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✓ Μόνιμη λύση επισκευής
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μηχανικών αντοχών

✓  Βέλτιστη λύση  
για την κάθε περίπτωση

✓  Αναβαθμίστε την αξία  
του ακινήτου σας



32

οι παλαιότερες κατασκευές συχνά χρειάζονται συντήρηση προκειμένου να επισκευαστούν κάποια 
προβλήματα που έχουν προκύψει με την πάροδο των ετών. με τις αναγκαίες επισκευές στην τοιχοποιία 
(εσωτερικά ή εξωτερικά), στο οπλισμένο σκυρόδεμα, στα επιχρίσματα ή/και στα χρώματα-τα προβλήματα 
μπορούν να λυθούν και η κατασκευή να ανανεωθεί και να αναβαθμιστεί.

έπίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μετά από την πάροδο αρκετών ετών η ανακαίνιση είναι επιτακτική 
ανάγκη. και σε αυτήν την περίπτωση η THRAKON προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις από συστήματα 
υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας προκειμένου η διαδικασία ανακαίνισης να αποτελέσει μια 
ασφαλή και σίγουρη λύση, όπου θα έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου.

τα προϊόντα της THRAKON είναι πιστοποιημένα βάση των σχετικών έυρωπαϊκών προτύπων και 
καλύπτουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

το συγκεκριμένο φυλλάδιο αποτελεί μία παρουσίαση των ενδεικτικών προβλημάτων επισκευής που 
συνήθως αντιμετωπίζουν τα κτίρια.

η THRAKON προτείνει να έρθετε σε επικοινωνία, είτε στο τηλέφωνο τεχνικής ύποστήριξης (800 
100 1414) είτε με mail (info@thrakon.gr) προκειμένου να συζητήσουμε το πρόβλημά σας και να σας 
δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση αποκατάστασης του.

•  έπιςκέύές 
έΞωτέρικων τοιχων

•  έπιςκέύές 
έςωτέρικων τοιχων

•  έπιςκέύές 
οπλιςμένού 
ςκύροδέματος

•  έπιςκέύές 
έπιχριςματων

•  έπιςκέύές 
χρωματων

•  κολληςη πλακιδιων

•  καΘαριςμος 
έπιΦανέιων
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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της 
THRAKON βασίζονται, στη μέχρι του παρόντος, τεχνογνωσία και εμπειρία της έταιρίας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον 
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από 
εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η έταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση 
σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις 
αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. 
οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και 
σκοπιμότητα χρήσης. η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες 
οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της έμπορικής πολιτικής της 
έταιρίας. η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

η εταιρία μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο του εντύπου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. ςε ισχύ θα είναι η τελευταία έκδοση. 

ςέπτέμβριος 2015



1.0    Επισκευή εξωτερικής τοιχοποιίας

1.1   Επισκευή διαβρωμένου οπλισμού

τα προβλήματα της διάβρωσης του σοβά 
από την υγρασία, μπορεί να είναι τόσο έντο-
να ώστε να φτάσουν μέχρι την τοιχοποιία.

BHMA 2: έφαρμόζουμε το αστάρι οπλισμού 
WRM 510 με βούρτσα ή πινέλο, προκειμέ-
νου να προστατέψουμε τον οπλισμό από 
διάβρωση.

τα προβλήματα είναι ακόμα πιο έντονα όταν 
η εισερχόμενη υγρασία έχει προκαλέσει δι-
άβρωση και του οπλισμού.

BHMA 3: διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια 
εφαρμογής με νερό.

BHMA 1: ςε πρώτη φάση απομακρύνουμε 
με σπάτουλα τα σαθρά κομμάτια σοβά και 
σκυροδέματος. ςτη συνέχεια καθαρίζουμε 
καλά από τις σκόνες.

BHMA 4: έφαρμόζουμε το επισκευαστι-
κό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών 
WRM 525 (R4), με μυστρί ή σπάτουλα πα-
τητά, σε πάχος μέχρι 4 cm.

για διαμόρφωση γωνίας χρησιμοποιούμε 
γωνιακή σπάτουλα είτε σπάτουλα και μυστρί 
ταυτόχρονα. οι εξαιρετικές συγκολλητικές 
ιδιότητες του WRM 525 μας δίνουν την δυ-
νατότητα δημιουργίας γωνίας χωρίς καλού-
πωμα και ιδιαίτερη προσπάθεια.

το WRM 525 είναι ένα επισκευαστικό υψηλών αντοχών (R4), κατάλληλο για επισκευή και 
αποκατάσταση υψηλών απαιτήσεων παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος. 
έίναι κατάλληλο για την αποκατάσταση ζημιών σε μπετόν που προέρχονται από κακοτεχνίες, 
φθορές, πρόσκρουση. μπορεί να εφαρμόζεται είτε χυτό με μυστρί ή εκτόξευση. έίναι μη 
συρρικνούμενο υλικό με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα και αναπτύσσει γρήγορα τις 
αντοχές του.

WRM 550 
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς
Κατανάλωση: 13-14 kg/m² για πάχος
εφαρμογής 1 cm.

Προϊόντα 

Επισκευή ρωγμής στην τοιχοποιία (επαφή τοιχοποιίας με φέροντα οργανισμό)  1.3

BHMA 1: Ξεκινάμε με διάνοιξη της ρηγ-
μάτωσης, κατά 15 cm, κάθετα στη ρωγμή.

BHMA 2: καθαρίζουμε καλά από σαθρά 
και σκόνες με μια βούρτσα.

BHMA 3: διαβρέχουμε καλά την επιφά-
νεια με νερό.

BHMA 4: έφαρμόζουμε το ταχύπηκτο επι-
σκευαστικό κονίαμα (20’), WRM 520, το 
οποίο είναι αρκετά υψηλών αντοχών (R3).

BHMA 6: ςτην πορεία, και αφού έχει τρα-
βήξει η πρώτη στρώση, εφαρμόζουμε μία 
δεύτερη στρώση του  WRM 550, προκει-
μένου να επιπεδώσουμε την επιφάνεια.

BHMA 5: κατόπιν, εφαρμόζουμε μια 
πρώτη στρώση του επισκευαστικού σοβά 
WRM 550, εγκιβωτίζοντας το Υαλόπλεγ-
μα ενίσχυσης τοιχοποιίας (223 g/m²) της  
THRAKON. ο εγκιβωτισμός του πλέγματος 
γίνεται όσο ο σοβάς είναι ακόμα νωπός. BHMA 7

Στεγανοποίηση μεμονωμένων ρωγμών στο σοβά     1.2

BHMA 1: έντοπίζουμε τη ρωγμή που μπορεί 
να δημιουργήσει προβλήματα.

BHMA 2: προχωράμε στη διάνοιξη της 
ρωγμής. η διάνοιξη γίνεται με σπάτουλα, 
σε πλάτος 3-4 mm.

BHMA 3: καθαρίζουμε τη ρωγμή με ένα 
πινέλο ή βούρτσα προκειμένου να απομα-
κρύνουμε τη σκόνη.

BHMA 4: κατόπιν εφαρμόζουμε την πο-
λυουρεθανική μαστίχη ELASTO PU της 
THRAKON.

BHMA 5: λειαίνουμε τη μαστίχη, με μία 
σπάτουλα. η λείανση θα πρέπει να γίνει 
πριν στεγνώσει η μαστίχη.

BHMA 6: τέλος, εφαρμόζουμε το αστά-
ρι STATUS POLYPRIMER και κατόπιν 
εφαρμόζουμε το ελαστικό στεγανωτικό 
χρώμα STATUS ALL WEATHER.

5

WRM 525 
Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα 
υψηλών αντοχών R4
Κατανάλωση: 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης.

Προϊόντα 

4

ELASTO PU 
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη 
Κατανάλωση: αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα 310 ml/24 
m ανά λουκάνικο 600 ml. αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 
310 ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml.

WRM 510  
Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Κατανάλωση: για εφαρμογή σε οπλισμό: 60 - 120 g/τρέχον μέτρο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Πολύ Υψηλές Μηχανικές Αντοχές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα - Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία



Επισκευή τριχοειδών ρωγμών στο σοβά     1.5

1.4   Επισκευή σαθρών σοβάδων

λόγω παλαιότητας ενδέχεται να υπάρχουν
αποκολλήσεις σοβά στην τοιχοποιία.

ΒΗΜΑ 3: έφαρμόζουμε το ταχύπηκτο επι-
σκευαστικό κονίαμα WRM 520 και περιμέ-
νουμε 20 λεπτά για να στεγνώσει.

ΒΗΜΑ 6: αφού στεγνώσει η επιφάνεια, 
εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης 
GLX 292 FLEX PRIM.

BHMA 1: Ξεκινάμε με την αποξήλωση 
των σαθρών με μία σπάτουλα και τον 
καλό καθαρισμό του υποστρώματος με 
ένα σκουπάκι.

BHMA 4: έφαρμόζουμε τον τσιμεντόστο-
κο WRM 483 CEM COAT.

BHMA 7: βάφουμε την επιφάνεια με το 
STATUS ALL WEATHER, σε δύο στρώσεις.

το ALL WEATHER είναι ένα ελαστομερές 
μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως 
μονώνει, απο την υγρσαία και εξαιρετικές 
αντοχές στο χρόνο.

BHMA 2: κατόπιν, ασταρώνουμε την επιφά-
νεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX
292 FLEX PRIM.

BHMA 5: αφού στεγνώσει ο τσιμεντόστο-
κος, τον τρίβουμε προκειμένου να λειάνου-
με την επιφάνεια.

ύπάρχουν περιπτώσεις όπου μία τοιχοποιία
έχει αρκετές μικρές τριχοειδείς ρηγματώ-
σεις στην επιφάνεια του σοβά. 

BHMA 1: το πρώτο βήμα είναι να καθα-
ρίσουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες 
με ένα σκουπάκι.

BHMA 2: ασταρώνουμε την επιφάνεια με 
το STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

Επισκευή ρηγματωμένης τοιχοποιίας (εξ’ ολοκλήρου)     1.6

ςε περιπτώσεις όπου η επιφάνεια της τοιχοποιίας έχει καθολικές ρηγματώσεις στο σοβά, τότε η καλύτερη λύση επισκευής και αποκατάστασης 
είναι το ινοπλισμένο έλαστικό ςύστημα έπιχρισμάτων της THRAKON.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ςε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε παραθαλάσσια περιοχή ή περιοχή με αρκετή υγρασία, προτείνουμε την εφαρμογή του 
σιλικονούχου συστήματος. ςε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

BHMA 7: ασταρώνουμε την επιφάνεια με το έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι, GLX 498 SIL PRIM (4).

BHMA 8: έφαρμόζουμε το έγχρωμο σιλικονούχο οργανικό επίχρισμα DEC 438 (5), χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της βε-
ντάλιας CLIMAPLUS.

BHMA 1: καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια 
από σαθρά και σκόνες, με μια βούρτσα.

BHMA 2: Ξεκινάμε με τοπική επισκευή των 
ρηγματώσεων με το ταχύπηκτο επισκευα-
στικό κονίαμα (20’), WRM 520 (R3).

