όταν το αρχικό οριζόντιο φράγμα της τοιχοποιίας υφίσταται διαρροές 
κατά τη διάρκεια των ετών, ή δεν έχει κατασκευαστεί οριζόντιο φράγμα κατά την 
αρχική κατασκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρες 
και βράχους. Δεν εφαρμόζεται σε αρμούς από άργιλο και ασβεστόλιθο.

Σχεδιασμός συστήματος
1. Kiesey Injektcreme/Kiesey
2. Rapid 8/Bohrlochschlämme
3. Antisulfat
4. K11 Flex Schlämme
5. K11 Flex Schlämme
6. Spritzbewurf WTA
7. Sanierputz WTA

Πάχος 
τοίχου

Oπές-Ø 
διάτρησης

Κατακ. 
βάθος

Κατανάλωση 
ανά m

100 mm 12 mm 85 mm 145 ml
200 mm 12 mm 185 mm 145 – 290 ml
300 mm 12 mm 285 mm 290 ml
400 mm 12 mm 385 mm 435 – 580 ml



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προστασία Προσόψεων
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιμουχλικό Σύστημα Προστασίας

SILOXAN

KALKLÖSER

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ 
ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

• Έτοιμο προς χρήση
• Άχρωμο
• Αδιάβροχο

Κατανάλωση: Ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος: 
0,2 - 1,0 l ανά m2

Απόχρωση: άχρωμο

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

Διαπερατό από υδρατμούς
Ανθεκτικό σε UV 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, 
ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΑ

• Πολύ αποτελεσματικό
• Γενικής χρήσης

Κατανάλωση: 60 - 100 g ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30081980 4026923601588
5-l-Δοχείο

51/255 l

30821733 4026923601595
11-l-Δοχείο

30/330 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30821727 4026923601212  
5-l-Δοχείο
80/400 l

30080992 4026923601229
10-l-Δοχείο

50/500 l

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603681 4026923600833
5-kg-Δοχείο
80/400 kg

Γαλάκτωμα εμποτισμού σιλοσανικής βάσης για προσόψεις. Δεν περιέχει διαλύτες, 
είναι πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες. Ιδανικό για την προστα-
σία των προσόψεων από την υγρασία και ως οριζόντιο φράγμα κατά της ανερ-
χόμενης υγρασίας στην τοιχοποιία. Διατηρεί μόνιμα στεγνούς τους τοίχους και 
την κατασκευή στην αρχική της δομή. Αποτρέπει αποτελεσματικά τη διείσδυση 
υγρασίας στα οικοδομικά υλικά και την επακόλουθη ζημιά.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες και του μεγάλου χρόνου 
παραμονής στην επιφάνεια, το υλικό εισχωρεί πολύ βαθιά στο υπόστρωμα και 
παρέχει προστασία μακράς διαρκείας.

Ενός συστατικού, άχρωμος εμποτισμός προσόψεων βάσεως σιλοξάνης. Προ-
στατεύει όλα τα απορροφητικά, ορυκτά υποστρώματα που δεν περιέχουν γύψο, 
όπως: τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τσιμέντο, ασβεστοκονίαμα, τούβλα, φυσικές πέτρες 
και τσιμεντοσανίδες κατά της βροχής και της υγρασίας. Βελτιώνει τις τιμές θερ-
μικής μόνωσης.

Κατάλληλο για την αποφυγή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη διείσ-
δυση υγρασίας στο οικοδομικό υλικό, όπως απομάκρυνση του συνδετικού υλικού, 
έκλυση αλάτων και ασβεστίου, ρύποι και λεκέδες, προσβολή από μύκητες και 
βρύα, ζημιές από παγετό.

Αραιώνεται σε ζεστό νερό και εξαλείφει σκασίματα, επικαλύψεις τσιμέντου, 
κρούστες ανθρακικών αλάτων, υπολείμματα κονιάματος, στρώσεις ασβέστη και 
φολίδες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρά τούβλα, ιμάντες, πλακίδια κλίνκερ και 
εμφανή τούβλα.

KIESEY STI

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΡΑΓΗ

• Γενικής χρήσης
• Για προστασία προσόψεων
• Ως οριζόντιο φράγμα κατά της 

υγρασίας
• Πολύ μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Υψηλής απόδοσης
• Σταθερό
• Χωρίς διαλύτες

Κατανάλωση: Προστασία προσόψεων:
τούβλο περίπου 0,1 l/m²; πορομπετόν 
περίπου 0,2l/m²; σκυρόδεμα περίπου 
0,1l/m²
Οριζόντια φραγή: περίπου 0,15-0,58 l/m
ανάλογα με το πάχος τοιχώματος

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D1, lösemittelfrei nach 
TRGS 610

ANTI-SCHIMMELPUTZ

SCHIMMELENTFERNER

SCHIMMELVERNICHTER

ΔΙΑΠΝΕΩΝ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΒΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

• Υδρατμοπερατός
• Αδιάβροχος
• Διαπνέων

Κατανάλωση: Για 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

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ 
ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ

Κατανάλωση: Περίπου 100 ml ανά m2

Αποθήκευση: Σε δροσερό και σκοτεινό 
μέρος, σε όρθια θέση

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με 
ασφάλεια, πάντα να διαβάζετε την 
ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος 
πριν από τη χρήση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Κατανάλωση: Περίπου 100 ml ανά m2

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

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με 
ασφάλεια, πάντα να διαβάζετε την 
ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος 
πριν από τη χρήση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Διαπνέων, υδατοαπωθητικός σοβάς ανακαίνισης με υψηλή υδρατμοπερατότητα 
και υψηλή περιεκτικότητα σε θύλακες αέρα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Για την επισκευή και ανακαίνιση υγρής και με μούχλα τοιχοποιίας. Ιδανι-
κός για χρήση σε υγρούς οικιστικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους 
καθώς και για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων. Κατάλληλος επίσης για υπό-
γεια και αποθήκες.