BHMA 3: ασταρώνουμε την επιφάνεια με το 
αστάρι υψηλής διείσδυσης της THRAKON, 
GLX 292 FLEX PRIM (1).

BHMA 4: έφαρμόζουμε την πρώτη στρώση 
του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής 
στρώσης THC 410 (2).

BHMA 5: ςτην πορεία, και όσο είναι ακόμα 
νωπό το βασικό επίχρισμα, προχωράμε στην 
εμβάπτιση του υαλοπλέγματος CLIMAPLUS 
(160 g/m2) της THRAKON (3).

BHMA 6: κατόπιν εφαρμόζουμε μία δεύτε-
ρη στρώση του ινοπλισμένου επιχρίσματος 
βασικής στρώσης THC 410 (2), προκει-
μένου να καλύψουμε τα μάτια του υαλο-
πλέγματος.

BHMA 7: προχωράμε στο αστάρωμα της 
επιφάνειας με το έγχρωμο ακρυλικό αστά-
ρι της THRAKON, GLX 494 PRIM (4).

BHMA 8: έφαρμόζουμε το οργανικό ακρυ-
λικό επίχρισμα DEC 428 (5), χρωματισμένο 
σε κάποια από τις αποχρώσεις της βεντά-
λιας CLIMAPLUS.

WRM 483 CEM COAT FINE 
Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος 
ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης

WRM 483 CEM COAT 
Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος 
με ειδικές ρητίνες
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης.

Προϊόντα 

BHMA 7: κατόπιν, αφού στεγνώσει, τρί-
βουμε τον επισκευαστικό σοβά WRM 550.

BHMA 8: ασταρώνουμε την επιφάνεια με 
το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

BHMA 9: έφαρμόζουμε το ελαστομερές 
μονωτικό χρώμα STATUS ALL WEATHER, 
σε δύο στρώσεις.

BHMA 3: αφού στεγνώσει το αστάρι, σε πε-
ρίπτωση που υπάρχει αισθητικό πρόβλημα, 
προτείνουμε το στοκάρισμα της επιφάνειας 
με τον STATUS 100% Ακρυλικό στόκο.

BHMA 4: ςε περιπτώσεις όπου έχουμε 
μεγαλύτερα γεμίσματα, εφαρμόζουμε τον 
STATUS ONE COVER.

BHMA 5: έφαρμόζουμε δύο στρώσεις από 
το STATUS ALL WEATHER.

6

STATUS ALL WEATHER 
Ελαστομερές μονωτικό χρώμα
Κατανάλωση: 8-10 m²/L

Προϊόντα 

7

STATUS 100%  
Ακρυλικός στόκος
Κατανάλωση: 400 g/m2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αποκατάσταση και παράλληλα Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα - Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα - Σύστημα Αντιρηγματικής Προστασίας

Professional
Series



1.7   Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

ο σοβάς παρου-
σιάζει έντονες 
ρηγματώσεις σε 
σχήμα ιστού.

α)  το σοβάτισμα έγινε σε 
περίοδο που είχε χαμη-
λές θερμοκρασίες 

β)  ο σοβάς είχε πολύ 
«νερό»

έφαρμογή του ινοπλισμένου έλαστικού 
ςυστήματος σοβατίσματος της THRAKON. 
(παρ. 1.6)

έμφανίζεται μία 
ρηγμάτωση στη 
γωνία του παρα-
θύρου
(συνήθως διαγώ-
νια).

α)  δεν έχει εφαρμοστεί 
διαγώνιο πλέγμα στο 
σοβά, προς ενίσχυση 
του, στις γωνίες των 
ανοιγμάτων (παράθυρα, 
πόρτες)

1: διάνοιξη της ρωγμής σε βάθος 3cm.
2:  γεμίζουμε το κενό με τον αφρόστοκο 

STATUS ONE COVER.
3:  έφαρμόζουμε μία στρώση από την ινοπλι-

σμένη κόλλα THC 410 C (χονδρόκοκκη).
4:  Όσο είναι νωπή η κόλλα, εφαρμόζουμε 

«πατητό» το υαλόπλεγμα, διαγωνίως 
(αντίθετα με την γωνία του ανοίγματος).

5:  έφαρμόζουμε τον επισκευαστικό σοβά 
WRM 550.

Έχω κτίσει με 
πορομπετόν, αλλά 
μετά το
σοβάτισμα εμφα-
νίστηκαν ρηγμα-
τώσεις σε μορφή 
σκάλας.

α) έφαρμογή σοβά τελικής 
στρώσης επάνω στην 
τοιχοποιία
β) δεν χρησιμοποιήθηκε η
ειδική σπάτουλα για την 
εφαρμογή

έφαρμογή του ινοπλισμένου έλαστικού
ςυστήματος σοβατίσματος της THRAKON. 
(παρ. 1.6)

το πολυουρεθα-
νικό δάπεδο έχει 
κιτρινίσει.

δεν έχει εφαρμοστεί η 
αλειφατική πολυουρεθανι-
κή μεμβράνη

1:  ςκουπίζουμε & καθαρίζουμε την επιφά-
νεια από σκόνες, βρωμιές, κλπ. 

2:  χρησιμοποιούμε το διαλυτικό STATUS LS-
730 σφουγγαρίζοντας με αυτό την επιφά-
νεια.

3:  μετά από 3-4 ώρες εφαρμόζουμε μία στρώ-
ση από το FLX 390 PU.

4:  αφού στεγνώσει το FLX 390 PU, εφαρμό-
ζουμε την ελαστική αλειφατική πολυουρε-
θανική μεμβράνη FLX 390 TOP COAT.

το πολυουρε-
θανικό δάπεδο 
έχει φουσκώσει 
τοπικά. 

κατά την εφαρμογή, υπήρ-
χε εγκλωβισμένη υγρασία 
στο υπόστρωμα

1:  απομακρύνουμε τις φουσκάλες, κόβο-
ντας αυτές με μία σπάτουλα. ςκουπίζου-
με & καθαρίζουμε την επιφάνεια από 
σκόνες, βρωμιές, κλπ.

2:  χρησιμοποιούμε το διαλυτικό STATUS 
LS-730 σφουγγαρίζοντας με αυτό την 
επιφάνεια.

3:  μετά από 3-4 ώρες εφαρμόζουμε μία 
στρώση από το FLX 390 PU.

4:  αφού στεγνώσει το FLX 390 PU, 
εφαρμόζουμε την ελαστική αλειφατική 
πολυουρεθανική μεμβράνη FLX 390 TOP 
COAT.

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

η πατητή 
τσιμεντοκονία 
έχει στίγματα 
τοπικά.

α)  πιθανή υγρασία στο 
υπόστρωμα, λόγω 
κακής μόνωσης

β)  το βερνίκι εφαρμό-
στηκε πολύ νωρίς, 
με αποτέλεσμα 
να εγκλωβιστεί 
υγρασία

γ)  κακή εφαρμογή 
βερνικιού

δ)  λανθασμένη επιλο-
γή βερνικιού (νερού 
αντί για πολυουρε-
θανικό)

1:  τρίψιμο του βερνικιού με τριβείο, ώστε να απο-
μακρύνουμε το βερνίκι.

2:  αφήνουμε την επιφάνεια να αποβάλλει την 
υγρασία.

3:  ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψη-
λής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM.

4:  έφαρμόζουμε 2 στρώσεις από το πολυουρε-
θανικό βερνίκι DECOR PU VARNISH (σε ματ ή 
γυαλιστερό). η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται 
αφού έχει στεγνώσει η πρώτη.

ςε περίπτωση που υπάρχει ανερχόμενη υγρασία 
θα πρέπει να γίνει αποξήλωση του συστήματος της 
πατητής τσιμεντοκονίας, στεγάνωση του υποστρώ-
ματος και εκ νέου εφαρμογή.

Αποκατάσταση ρηγματώσεων στα κουφώματα     2.1

BHMA 3: κατόπιν, προστατεύουμε την 
επιφάνεια εφαρμογής, εφαρμόζοντας μια  
χαρτοταινία γύρω από το σημείο επισκευής.

BHMA 4: έφαρμόζουμε την πολυουρεθα-
νική μαστίχη ELASTO PU FLEX, η οποία 
είναι ιδανική για κάθετες εφαρμογές.

BHMA 5: με το δάκτυλο μας επιπεδώ-
νουμε την επιφάνεια της μαστίχης, όσο 
αυτή είναι ακόμα νωπή.

BHMA 1: με μια σπάτουλα, μεγαλώνου-
με τη ρωγμή, σε πλάτος 3 – 4 mm.

BHMA 2: ςτην πορεία, καθαρίζουμε καλά 
την επιφάνεια από τις σκόνες.

BHMA 6: πριν στεγνώσει η μαστίχη, 
αφαιρούμε τη χαρτοταινία προσεκτικά. 

BHMA 7: αφού στεγνώσει η μαστίχη, μπο-
ρούμε να την χρωματίσουμε, εφαρμόζοντας 
πρώτα το αστάρι STATUS POLYPRIMER και 
κατόπιν βάφουμε με το ελαστικό στεγανωτι-
κό χρώμα STATUS ALL WEATHER.

Επισκευή εσωτερικών χώρων   2.0

THC 410 C 
Χοντρόκκοκη, ινοπλισμένη κόλλα 
τσιμεντοειδούς βάσης
Κατανάλωση: 3,0 - 4,0 kg/m2

FLX 390 PU 
Ελαστική επαλειφόμενη πολυουρεθανική 
μεμβράνη (1Κ)
Κατανάλωση: 1,3-1,8 kg/m² εφαρμοσμένο 
σε δύο ή τρεις στρώσεις

Προϊόντα 

ELASTO PU FLEX  
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη για οριζόντιους αρμούς 
Κατανάλωση: αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα 310 ml/24 m 
ανά λουκάνικο 600 ml. αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 
310 ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml

GLX 292 FLEX PRIM 
Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης
Κατανάλωση: 50-70 g/m² ανά στρώση

Προϊόντα 
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2.2  Αποκατάσταση ρωγμής στο σοβά

BHMA 4: έφαρμόζουμε το WRM 483 CEM 
COAT FINE, τον εξαιρετικά λείο τσιμεντό-
στοκο της THRAKON.

BHMA 5: λειαίνουμε με την σπάτουλα 
και αφαιρούμε τo υλικό που περισσεύει.

BHMA 6: αφήνουμε το WRM 483 CEM 
COAT FINE να τραβήξει και τρίβουμε με 
σπογγώδες τριβίδι.

BHMA 7: κατόπιν ασταρώνουμε την επι-
φάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης 
GLX 292 FLEX PRIM.

BHMA 8: τέλος, εφαρμόζουμε το STATUS 
ECO, το οποίο είναι οικολογικό προϊόν 
υψηλών προδιαγραφών.

το STATUS ECO είναι ένα οικολογικό χρώ-
μα εξαιρετικής ποιότητας, άοσμο και από-
λυτα φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

2.3   Διάνοιξη καναλιού στην τοιχοποιία

ςυχνά προκύπτει η μεταφορά ή η εκ νέου διάνοιξη ηλεκτρικών ή υδραυλικών παροχών, με τη δημιουργία καναλιών στην τοιχοποιία 
που θα πρέπει να κλείσουν.

BHMA 1: καθαρίζουμε την επιφάνεια 
από σκόνες, σαθρά, εξογκώματα κτλ και 
κατόπιν την διαβρέχουμε.

BHMA 2: το γέμισμα γίνεται με το ταχύ-
πηκτο επισκευαστικό κονίαμα WRM 518 
(R2) της THRAKON.

BHMA 3: Όσο το επισκευαστικό κονίαμα εί-
ναι ακόμα νωπό, το χαράσουμε με το μυστρί, 
προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση.

BHMA 4

Σπατουλάρισμα επιφανειών     2.4

BHMA 2: προετοιμάζουμε το μείγμα μας, 
αδειάζοντας σε ένα καθαρό δοχείο την 
ποσότητα DEC 470 που χρειαζόμαστε και
προσθέτουμε σταδιακά νερό.

BHMA 3: έφαρμόζουμε το DEC 470, σε 
δύο στρώσεις.

BHMA 1: καθαρίζουμε καλά την επιφά-
νεια από σκόνες και σαθρά με τη χρήση 
μεταλλικής βούρτσας.

BHMA 4: μετά από 10-12 ώρες, τρίβουμε 
την επιφάνεια, προκειμένου να την λειά-
νουμε.

BHMA 5: κατόπιν ασταρώνουμε την επιφά-
νεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης, GLX 
292 FLEX PRIM.

BHMA 6: τέλος, εφαρμόζουμε δύο στρώ-
σεις απο το STATUS ECO, ένα οικολογικό 
προϊόν, το οποίο έχει μεγάλη καλυπτικό-
τητα και πλένεται εύκολα.

STATUS ONE COVER 
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

WRM 518 
Ταχύπηκτο (60 min) επισκευαστικό 
ρητινούχο κονίαμα R2
Κατανάλωση: περίπου 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης

Προϊόντα 

WRM 483 CEM COAT FINE
Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος 
ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες.
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης.

STATUS ECO 
Οικολογικό πλαστικό
Κατανάλωση: 12-15 m²/L

Προϊόντα 

BHMA 1: ςε πρώτη φάση διανοίγουμε την 
ρωγμή και απομακρύνουμε τα σαθρά.

BHMA 4: με μία σπάτουλα, επιπεδώνου-
με την επιφάνεια που έχουμε εφαρμόσει 
τον ελαφρύ ακρυλικό στόκο STATUS ONE 
COVER.

BHMA 2: ςτην πορεία απομακρύνουμε τις 
σκόνες από τη ρωγμή που θα επισκευά-
σουμε.

BHMA 6: τέλος, εφαρμόζουμε το οικολο-
γικό πλαστικό χρώμα STATUS ECO, σε δύο 
στρώσεις.

BHMA 3: έφαρμόζουμε τον ελαφρύ ακρυ-
λικό στόκο STATUS ONE COVER, στοκά-
ροντας την επιφάνεια που έχουμε κάνει την 
διάνοιξη.

BHMA 5: έφαρμόζουμε το αστάρι υψη-
λής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM της 
THRAKON.

Όταν η ρωγμή στο σοβά είναι επιφανειακή και δεν οφείλεται σε ρηγμάτωση της τοιχοποιίας, μπορούμε να την επισκευάσουμε, 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
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BHMA 2: έφαρμόζουμε τον 100% Ακρυ-
λικό στόκο της THRAKON. για μεγαλύτερα 
βαθουλώματα προτείνουμε την εφαρμο-
γή του STATUS ONE COVER.

BHMA 3: πιέζουμε ελαφρά και αφαιρού-
με το υλικό που περισσεύει. κατόπιν τρί-
βουμε την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο.

BHMA 4: ςυνεχίζουμε με το αστάρωμα της 
επιφάνειας με το αστάρι υψηλής διείσδυσης 
της THRAKON, GLX 292 FLEX PRIM.

BHMA 5: τέλος, εφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
από το STATUS ECO, το οποίο είναι οικο-
λογικό και έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά.

BHMA 1: καθαρίζουμε καλά την επιφά-
νεια με ένα σκουπάκι και ξύνουμε τα 
σαθρά με μία μεταλλική σπάτουλα.

2.5   Στοκάρισμα τοιχοποιίας

μερικές φορές ενδέχεται να υπάρχουν στους τοίχους κάποια μικρά βαθουλώματα. αυτά συνήθως προέρχονται από μικροχτυπήματα 
της καθημερινότητας και αντιμετωπίζονται εύκολα.

BHMA 2: έφαρμόζουμε το αστάρι υψη-
λής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM της
THRAKON.

BHMA 5: προχωράμε στην εξομάλυνση 
του δαπέδου, όσο αυτό είναι ακόμη νωπό 
με μία πήχη.

BHMA 3: παίρνουμε τα υψόμετρα του 
γεμίσματος που θέλουμε να κάνουμε 
και κατόπιν τοποθετούμε τους οδηγούς.

BHMA 6: αφού στεγνώσει το NSD 620, 
προχωράμε στην εφαρμογή του αυτοε-
πιπεδούμενου δαπέδου NSF 610 (έως 
10 mm).

ΒΗΜΑ 1: Ξηλώνουμε το ξύλινο πάτωμα 
και κατόπιν καθαρίζουμε καλά την επι-
φάνεια από σαθρά και σκόνες.

ΒΗΜΑ 4: έφαρμόζουμε το ελαφροβα-
ρές δάπεδο NSD 620, το οποίο μπορεί 
να εφαρμοστεί σε γεμίσματα μέχρι 30 cm 
(νωπό σε νωπό, 10 cm η κάθε στρώση).

2.6   Αλλαγή δαπέδου από πάτωμα σε πλακίδιο

το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο NSF 610 
είναι ιδανικό για την προετοιμασία υπο-
στρώματος πριν την εφαρμογή πλακό-
στρωσης. για μεγαλύτερα γεμίσματα χρη-
σιμοποιούμε το NSF 611 (1 - 4 cm).

το ακιδωτό ρολό βοηθάει στο να απομακρυνθούν οι φυσαλίδες που ίσως δημιουργη-
θούν κατά την εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου. κατόπιν, το δάπεδο είναι 
έτοιμο για την εφαρμογή πλακόστρωσης. προτείνουμε την υπερελαστική κόλλα (S2) 
ενός συστατικού, VKW 129, η οποία είναι κατάλληλη για απαιτητικές εφαρμογές, όπως 
χώροι με μόνιμη υγρασία και έντονες συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση).

Επισκευή κατεστραμμένου σοβά    3.1

Επισκευή οπλισμένου σκυροδέματος   3.0

BHMA 4: μετά από 10 λεπτά, και αφού έχει 
στεγνώσει το WRM 510, διαβρέχουμε καλά 
την επιφάνεια εφαρμογής με νερό προκει-
μένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση.

BHMA 5: έφαρμόζουμε το WRM 525 (R4) 
με μυστρί ή σπάτουλα, πατητό, σε πάχος 
μέχρι 4cm.

BHMA 6: ςε κάποιες περιπτώσεις ίσως 
χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πλήρη 
αποξήλωση του σοβά, αν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο.

BHMA 1: απομακρύνουμε όλα τα αποσα-
θρωμένα κομμάτια του σοβά, προκειμένου 
να τα αποκαταστήσουμε. αποκαλύπτουμε 
πλήρως το διαβρωμένο οπλισμό.

BHMA 2: ςτη συνέχεια απομακρύνουμε τη 
σκουριά και τις σκόνες από τον οπλισμό με 
συρμάτινη βούρτσα.

BHMA 3: έφαρμόζουμε το αστάρι οπλι-
σμού, WRM 510 με βούρτσα ή πινέλο κα-
λύπτοντας  πλήρως τον οπλισμό.

BHMA 7: καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια, 
από σαθρά και σκόνες.

BHMA 8: ασταρώνουμε την επιφάνεια με 
το χαλαζιακό αστάρι GLX 298 χρησιμοποι-
ώντας ρολό.

BHMA 9: κατόπιν εφαρμόζουμε τον πετα-
χτό σοβά της THRAKON SHP 205.

NSD 620 
Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3 - 20 cm
Κατανάλωση: 10-11 kg/cm ξηρού κονιάματος 
ανά m².

NSF 610
Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm
Κατανάλωση: 18 kg/m², για 1 για πάχος 1 cm.

Προϊόντα 

WRM 510  
Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών 
Κατανάλωση: για εφαρμογή σε οπλισμό: 60 - 120 g/τρέχον 
μέτρο.

WRM 525 
Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα 
υψηλών αντοχών R4
Κατανάλωση: 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης.

Προϊόντα 
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BHMA 10

ςτις ανακαινίσεις, πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη να αφαιρέσουμε το υφιστάμενο πάτωμα και να εφαρμόσουμε κάποιο 
πλακάκι. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλές Μηχανικές Αντοχές - Υψηλή Ελαστικότητα

Professional
Series

Professional
Series

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Άριστη Λύση Αποκατάστασης - Διάρκεια στο χρόνο



BHMA 10: ςτην πορεία εφαρμόζουμε το 
σοβά ενός χεριού NHP 255, ο οποίος είναι 
λευκός σοβάς με μάρμαρο.

BHMA 11: τέλος, τρίβουμε με ένα μαλακό 
τριβίδι - σφουγγάρι.

BHMA 12: ςε περίπτωση που επιθυμούμε 
να έχουμε πιο λεία τελική επιφάνεια, μπο-
ρούμε να εφαρμόσουμε το στόκο σπατου-
λαρίσματος DEC 470.

το DEC 470 είναι ένας ιδιαίτερα λεπτόκοκ-
κος στόκος σπατουλαρίσματος, κατάλλη-
λος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς 
σβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα μετά 
το στέγνωμα.

4.1   Συνηθισμένα προβλήματα για τις εξωτερικές επιφάνειες

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

το χρώμα έχει σαθρά 
- φουσκώματα - σκα-
σίματα.

α)  έφαρμογή κακής ποιό-
τητος χρώματος

β)  έφαρμογή μιας μόνο 
στρώσης χρώματος

γ)  πιθανό πρόβλημα με το 
σοβά

δ)  πιθανή υγρασία πίσω 
από την επιφάνεια 
τουχρώματος

1:  με ένα γυαλόχαρτο απομακρύνουμε 
όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζου-
με καλά την επιφάνεια.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με τον 
STATUS 100% ακρυλικό στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS 
ALL WEATHER.

το χρώμα έχει 
μετατραπεί σε άσπρη 
σκόνη.