Σχηματίζει πόρους που δεν απορροφούν το νερό και είναι ιδιαίτερα διαπερατός 
από τους υδρατμούς. Λόγω της ιδιότητας του να ρυθμίζει την υγρασία, τα υγρά 
τοιχώματα μπορούν να στεγνώσουν γρήγορα, ενώ η συμπύκνωση στην επιφά-
νεια του σοβά αποφεύγεται αποτελεσματικά, αφαιρώντας έτσι το θρεπτικό μέσο 
ανάπτυξης των μυκήτων. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες αποτρέπουν μόνιμα τον 
σχηματισμό μούχλας και μυκήτων και την απώλεια θερμότητας.

Έκθεση μικροβιολογικών δοκιμών «Ινστιτούτο Υγιεινής του Ruhrgebiet, 
Gelsenkirchen»

Χωρίς διαλύτες και χωρίς χλώριο καθαριστικό και μέσο φροντίδας για την απομά-
κρυνση μούχλας, μυκητών και βακτηρίων.

Για χώρους διαβίωσης και ύπνου. Απομακρύνει αξιόπιστα μούχλα και μύκητες σε 
σοβάδες, πέτρες, πλακάκια, αρμούς, ξύλα, πλαστικά, ταπετσαρίες και άλλα υλικά 
σε εσωτερικούς χώρους. Δρα προληπτικά έναντι ανάπτυξης νέας μούχλας και εί-
ναι απαλλαγμένο από διαλύτες και χλώριο.

Προϊόν καθαρισμού και φροντίδας με βάση το χλώριο για την απομάκρυνση μού-
χλας, μυκήτων και βακτηρίων.

Εξαιρετικά αποτελεσματικό ακόμη και σε περίπτωση βαριάς προσβολής. Με ενερ-
γό χλώριο και δράση λεύκανσης. Για χώρους υγιεινής. Ειδικό καθαριστικό που 
αφαιρεί μούχλα, μύκητες, καθώς και τα πολύ δυνατά και βιώσιμα βακτήρια. Άμεσα 
αποτελεσματικό, απολυμαίνει, λευκαίνει και δρα προληπτικά.

Κατάλληλο για πλενόμενες επιφάνειες σπιτιών, ειδικά σε χώρους υγιεινής, σά-
ουνες και πισίνες. Κατάλληλο για κεραμικές επικαλύψεις, τσιμεντοειδείς αρμούς, 
τοίχους, οροφές, τοιχοποιία, γυαλί, ξύλο και πλαστικό.

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Γκρι 30821692 4026923603247
25-kg-Σακί
42/1050 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820929 4026923603261
500-ml-Δοχείο ψεκασμού
(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 

36/432 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30820931 4026923603278
500-ml-Δοχείο ψεκασμού
(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 

44/528 τεμάχια
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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
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιμουχλικό Σύστημα Προστασίας

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603509 4026923603117
290-ml-Φυσίγγιο

(12 τεμάχια ανά κιβώτιο) 
60/720 τεμάχια

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο γαλάκτωμα βάσεως σιλανίου και σιλοξάνης. Λόγω του 
χαμηλού ιξώδους, μπορεί να διεισδύσει στους μικρότερους πόρους και στα τριχο-
ειδή αγγεία του οικοδομικού υλικού.

Μέσω της επαφής με το δομικό υλικό, το Kiesey Injektcreme αντιδρά και σχη-
ματίζει ένα στρώμα φραγής, το οποίο εκκινεί την ξήρανση των τοίχων. Ο φέρων 
οπλιμός δεν προσβάλλεται από το Kiesey Injektcreme. Εισάγεται απλά και γρήγο-
ρα στην τοιχοποιία, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πιστόλι χειρός, με έγχυση 
μέσω μίας μονής σειράς οπών διάτρησης. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το φυλλάδιο 
W4 4-4-04 / D.

Κατάλληλο για την παραγωγή ενός επακόλουθου οριζόντιου φραγμού έναντι της 
ανερχόμενης υγρασίας με τη νέα και καινοτόμο μέθοδο φυσιγγίων.

Για χρήση ως μέρος μέτρων ανακαίνισης όταν το αρχικό οριζόντιο φράγμα της 
τοιχοποιίας υφίσταται διαρροές κατά τη διάρκεια των ετών, ή δεν έχει κατασκευ-
αστεί οριζόντιο φράγμα κατά την αρχική κατασκευή. Το Kiesey Injektcreme εμπο-
δίζει την περαιτέρω διείσδυση της υγρασίας και διασφαλίζει αξιόπιστα τη μόνιμη 
ξήρανση της τοιχοποιίας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρες και βράχους. Δεν 
εφαρμόζεται σε αρμούς από άργιλο και ασβεστόλιθο.

KIESEY INJEKTCREME 

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

• Υψηλής απόδοσης
• Μεγάλο βάθος διείσδυσης
• Εύκολη έγχυση

Κατανάλωση: 

Απόχρωση: Λευκό

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

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Giscode D 1
▶  Πιστοποιημένο κατά WTA-Merkblatt 

4-4-04/D

Πάχος 
τοίχου

Oπές-Ø 
διάτρησης

Κατακ. 
βάθος

Κατανάλωση 
ανά m

100 mm 12 mm 85 mm 145 ml
200 mm 12 mm 185 mm 145 – 290 ml
300 mm 12 mm 285 mm 290 ml
400 mm 12 mm 385 mm 435 – 580 ml
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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.
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Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140
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