ύγρασία πίσω από την
επιφάνεια του χρώματος 
που προέρχεται από τρεις
λόγους:
α)  λόγω έλλειψης στεγά-

νωσης και άρα υπάρχει 
ανερχόμενη υγρασία

β)  λόγω έλλειψης στεγά-
νωσης απο την πίσω 
πλευρά του τοιχίου

γ)  κάποιες τριχοειδείς 
ρωγμές στο σοβά 
προκάλεσαν την υγρασία 
να εισέλθει πίσω από το 
χρώμα

1:  αποξήλωση των σαθρών και καλό 
καθάρισμα της επιφάνειας με σκούπα. 
ςε περίπτωση που υπάρχει υγρασία θα 
πρέπει να την αφήσουμε να στεγνώσει 
πριν προχωρήσουμε στην αποκατά-
σταση.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με τον 
STATUS 100% ακρυλικό στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS 
ALL WEATHER.

4.0    Επισκευές χρωμάτων

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

το χρώμα 
ξεφλουδίζει.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος 
χρώματος

β)  έφαρμογή μιας μόνο στρώσης 
χρώματος

γ)  πιθανές τριχοειδείς ρηγματώ-
σεις στο σοβά

δ)  έφαρμογή χρωματισμού σε απα-
γορευτικές καιρικές συνθήκες 
(υψηλές θερμοκρασίες)

ε) έλλιπής καθαρισμός υποστρώ-
ματος από σαθρά, έλαια ή σκόνες

1:  με ένα γυαλόχαρτο 
απομακρύνουμε όλα τα σαθρά 
και κατόπιν σκουπίζουμε καλά 
την επιφάνεια.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με 
τον STATUS 100% ακρυλικό 
στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι 
STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

έμφανίζονται 
ρωγμές 
< 1, 2 mm.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος 
χρώματος

β)  έφαρμογή μιας μόνο στρώσης 
χρώματος

γ)  πιθανές τριχοειδείς 
ρηγματώσεις στο σοβά

δ)  έφαρμογή χρωματισμού 
σε απαγορευτικές καιρικές 
συνθήκες (υψηλές 
θερμοκρασίες)

ε) έλλιπής καθαρισμός 
υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή 
σκόνες
η)  πιθανότατα πρόβλημα στο σοβά
θ)  πιθανή έλλειψη πλέγματος στα 

συνδετικά στοιχεία (τοιχοποιία-
δοκάρια)

1:  με ένα γυαλόχαρτο απομακρύ-
νουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν 
σκουπίζουμε καλά την επιφά-
νεια. ςε περίπτωση που πρέπει 
να επισκευάσουμε τη ρωγμή, 
λόγω έλλειψης πλέγματος, ακο-
λουθάμε τη σχετική οδηγία στη 
σελ. 5 (παρ. 1.2)

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με 
τον STATUS 100% ακρυλικό 
στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι 
STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

το χρώμα 
παρουσιάζει
“φουσκάλες”.

πρόβλημα ελλιπούς
πρόσφυσης, που προέρχεται από:
α)  πιθανότατα έβρεξε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα αφού 
εφαρμόστηκε το χρώμα

β)  πιθανή υγρασία από το 
υπόστρωμα

γ)  έφαρμογή χρωματισμού 
σε απαγορευτικές καιρικές 
συνθήκες (υψηλές 
θερμοκρασίες)

1:  με ένα γυαλόχαρτο 
απομακρύνουμε όλα τα σαθρά 
και κατόπιν σκουπίζουμε καλά 
την επιφάνεια.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με 
τον STATUS 100% ακρυλικό 
στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι 
STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

ςε κάποια σημεία 
η απόχρωση 
φαίνεται 
διαφορετική.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος 
χρώματος

β)  έφαρμογή πολύ αραιωμένου 
χρώματος

γ)  κακό αστάρωμα υποστρώματος
δ)  κακή εφαρμογή του χρώματος
ε)  πιθανό βάψιμο επάνω σε 

σιλικόνη

1:  ασταρώνουμε με το αστάρι 
STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

2:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

STATUS DUR 
Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου
Κατανάλωση: 12-14 m²/L

STATUS ALL WEATHER
Ελαστομερές μονωτικό χρώμα
Κατανάλωση: 8-10 m²/L

Προϊόντα 

STATUS 100%  
Ακρυλικός στόκος
Κατανάλωση: 400 g/m2

STATUS ONE COVER 
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

Προϊόντα 
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Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

το στοκάρισμα 
φαίνεται μετά το 
βάψιμο.

α)  έφαρμογή χρώματος χαμηλής 
καλυπτικότητας

β)  κακό στοκάρισμα 
γ)  αστάρωμα με λάθος αστάρι
δ)  καθόλου αστάρωμα πριν το 

βάψιμο 

1:  ασταρώνουμε με το αστάρι 
STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

2:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

το χρώμα δεν 
έχει καλύψει 
ομοιόμορφα
την επιφάνεια.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος 
χρώματος

β)  έφαρμογή πολύ αραιωμένου 
χρώματος

1:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

μετά το βάψιμο 
εμφανίζονται 
στην επιφάνεια 
κάθετες
γραμμές.

έφαρμογή χρωματισμού
σε απαγορευτικές καιρικές
συνθήκες (υψηλή υγρασία)

1:  καθαρίζουμε την επιφάνεια με 
νερό υπό πίεση και την αφήνουμε 
να στεγνώσει.

2:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

το χρώμα σε
κάποια σημεία
ξεθωριάζει.

α)  έφαρμογή έντονων αποχρώ-
σεων με χρώμα που δεν έχει 
την κατάλληλη αντίσταση στην 
ηλιακή ακτινοβολία (αντοχή και 
ελαστικότητα)

β)  έφαρμογή μη κατάλληλου 
χρώματος (ανθεκτικού στην 
υγρασία)

1:  ασταρώνουμε με το αστάρι 
STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ.

2:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

ςε κάποια σημεία
το χρώμα έχει 
“ζαρώσει”.

α)  έφαρμογή χρωματισμού σε 
απαγορευτικές καιρικές συνθή-
κες (υψηλή υγρασία)

β)  η επιφάνεια δεν πρόλαβε να 
στεγνώσει και επηρεάστηκε 
από τις συνθήκες υψηλής υγρα-
σίας της περιοχής

γ)  η εφαρμογή έγινε σε πολύ 
μεγάλες στρώσεις

1:  με μία σπάτουλα απομακρύνουμε 
το χρώμα, στο σημείο που έχει 
”ζαρώσει”.

2:  καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια 
με μία σκούπα.

3:  ασταρώνουμε την επιφάνεια με 
το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥ-
ΤΟΥ.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

μετά την εργασία
βαψίματος 
βλέπουμε πως 
σε κάποια 
σημεία το χρώμα 
δεν είχε καλή 
καλυπτικότητα.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος 
χρώματος

β)  Έχει γίνει υπερβολική αραίωση 
του χρώματος με νερό

γ)  η εργασία έγινε με κακής 
ποιότητας εργαλεία (πινέλα, 
ρολά κτλ)

δ)  ύπάρχουν κάποιες περιπτώσεις 
που το χρώμα απαιτείται να 
εφαρμοστεί σε 3 ή 4 στρώσεις

1:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ALL WEATHER.

Συνηθισμένα προβλήματα για τις εσωτερικές επιφάνειες   4.2

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

ςτα χαμηλά σημεία 
έχει εμφανιστεί 
μούχλα, άλγη ή 
υγρασία.

ύγρασία πίσω από την επιφά-
νεια του χρώματος που προ-
έρχεται από κάποιον από τους 
εξής λόγους:
α)  πιθανή διαρροή στο εσωτε-

ρικό του τοίχου
β)  λόγω έλλειψης στεγάνωσης 

απο την πίσω πλευρά του 
τοιχίου

γ)  κάποιες τριχοειδείς ρωγμές 
στο σοβά προκάλεσαν την 
υγρασία να εισέλθει πίσω 
από το χρώμα 

δ)  αυξημένο ποσοστό υγρασίας 
περιβάλλοντα χώρου

1:  Ξύσιμο των σαθρών σημείων και 
καλός καθαρισμός της σκόνης.

2:  έπισκευή υποστρώματος (επισκευή 
υγρασίας ή διαρροής, ανάλογα με 
το πρόβλημα)

3:  ασταρώνουμε την επιφάνεια με το 
STATUS POLYPRIMER

4:  έφαρμόζουμε το STATUS 
KITCHEN & BATH σε δύο στρώ-
σεις.

έμφανίζονται 
μαύρα στίγματα 
(συνήθως στο 
ταβάνι ή στον
βορεινό τοίχο).

α)  Έλλειψη θερμομόνωσης 
(βορεινός τοίχος)

β)  αυξημένο ποσοστό υγρασίας 
περιβάλλοντα χώρου

1:  Ξύσιμο των σαθρών σημείων και 
καλός καθαρισμός της σκόνης.

2:  έπισκευή υποστρώματος (επισκευή 
υγρασίας ή διαρροής, ανάλογα με 
το πρόβλημα)

3:  ασταρώνουμε την επιφάνεια με το 
STATUS POLYPRIMER

4:  έφαρμόζουμε το STATUS 
KITCHEN & BATH σε δύο στρώ-
σεις.

το χρώμα 
ξεφλουδίζει.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος 
χρώματος

β)  έφαρμογή μιας μόνο στρώ-
σης χρώματος

γ)  κακή προετοιμασία υπο-
στρώματος (έλλειψη ασταρώ-
ματος ή κακό αστάρωμα)

δ)  έφαρμογή χρωματισμού 
σε απαγορευτικές καιρικές 
συνθήκες (υψηλές θερμο-
κρασίες)

ε) έλλιπής καθαρισμός υπο-
στρώματος από σαθρά, έλαια ή 
σκόνες

1:  με μία σπάτουλα ξύνουμε όλα τα 
σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε 
καλά την επιφάνεια.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με τον 
STATUS 100% ακρυλικό στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
POLYPRIMER.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ECO.

ςτα σημεία που 
είχαμε στοκάρει 
εμφανίστηκαν 
σκασίματα στο
χρώμα.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος 
χρώματος

β)  έφαρμογή μιας μόνο στρώσης 
χρώματος

γ)  κακή προετοιμασία υποστρώ-
ματος (έλλειψη ασταρώματος 
ή κακό αστάρωμα)

δ)  κακής ποιότητας στόκος για 
το σπατουλάρισμα της επιφά-
νειας πριν το βάψιμο.

1:  με μία σπάτουλα ξύνουμε όλα τα 
σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε 
καλά την επιφάνεια.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με τον 
STATUS 100% ακρυλικό στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
POLYPRIMER.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
STATUS ECO.

STATUS DUR 
Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου
Κατανάλωση: 12-14 m²/L

STATUS ALL WEATHER
Ελαστομερές μονωτικό χρώμα
Κατανάλωση: 8-10 m²/L

Προϊόντα 

STATUS POLYPRIMER
Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων
Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS 
Kitchen & Bath
Κατανάλωση: 12-15 m²/L

Προϊόντα 
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Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

η επιφάνεια που έχουμε βάψει 
πρόσφατα αφήνει χρώμα στο χέρι μας
αν την τρίψουμε.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος χρώματος
1:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 

POLYPRIMER.
2:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO.

ςτις βαμμένες επιφάνειες φαίνονται 
υπολείμματα από στοκαρίσματα.

α)  χρήση χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας
β)  ςτοκαρισμένη επιφάνεια η οποία δεν έχει 

ασταρωθεί
γ)  Έχει γίνει υπερβολική αραίωση του 

χρώματος με νερό
δ) κακό στοκάρισμα

1:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
POLYPRIMER.

2:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO.

η επιφάνεια που έχουμε βάψει 
αφήνει χρώμα στο σφουγγάρι
ή στο πανί μόλις την πλένουμε.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος χρώματος
β)  χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σκληρό 

σφουγγάρι
γ)  χρησιμοποιούμε πάρα πολύ δυνατό απορ-

ρυπαντικό 
δ)  Έχει γίνει υπερβολική αραίωση του χρώ-

ματος με νερό

1:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS 
ECO.

έμφανίζονται φουσκώματα
στην βαμμένη τοιχοποιία.

α)  έφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές 
καιρικές συνθήκες (υψηλές 
θερμοκρασίες)

β)  πιθανή διαρροή στο εσωτερικό του τοίχου
γ)  κακής ποιότητας σοβάς που δημιούργησε 

τα φουσκώματα αυτά

1:  αποξήλωση των σαθρών και καλό καθά-
ρισμα της επιφάνειας με σκουπάκι. ςε 
περίπτωση που υπάρχει υγρασία θα πρέ-
πει να την αφήσουμε να στεγνώσει πριν 
προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με τον 
STATUS 100% ακρυλικό στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
POLYPRIMER.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS 
ECO.

οι επιφάνειες εμφανίζουν
κιτρινίλες ή λεκέδες.

α)  αυξημένο ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντα 
χώρου (μπάνιο, κουζίνα κτλ)

β)  ο χώρος χρησιμοποιείται από καπνιστές 
και δεν αερίζεται καλά

γ)  η επιφάνεια βρίσκεται κοντά σε 
καλοριφέρ, τζάκι ή σόμπα

1:  ασταρώνουμε την επιφάνεια με το 
STATUS POLYPRIMER

2:  έφαρμόζουμε το STATUS KITCHEN & 
BATH σε δύο στρώσεις.

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

Όταν βάφουμε, μπορεί να
εμφανιστούν φυσαλίδες στην
επιφάνεια, που όταν σκάσουν να
δημιουργηθούν μικρές τρύπες.

α)  η εργασία έγινε με κακής ποιότητας 
εργαλεία (πινέλα, ρολά κτλ)

β)  η εφαρμογή με ρολό έγινε πολύ γρή-
γορα

γ)  Έχει γίνει χρήση χρώματος κακής 
ποιότητας

δ)  έφαρμόσαμε σατινέ χρώμα επάνω σε 
πορώδη ή επιφάνεια χωρίς αστάρι

1:  τρίψιμο και καλό καθάρισμα της επιφάνειας με 
σκουπάκι.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 
100% ακρυλικό στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
POLYPRIMER.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO.

μετά την εφαρμογή έμειναν 
σημάδια από το πινέλο ή το ρολό.

α)  η εργασία έγινε με κακής ποιότητας 
εργαλεία (πινέλα, ρολά κτλ)

β)  η εφαρμογή με πολλά περάσματα (πε-
ρισσότερα απο την υπόλοιπη επιφάνεια) 
στο ίδιο σημείο (του πινέλου ή του 
ρολού)

γ)  Έχει γίνει χρήση χρώματος κακής 
ποιότητας

1:  τρίψιμο και καλό καθάρισμα της επιφάνειας με 
σκουπάκι.

2:  ςτοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 
100% ακρυλικό στόκο.

3:  ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS 
POLYPRIMER.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO.

Συνηθισμένα προβλήματα για μεταλλικές επιφάνειες   4.3

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

το χρώμα 
ξεφλουδίζει 
επάνω από την 
επιφάνεια 
εφαρμογής.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος χρώματος
β)  έλλιπής καθαρισμός υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή 

σκόνες
γ)  κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος 

ή κακό αστάρωμα)

1:  απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία του χρώμα-
τος.

2:  έφαρμόζουμε μία στρώση από το αστάρι 
αντισκωριακής προστασίας STATUS RUST 
PRIMER ή το STATUS Αστάρι Μετάλλων.

3:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις.

το χρώμα 
ξεκολλάει από 
το μέταλλο.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος χρώματος
β)  έλλιπής καθαρισμός υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή 

σκόνες
γ)  κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος 

ή κακό αστάρωμα)
δ)  η εφαρμογή έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί τρίψιμο της 

μεταλλικής επιφάνειας
ε)  η εφαρμογή έγινε πριν προλάβει να στεγνώσει το αστάρι
στ)  η εφαρμογή έγινε σε ιδιαίτερα μικρό πάχος

1:  απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία του χρώμα-
τος και τρίβουμε καλά την επιφάνεια με μία 
μεταλλική βούρτσα ώστε να φύγει η σκουριά.

2:  έφαρμόζουμε μία στρώση από το αστάρι 
αντισκωριακής προστασίας STATUS RUST 
PRIMER.

3:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα υψηλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις.

το χρώμα μένει 
στο χέρι όταν το 
τρίβουμε ή όταν 
το καθαρίζουμε 
με νωπό σφουγ-
γάρι.

α)  το χρώμα έχει εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
ηλιακή ακτινοβολία

β)  το χρώμα αραιώθηκε υπερβολικά πριν την εφαρμογή
γ)  κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος 

ή κακό αστάρωμα)
δ)  η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθήκες (πολύ 

υγρασία, χαμηλές θερμοκρασίες)

1:  απομακρύνουμε το χρώμα που παρουσιάζει το 
πρόβλημα και τρίβουμε καλά την επιφάνεια.

2:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις.

STATUS POLYPRIMER
Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων
Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS ECO 
Οικολογικό πλαστικό
Κατανάλωση: 12-15 m²/L

Προϊόντα 

STATUS RUST PRIMER
Αστάρι αντισκωριακής προστασίας
Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS DUKO 
Ντουκόχρωμα
Κατανάλωση: 13-15 m²/L

Προϊόντα 

1918



Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

κατά την εφαρμογή του 
χρώματος δημιουργούνται 
φυσαλίδες.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητος χρώματος
β)  η εφαρμογή δεν έγινε με τα κατάλληλα εργα-

λεία (πινέλα, ρολά)
γ)  η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή-

κες (υψηλές θερμοκρασίες)
δ)  δεν χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο διαλυτικό

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό-
χαρτο.

2:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις. προτείνεται αραίωση του DUKO με 
το WHITE SPIRIT.

το βερνικόχρωμα που 
εφαρμόσαμε αργεί να 
στεγνώσει.

α)  έφαρμογή παχιάς στρώσης του χρώματος
β)  η εφαρμογή έγινε σε υπόστρωμα που είχε 

υπολείμματα λαδιού

έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις.

μετά την εφαρμογή του 
χρώματος, έχουν μείνει 
σημάδια από το πινέλο.

α)  η εφαρμογή δεν έγινε με τα κατάλληλα εργα-
λεία (πινέλα, ρολά)

β)  Έγινε κακή εφαρμογή χρώματος
γ)  η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή-

κες (υψηλές θερμοκρασίες)
δ)  περάσαμε τη δεύτερη στρώση πριν προλάβει 

να στεγνώσει η πρώτη

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό-
χαρτο.

2:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις. προτείνεται αραίωση του DUKO με 
το WHITE SPIRIT.

ένώ εφαρμόσαμε το βερνι-
κόχρωμα, παρατηρούμε ότι 
το χρώμα έχασε τη γυαλάδα 
του.

α)  Φυσιολογική φθορά του χρώματος επειδή έχει 
περάσει αρκετός καιρός μετά την εφαρμογή

β)  Έγινε κακή εφαρμογή χρώματος
γ)  η επιφάνεια βρίσκεται μόνιμα εκτεθειμένη σε 

δύσκολες καιρικές συνθήκες (ακραίες θερμο-
κρασίες, ηλιακή ακτινοβολία κτλ)

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό-
χαρτο. 

2:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις.

ένώ εφαρμόσαμε το βερνι-
κόχρωμα, παρατηρούμε ότι 
το χρώμα «ζαρώνει».

α)  έφαρμογή παχιάς στρώσης του χρώματος
β)  περάσαμε τη δεύτερη στρώση πριν προλάβει 

να στεγνώσει η πρώτη
γ)  δεν χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο διαλυτικό
δ)  η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή-

κες (υψηλές θερμοκρασίες)

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό-
χαρτο.

2:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις. προτείνεται αραίωση του DUKO με 
το WHITE SPIRIT.

μετά την εφαρμογή του 
χρώματος, το χρώμα «τρέ-
χει» σε διάφορα σημεία.

α)  έφαρμογή παχιάς στρώσης του χρώματος
β)  περάσαμε τη δεύτερη στρώση πριν προλάβει 

να στεγνώσει η πρώτη
γ)  Έγινε υπερβολική αραίωση του χρώματος
δ)  η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή-

κες (χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες)

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό-
χαρτο.

2:  έφαρμόζουμε το STATUS DUKO, γυαλιστερό 
ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο 
στρώσεις. προτείνεται αραίωση του DUKO με 
το WHITE SPIRIT.

ςτα κάγκελα, έχουμε 
εφαρμόσει χρώμα που είναι 
κατάλληλο για εφαρμογή 
απευθείας στη σκουριά, 
αλλά η σκουριά έχει αρχίσει 
να εμφανίζεται πάλι, ενώ 
σε μερικά σημεία το χρώμα 
ξεφλουδίζει.

α) έφαρμογή λεπτής στρώσης του χρώματος
β) έφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος
γ) κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώματος

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό-
χαρτο.

2:  έφαρμόζουμε το STATUS RUSTOBLOCK ή 
STATUS RUSTBLOCK ΣΦΥΡΙΛΑΤΟ, το οποίο 
είναι εξελιγμένο χρώμα που εξασφαλίζει 
ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε 
κάθε μεταλλική επιφάνεια εμποδίζοντας την 
επανεμφάνιση της.

Συνηθισμένα προβλήματα για τις ξύλινες επιφάνειες   4.4

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

ςε κάποια σημεία της επι-
φάνειας που έχουμε βάψει 
εμφανίζονται σκασίματα.

α)  κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώ-
ματος

β)  έφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος
γ)  κακή εφαρμογή του χρώματος
δ)  Έγινε εφαρμογή επάνω σε επιφάνεια που 

είχε ήδη αρκετές στρώσεις χρώματος περα-
σμένες από πριν

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρ-
το και απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία του 
χρώματος.

2:  καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες.
3:  έφαρμόζουμε μία στρώση από το STATUS 

POLYPRIMER, το οποίο είναι οικολογικό αστάρι 
πολλαπλών εφαρμογών.

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις της οικολογικής 
ριπολίνης νερού STATUS AQUADROP, η οποία 
καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει 
καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει.

Έχοντας περάσει μία 
επιφάνεια με ριπολίνη, 
παρατηρούμε πως 
παρουσιάζουν τοπικά, 
διαφορά στην απόχρωση και 
τη γυαλάδα τους.

α)  κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώ-
ματος

β)  Έγινε υπερβολική αραίωση του χρώματος

1:  τρίβουμε την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο.
2:  καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες.
3:  έφαρμόζουμε την οικολογική ριπολίνη νερού 

STATUS AQUADROP, η οποία καλύπτει εύκολα, 
απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι 
άοσμη και δεν κιτρινίζει. έναλλακτικά μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε την STATUS ΡΙΠΟΛΙΝΗ 
η οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας, προσφέρο-
ντας μαλακή εργασιμότητα και εύκολη κάλυψη.

το χρώμα βγαίνει στο χέρι ή 
χαράσσεται πολύ εύκολα.

α)  κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώ-
ματος

β)  έφαρμογή κακής ποιότητας ριπολίνη
γ)  κακή εφαρμογή του χρώματος
δ)  η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ 
υγρασία)

1:  απομακρύνουμε το χρώμα με νερό (αν το προϊόν 
που έχει χρησιμοποιηθεί είναι νερού) ή με το 
LS 735 (διαλυτικό νίτρου για προϊόντα διαλύτου).

2:  έφαρμόζουμε την οικολογική ριπολίνη νερού 
STATUS AQUADROP, η οποία καλύπτει εύκολα, 
απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι 
άοσμη και δεν κιτρινίζει.

**  για βερνίκια ξύλου εφαρμόζουμε δύο στρώσεις 
από το προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι 
εμποτισμού νερού STATUS AQUAWOOD.

κιτρινίζει η επιφάνεια που 
έχουμε περάσει με λευκή 
ριπολίνη διαλύτου.

α)  έφαρμογή κακής ποιότητας ριπολίνη
β)  η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε χώρο 

καπνιστών
γ)  η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε χώρο 

σκοτεινό (υπόγειο)
δ)  Έχει επέλθει φυσιολογική αλλοίωση του 

χρώματος με την πάροδο του χρόνου

1:  τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό-
χαρτο.

2:  καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες.
3:  έφαρμόζουμε μία στρώση από το STATUS 

POLYPRIMER, το οποίο είναι οικολογικό αστάρι 
πολλαπλών εφαρμογών

4:  έφαρμόζουμε δύο στρώσεις της οικολογικής 
ριπολίνης νερού STATUS AQUADROP, η οποία 
καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχω-
ρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει.

STATUS DUKO 
Ντουκόχρωμα
Κατανάλωση: 13-15 m²/L

STATUS RUSTBLOCK 
Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο
Κατανάλωση: 6-8 m²/L

Προϊόντα 

STATUS POLYPRIMER
Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων
Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS AQUADROP 
Οικολογική ριπολίνη νερού
Κατανάλωση: 12-14 m²/L

Προϊόντα 
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5.0    Κόλληση πλακιδίων

5.1   Κόλληση πλακιδίων σε υφιστάμενο πλακάκι

ύπάρχουν φορές όπου για αισθητικούς 
λόγους επιθυμούμε να αλλάξουμε τα πλα-
κίδια σε ένα χώρο. ςε αυτές τις εφαρμο-
γές η THRAKON προτείνει την εφαρμογή 
της κόλλας VKW 129.

ΒΗΜΑ 3: το χαλαζιακό αστάρι GLX 190 
το εφαρμόζουμε με ρολό ή με βούρ-
τσα, σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής. 
περιμένουμε να στεγνώσει για να 
προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ 5: χρησιμοποιούμε τα ειδικά τεμά-
χια αρμολόγησης (σε σχήμα ςταυρού, «Τ» 
ή «Y»). προκειμένου να έχουμε ομοιόμορ-
φους αρμούς.

BHMA 1: καθαρίζουμε καλά το υπόστρω-
μα (πλακίδια) από σκόνες και σαθρά.

BHMA 4: προχωράμε στην εφαρμογή της 
κόλλας πλακιδίων, ξεκινώντας από την 
μία γωνία του χώρου.

BHMA 6: προχωράμε στην αρμολόγηση 
των πλακιδίων επιλέγοντας κάποια από 
τις αποχρώσεις του πορσελανάτου αρμό-
στοκου FMF 160.

BHMA 2: έφαρμόζουμε το χαλαζιακό 
αστάρι GLX 190, το οποίο θα βοηθήσει 
ώστε να δημιουργηθεί μία πολύ ισχυρή 
γέφυρα πρόσφυσης, πριν από την εφαρ-
μογή της κόλλας πλακιδίων.

η κόλλα VKW 129 είναι ιδανική για 
πολύ απαιτητικές εφαρμογές, καθώς 
είναι υπερελαστική (S2) παρέχοντας 
υψηλές αντοχές συγκόλλησης και αντο-
χές σε συστολοδιαστολές.

Κόλληση πλακιδίων σε γυψοσανίδα     5.2

Κόλληση πλακιδίων σε ξύλο     5.3

BHMA 2: έφαρμόζουμε την ελαστική 
κόλλα πλακιδίων VKW 128, η οποία είναι 
ιδανική για υποστρώματα με έντονες 
συστολοδιαστολές, όπως είναι η γυψο-
σανίδα.

BHMA 3: προχωράμε στην αρμολόγογη-
ση των πλακιδίων με τον πορσελανάτο 
αρμόστοκο FMF 160.

BHMA 1: ασταρώνουμε την επιφάνεια 
με το χαλαζιακό αστάρι, GLX 190. 
έναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε το VLX 186.

η κόλλα VKW 132 ACRYL είναι ιδανική 
κόλλα για εφαρμογές σε ξύλο, MDF, 
κτλ σε εσωτερικούς χώρους.

το χαλαζιακό αστάρι GLX 190 θα βοη-
θήσει ώστε να δημιουργηθεί μία πολύ 
ισχυρή γέφυρα πρόσφυσης, πριν από 
την εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων.

η κόλλα VKW 132 ACRYL είναι ακρυλι-
κή (σε μορφή πάστας) και δεν χρειάζε-
ται νερό για την προετοιμασία της.

πολλές φορές παρουσιάζεται η ανάγκη 
εφαρμογής κόλλας πλακιδίων επάνω σε 
γυψοσανίδα.

ςτην ανακαίνιση συνήθως παρουσιάζεται 
η ανάγκη να κάνουμε μία εφαρμογή, σε 
περιορισμένο χώρο.

BHMA 1

VKW 129  
Υπερελαστική, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων 
για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

FMF 160 LUX 
Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής

Προϊόντα 

GLX 190
Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης 
πλακιδίων & μωσαϊκών
Κατανάλωση: 0,4 kg/m²

VKW 132 
Ελαστική κόλλα 2 συστατικών
Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²

Προϊόντα 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Δεν χρειάζεται νερό



BHMA 1: έφαρμόζουμε την κόλλα έχοντας 
επιλέξει την κατάλληλη σπάτουλα (‘χτένα’).

BHMA 2: έφαρμόζουμε τα πλακίδια επάνω 
στην επιφάνεια εφαρμογής.

BHMA 3: χρησιμοποιούμε τα ειδικά τεμά-
χια αρμολόγησης (ςταυρός, τ, ύ) προκει-
μένου να έχουμε ομοιόμορφους αρμούς.

BHMA 4: προχωράμε στην αρμολόγηση των 
πλακιδίων επιλέγοντας κάποια από τις απο-
χρώσεις του αρμόστοκου FMF 150.

η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε τοίχους και 
δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών 
πλακιδίων.

5.4   Κόλληση πλακιδίων σε μεταλλική επιφάνεια

ύπάρχουν περιπτώσεις όπου θέλουμε να ανακαινίσουμε ένα χώρο και θέλουμε να εφαρμόσουμε την κόλλα σε μεταλλική επιφάνεια 
(πχ σκάλα, ψυγείο κτλ).

ςε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε την VKW 132, με την 
προϋπόθεση ότι η εφαρμογή θα γίνει σε 
μικρές επιφάνειες (< 5m2).

ΒΗΜΑ 3: έφαρμόζουμε την ελαστική 
κόλλα πλακιδίων VKW 132. η κόλλα αυτή 
είναι δύο συστατικών και είναι ιδανική για 
εφαρμογές όπου υπόκεινται σε δονήσεις 
και συστολοδιαστολές.

BHMA 1: καθαρίζουμε καλά την επι-
φάνεια με μία σκούπα από σκόνες και 
σαθρά.

BHMA 4: χρησιμοποιούμε τα ειδικά τεμά-
χια αρμολόγησης (σε σχήμα ςταυρού, «Τ» 
ή «Y») προκειμένου να έχουμε ομοιόμορ-
φους αρμούς.

η κόλλα πλακιδίων VKW 132 (C2TE S1)  
έχει εξαιρετική αντοχή σε συστολοδιαστο-
λές ενώ προσφέρει πολύ υψηλές αντοχές, 
καθιστώντας την ιδανική για παρόμοιες 
εφαρμογές σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΒΗΜΑ 2: έφαρμόζουμε το χαλαζιακό 
αστάρι GLX 190, προκειμένου να βελτιώ-
σουμε την πρόσφυση του υποστρώματος.

GLX 190
Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης 
πλακιδίων & μωσαϊκών
Κατανάλωση: 0,4 kg/m²

VKW 132 
Ελαστική κόλλα 2 συστατικών
Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²

Προϊόντα 

Επισκευή ρηγματωμένων αρμόστοκων     5.5

BHMA 1: απομακρύνουμε, με μία σπάτου-
λα, το σημείο του αρμόστοκου που παρου-
σιάζει πρόβλημα.

BHMA 4: αφού τραβήξει ο αρμόστοκος, τον 
καθαρίζουμε με ένα νωπό σφουγγάρι.

BHMA 2: ςτην πορεία καθαρίζουμε καλά 
την επιφάνεια από σκόνες. προτείνεται η 
ελαφριά διαβροχή της επιφάνειας εφαρ-
μογής.

BHMA 5: τέλος, με ένα νωπό πανί, καθαρί-
ζουμε καλά την επιφάνεια.

BHMA 3: προετοιμάζουμε το μείγμα μας, 
επιλέγοντας κάποιον από τους τσιμεντο-
ειδείς αρμόστοκους της THRAKON, FMF 
150 – FMF 160 (πορσελάνινης υφής), και 
τον εφαρμόζουμε με τη χρήση λαστιχένιας 
σπάτουλας.

FMF 150
Έγχρωμος Αρμόστοκος

FMF 155 
Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών

Προϊόντα 

BHMA 3

Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις   5.6

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

ο εποξειδικός 
αρμόστοκος που 
έχουμε εφαρμό-
σει έχει αρχίσει 
να χαλάει σε 
μικρό χρονικό 
διάστημα, μετά 
την εφαρμογή.

α)  ο αρμόστοκος δεν έχει εφαρμοστεί καλά 
(δεν έχει γίνει αντίδραση επειδή δεν αδειά-
σαμε καλά το α ή το β συστατικό

β)  Έχει πέσει καυτό λάδι επάνω στον αρμόστο-
κο

γ)  καθαρίζουμε τους αρμούς με ατμοκαθαριστή
δ)  καθαρίζουμε τους αρμούς με κάποιο όψινο 

καθαριστικό

1.  αποξήλωση του 
αρμόστοκου.

2.  καλός καθαρισμός 
του υποστρώματος.

3.  έφαρμογή του 
εποξειδικού αρμό-
στοκου FMF 155.
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6.0    Καθαρισμός επιφανειών

6.1   Καθαρισμός επιφανειών από graffiti

ςε περίπτωση όπου σε κάποια επιφάνεια
(τοίχος, μάρμαρο κτλ) έχει γίνει κάποιο 
graffiti, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
GRAFFITI REMOVER προκειμένου να την
καθαρίσουμε. το GFAFFITI REMOVER 
είναι ένα ειδικό καθαριστικό, φιλικό προς 
το περιβάλλον, που δρα σε βάθος με ήπιο 
τρόπο.

ςε περίπτωση που απαιτείται, επανα-
λαμβάνουμε τα βήματα 1,2 προκειμένου 
να καθαρίσουμε εντελώς την επιφάνεια. 
μπορεί να εφαρμοστεί για να καθαρίσει 
spray από επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, 
σοβάδες, τούβλα, φυσική πέτρα, μάρ-
μαρο, γρανίτη, πλακάκια, γυαλί, αλου-
μίνιο κτλ. έπίσης, μπορεί να καθαρίσει 
το spray επάνω σε αυτοκίνητα, αρκεί να 
έχει ακόμα το εργοστασιακό του χρώμα.

BHMA 1: περνάμε επάνω στην επιφάνεια 
το GRAFFITI REMOVER με ένα σφουγ-
γάρι.

BHMA 2: αφήνουμε για 2-3 λεπτά το προ-
ϊόν επάνω στην επιφάνεια και στην πορεία 
καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια που έχει 
περαστεί το spray με ένα καθαρό σφουγγάρι
το οποίο βρέχουμε με χλιαρό νερό.

Καθαρισμός πλακιδίων από ρύπους     6.3

Καθαρισμός αρμόστοκων     6.2

ςυνήθως στους χώρους με βαριά κυκλο-
φορία, εμφανίζονται διάφοροι λεκέδες που 
είναι δύσκολο να καθαριστούν. αυτό ισχύει 
αρκετές φορές και για τις κουζίνες σε μία
κατοικία.

BHMA 1: ρίχνουμε το VLX 182 επάνω στην 
λερωμένη επιφάνεια. το VLX 182 είναι ένα 
όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών 
και κεραμικών πλακιδίων.

το VLX 182 δρα άμεσα, αφαιρώντας από τα
πλακάκια και τους αρμούς, σχηματισμούς 
κρούστας τσιμέντου, αλατούχες και ασβε-
στώδεις επικολλήσεις, υπολείμματα από 
κόλλες και αμμοκονιάματα καθώς και λε-
κέδες από γράσα, βερνίκια, λάδια κτλ.

ύπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αρμόστοκοι 
λερώνονται από την καθημερινή κυκλοφο-
ρία. ςε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε 
πολύ εύκολα να τους καθαρίσουμε, με το 
ήπιο καθαριστικό VLX 181.

BHMA 3: ςτην περίπτωση όπου απαιτείται, 
τρίβουμε τον αρμόστοκο με ένα βουρτσάκι, 
για να καθαρίσει.

BHMA 1: προσθέτουμε το VLX 181 σε ένα 
δοχείο με νερό. για κάθε 5 m2 χρειάζεται 1 
δοχείο VLX 181. κατόπιν, σφουγγαρίζουμε 
την επιφάνεια.

BHMA 4: ςφουγγαρίζουμε την επιφάνεια με 
νερό, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον
καθαρισμό.

BHMA 2: τα αποτελέσματα αρχίζουν να γί-
νονται ορατά μετά από λίγα λεπτά.

το VLX 181 καθαρίζει τέλεια, χωρίς να 
προκαλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτό-
χρονα γυαλάδα. έίναι ιδανικό για πλακάκια 
με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμήσεις, 
τα οποία καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί.

Προϊόντα Προϊόντα 

Πρόβλημα Πιθανοί Λόγοι Λύση

ο εποξειδικός 
αρμόστοκος που 
έχουμε εφαρμό-
σει στην πισίνα, 
μετά από αρκετό 
καιρό δεν έχει 
στεγνώσει.

α)  ο αρμόστοκος δεν έχει εφαρμοστεί καλά 
(δεν έχει γίνει αντίδραση επειδή δεν αδειά-
σαμε καλά το α ή το β συστατικό)

β)  ύπήρχε κάποιο ποσοστό υγρασίας στο υπό-
στρωμα, πριν την εφαρμογή του αρμόστοκου

γ)  μετά την εφαρμογή του αρμόστοκου (και 
πριν την ωρίμανση του), είχαμε αύξηση της 
υγρασίας του περιβάλλοντος ή βροχή

1. αποξήλωση του 
αρμόστοκου.
2.  καλός καθαρισμός 

του υποστρώματος.
3.  έφαρμογή του 

εποξειδικού αρμό-
στοκου FMF 155.

BHMA 2
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολος καθαρισμός - Μοναδική Γυαλάδα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Καθαρίζει λεκέδες, βερνίκια, λάδια - Δρα αποτελεσματικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολος καθαρισμός - Λειτουργεί σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες

VLX 181 
Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης
Κατανάλωση: 1 L/5 m² επιφάνειας

VLX 182
Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών 
και κεραμικών πλακιδίων
Κατανάλωση: 1 L/5,5 m² επιφάνειας

BORNIT®-GRAFFITI REMOVER 
Ειδικό καθαριστικό φιλικό προς το περιβάλλον που δρα σε βάθος 
και χρησιμεύει στην αφαίρεση γκράφιτι
Κατανάλωση: περ. 0,5 kg/m² καθαριζόμενης επιφάνειας
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Παρουσίαση των προϊόντων

WRM 512 BUILD 
Κονίαµα για σοβάτισµα και κτίσιµο

κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. ιδανικό 
για μερεμέτια. κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.
Κατανάλωση: περίπου 15 - 16 kg/m²/cm
Συσκευασία: γκρι 25kg, λευκό 25kg

WRM 515 FIX 
Επισκευαστικό κονίαµα R2

έπισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός 
συστατικού, τύπου PCC R2 βάση έν 1504-3. 
κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυρο-
δέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή 
κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.
Κατανάλωση:  περίπου 15 kg/m²/cm πάχος 
στρώσης. κατασκευή λουκιού: 1,8 - 2,6 kg/m
Συσκευασία: λευκό 5kg, λευκό 25kg, γκρι 
5kg, γκρι 25kg, κεραμιδί 5kg, κεραμιδί 25kg

R2

PCC
ΕΝ 1504-3

WRM 500 
Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαµα

ςφραγιστικό κονίαμα ενός συστατικού, 
υπερταχύπηκτο (χρόνος πήξης 3 min), 
μη συρρικνούμενο. απαιτείται μόνο νερό 
για την παρασκευή του.
Κατανάλωση: 1 kg ξηρό κονίαμα αποδίδει 
περίπου 0,6 L έτοιμου υγρού κονιάματος.
Συσκευασία: 4kg

3
min.

WRM 510 
Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία 
οπλισµών

έπαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό προϊόν ενός 
συστατικού, αποτελούμενο από τσιμέντο 
ειδικών  προδιαγραφών, πυρίτιο, ρητίνες και 
βελτιωτικά πρόσμικτα.
Κατανάλωση:   για εφαρμογή σε οπλισμό: 
0,06-0,12kg/τρέχον μέτρο. 
ως γέφυρα πρόσφυσης: 
περίπου 2,0 kg/m2 για δύο στρώσεις.
Συσκευασία: 1kg, 5kg

ΕPOSHIELD INJECT  S  
Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών 
για ρωγµές 0,1 - 3,0 mm

ένέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτες. χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις 
σκυροδέματος εύρους 0,1-3,0 mm. 
Κατανάλωση: 1,1 kg/L κενού χώρου για 
σφράγιση ρωγμών.
Συσκευασία: 1kg

ΕPOSHIELD INJECT W  
Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών 
για ρωγµές >3,0mm - Γέφυρα πρόσφυσης

ένέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτες. 
Κατανάλωση: 1,5 kg/L κενού χώρου για 
σφράγιση ρωγμών.
Συσκευασία: γκρι 1kg, γκρι 4kg

WRM 483 CEM COAT  
Λεπτόκοκκος τσιµεντόστοκος ενισχυµένος 
µε ειδικές ρητίνες.

λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος 
με ειδικές ρητίνες, με άριστη εργασιμότητα. 
δουλεύεται εύκολα και αφήνει μια λεία τε-
λική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή, 
πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, 
έτοιμη για βάψιμο. 
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος 
στρώσης.
Συσκευασία: γκρι 25kg, λευκό 25kg

R2

PCC
ΕΝ 1504-3

WRM 483 CEM COAT FINE 
 Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιµεντόστοκος 
ενισχυµένος µε ειδικές ρητίνες.

έξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος 
ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες. δουλεύεται 
εύκολα με το χέρι ή με πιστόλι airless και 
αφήνει μια ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια, 
με μεγάλη αντοχή σε τριβή, πολύ καλή πρό-
σφυση με το υπόστρωμα, έτοιμη για βάψιμο. 
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος 
στρώσης.
Συσκευασία: γκρι 5kg, λευκό 5kg, γκρι 25kg, 
λευκό 25kg

R2

PCC
ΕΝ 1504-3

BHMA 2: με ένα συρμάτινο σφουγγάρι κα-
θαρίζουμε τοπικά το λεκέ που θέλουμε να
καθαρίσουμε.

BHMA 5: ςφουγγαρίζουμε την επιφάνεια 
με νερό, ώστε να ολοκληρώσουμε τον κα-
θαρισμό της.

BHMA 3: καθαρίζουμε καλά όλη την επιφά-
νεια εφαρμογής με ένα σφουγγάρι.

με το VLX 182 πετυχαίνουμε να καθαρί-
σουμε άριστα τους λεκέδες από τις επιφά-
νειες των πλακιδίων.

BHMA 4: καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια
εφαρμογής με ένα υγρό πανί.

VLX 182
Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό 
αρμών και κεραμικών πλακιδίων
Κατανάλωση: 1 L/5,5 m² επιφάνειας

NANOSHIELD W  
Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία 
επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα. 
Κατανάλωση: 100-200ml/m2

Προϊόντα 
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έπισκευαστικάA

6.4   Αδιαβροχοποίηση μαρμάρων & πέτρας

για την προστασία επιφανειών από υγρασία, 
μούχλα, μύκητες και τη δημιουργία αλά-
των, η THRAKON προτείνει την χρήση του 
NANOSHIELD W. το NANOSHIELD W είναι 
προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο που 
θωρακίζει τις πορώδεις επιφάνειες. δεν 
δημιουργεί φιλμ, είναι διαφανές και δεν 
κιτρινίζει από την ηλιακή ακτινοβολία.

BHMA 1: καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια 
από σκόνες. έάν υπάρχουν τοπικοί λεκέ-
δες, μπορούμε να τους καθαρίσουμε με 
το ήπιο καθαριστικό επιφανειών VLX 181.

BHMA 2: έφαρμόζουμε το ΝΑΝΟSHIELD 
W σε όλη την επιφάνεια με ρολό ή με βούρ-
τσα. μπορεί να εφαρμοστεί και με ψεκα-
σμό. η εφαρμογή γίνεται σε δύο στρώσεις. 
η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης γίνεται 
εντός τριών ωρών από την προηγούμενη.

το NANOSHIELD W είναι ένα προϊόν υδρο-
φοβικού εμποτισμού το οποίο είναι ιδανικό 
για την προστασία ανόργανων υποστρωμά-
των, δεν δημιουργεί φιλμ, είναι υδρατμο-
περατό και είναι ιδανικό για την αδιαβρο-
χοποίηση των επιφανειών αυτών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Προστασία από άλατα

60
min.

R2

PCC
ΕΝ 1504-3

WRM 518 
Ταχύπηκτο (60 min) επισκευαστικό ρητινούχο 
κονίαµα R2

ταχύπηκτο επισκευαστικό ρητινούχο 
τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τύπου PCC 
R2 βάση έν 1504-3. κατάλληλο για επισκευές 
επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, 
σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, 
κατασκευή λουκιών κ.λπ.
Κατανάλωση: περίπου 15 kg/m²/cm πάχος 
στρώσης
Συσκευασία: γκρι 25kg

20
min.

R3

PCC
ΕΝ 1504-3 WRM 520 

Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα R3

ταχύπηκτο (20min) επισκευαστικό τσιμεντο-
κονίαμα υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός 
συστατικού, τύπου PCC R3, βάση έν 1504-3. 
Κατανάλωση: περίπου 19-20 kg/m²/cm πάχος 
στρώσης. 
Συσκευασία: γκρι 5kg, γκρι 25kg
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ELASTO PU  
Πολυουρεθανική σφραγιστική µαστίχη

πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη ενός 
συστατικού, χωρίς διαλύτες. παρουσιάζει 
εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά 
υλικά, σφραγίζοντας αρμούς που απαιτούν υψηλή 
ελαστικότητα. για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
Κατανάλωση: αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά 
φύσιγγα 310 ml/24 m ανά λουκάνικο 600 ml
αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 310 
ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml

GLX 292 FLEX PRIM 
Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης

Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι 
νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.
Κατανάλωση: 50-70 g/m² ανά στρώση

FLX 390 PU  
Ελαστική επαλειφόµενη πολυουρεθανική 
µεµβράνη (1Κ)

έπαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη (ελαστικό-
τητα > 800%) πολυουρεθανικής βάσεως ενός 
συστατικού που χρησιμοποιείται για μακρο-
χρόνια στεγάνωση. χρόνος Ζωής: 10 έτη. 
Κατανάλωση: 1,3-1,8 kg/m² εφαρμοσμένο σε 
δύο ή τρεις στρώσεις

FLX 390 TOP COAT  
Ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική 
µεµβράνη (1Κ)

Eλαστική βαφή, ενός συστατικού, αλειφατικής 
πολυουρεθανικής βάσεως που χρησιμοποιεί-
ται για μακροχρόνια προστασία της στεγανω-
τικής μεμβράνης από τις καιρικές συνθήκες. 
δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλιώνει επιφανειακά, 
δεν υδρολύεται ενώ παρέχει μεγάλη υδροφο-
βία, αντοχή στον ήλιο και στον πάγο. παρέχει 
εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και διατηρεί τις 
μηχανικές του ιδιότητες μέσω τεχνητής γήραν-
σης. βατότητα P4.
Κατανάλωση: 120-150 g/m² εφαρμοσμένο σε 
δύο ή τρεις στρώσεις

ELASTO PU FLEX 
Πολυουρεθανική σφραγιστική µαστίχη 
για οριζόντιους αρµούς

Eλαστικό, θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό (μα-
στίχα) πολυουρεθάνης, ενός συστατικού. παρέ-
χει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλη ελαστικότητα 
και αντοχή σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά, 
για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Κατανάλωση: αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά 
φύσιγγα 310 ml/24 m ανά λουκάνικο 600 ml
αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 310 
ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml

STATUS DUR 
Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου

διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα 
διαλύτου. έμποτίζει τις επιφάνειες και τις 
αδιαβροχοποιεί ενώ τους επιτρέπει να ανα-
πνέουν. αποτελεί την καλύτερη προεργασία 
πριν από το βάψιμο με πλαστικά, ακρυλικά, 
Relief, τσιμεντοχρώματα ή μονωτικά.
Κατανάλωση: 12-14 m²/L

ςτεγανωτικά

NANOSHIELD W 
Προϊόν νανοµοριακής δοµής για προστασία 
επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα.

προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο που 
θωρακίζει τις απορροφητικές επιφάνειες 
από την υγρασία και την εμφάνιση αλάτων, 
μούχλας και μυκήτων.  
Κατανάλωση: 100-200ml/m2, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Προϊόν 
Νανοτεχνολογίας

R4

PCC
ΕΝ 1504-3

WRM 525 

Επισκευαστικό ινοπλισµένο κονίαµα υψηλών 
αντοχών R4

έπισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα 
υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός 
συστατικού, τύπου PCC R4, βάση έν 1504-3. 
Κατανάλωση: περίπου 17-18 kg/m²/cm πάχος 
στρώσης.
Συσκευασία: γκρι 5kg, γκρι 25kg

WRM 550 

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς

λευκός, ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς 
τσιμεντοειδούς βάσης. αποτελείται από 
τσιμέντο, υδράσβεστο, μάρμαρο και βελτιωτικά 
πρόσθετα.
Κατανάλωση: 13-14 kg/m² για πάχος εφαρ-
μογής 1 cm
Συσκευασία: γκρι 5kg, γκρι 25kg

CEM I 42,5 R & 52,5 N 

Τσιµέντο Portland υψηλών αντοχών

τσιμέντο Portland με υψηλές αντοχές στη 
θλίψη, την κάμψη, την τριβή, τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση.
Συσκευασία: λευκό 4kg, γκρι 4kg

CEM EXPRESS 

Τσιµεντο ταχείας πήξης

Κατανάλωση: για την παρασκευή 1L μίγματος 
έτοιμου προς χρήση απαιτούνται περίπου 1,6 
kg CEM EXPRESS.
Συσκευασία: 4kg

3
min.

Ίνες Προπυλενίου
Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι απο-
τελεσματικές σε minimum δοσολογίες. Για 
στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τσιμε-
ντοκονίες, οπλισμένα επιχρίσματα, αντιτριβικά 
δάπεδα κ.λπ. Κατασκευάζονται μόνο από παρ-
θένο πολυπροπυλένιο χωρίς πλαστικοποιητές.
Λόγω της ειδικής επιφανειακής μεταχείρισης 
διασπώνται πολύ εύκολα σε 300 εκατ. ινίδια ανά 
κιλό (στα 6 mm).
Συσκευασία: 0,9kg / 6mm

Υαλόπλεγµα Οπλισµού 
Στεγανώσεων (70 g/m²)
Πλέγμα πλάτους 100 cm:
Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση 
στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. FLX 380, 
FLX 382, FLX 385) σε ιδιαίτερα δύσκολες 
περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων.
Συσκευασία: ρολό 1m x 50m

Υαλόπλεγµα Ενίσχυσης 
Τοιχοποιίας (223 g/m²)
10x10mm
Συσκευασία: ρολό 0.23 χ 50m

Υαλόπλεγµα
ETICS (160 g/m²)
αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο
με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Κατανάλωση: 1,1 m/m²
Συσκευασία: ρολό 1m x 50m

Υαλόπλεγµα 
CLIMAPLUS (160 g/m²)
αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Κατανάλωση: 1,1 m/m²
Συσκευασία: ρολό 1mx50m

Υαλόπλεγµα 
ETICS (145 g/m²)
αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με 
το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Κατανάλωση: 1,1 m/m²
Συσκευασία: ρολό 1mx50m

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγµα 
Επιχρισµάτων (110 g/m²)
10x10mm μπλε
Συσκευασία: ρολό 1m χ 50m

Oπλισμός

GLX 298  
Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό αστάρι πρόσφυ-
σης. αντικαθιστά την παραδοσιακή «πεταχτή» 
στρώση. αποτελείται από συνθετικές ρητίνες 
και χαλαζιακή άμμο.
Κατανάλωση: 300-350 g/m²

BORNIT®-GRAFFITI 
REMOVER
έιδικό καθαριστικό φιλικό προς το περιβάλ-
λον που δρα σε βάθος και χρησιμεύει στην 
αφαίρεση γκράφιτι ή παρόμοιων επιγραφών με 
ήπιο τρόπο από διάφορα υποστρώματα όπως 
π.χ. από σκυρόδεμα, τούβλα, φυσική πέτρα, 
γρανίτη, μάρμαρο, πλακάκια, γυαλί, αλουμίνιο, 
λακαρισμένες επιφάνειες κτλ.
Κατανάλωση: περ. 0,5 kg/m² καθαριζόμενης 
επιφάνειας
Χρόνος Παράδοσης: 15 ημέρες

B
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STATUS RUST PRIMER  
Αστάρι αντισκωριακής προστασίας

ύπόστρωμα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες 
και υψηλές αντοχές. παρέχει αποτελεσματική 
προστασία από τη σκουριά, ακόμη και κάτω 
από δύσκολες καιρικές συνθήκες. δουλεύεται 
μαλακά και απλώνεται θαυμάσια. έξασφαλίζει 
στο τελικό χρώμα πολύ καλή πρόσφυση και ένα 
εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. 
Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS AQUADROP 
Οικολογική ριπολίνη νερού

βάσεις χρωματισμού οικολογικής ριπολίνης 
νερού. έξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένη 
οικολογική ριπολίνη νερού, ιδανική για χρήση 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Ξεχωρίζει γιατί είναι άοσμη και δεν κιτρινί-
ζει. απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, 
αφήνοντας μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει 
στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες για πολλά χρόνια.
Κατανάλωση: 12-14 m²/L

VLX 186  
Ενισχυτικό κόλλας και αρµόστοκου-Αστάρι 
ειδικών εφαρµογών

Φιλικό προς το περιβάλλον, ακρυλικό 
πρόσμικτο βελτιωτικό, χωρίς οργανικούς 
διαλύτες. χρησιμοποιείται και ως αστάρι 
αδιάλυτο για την τοποθέτηση πλακιδίων σε 
απαιτητικά υποστρώματα (παλιά πλακίδια, 
μάρμαρα, μωσαϊκό, κ.ά.).
Κατανάλωση: ρητίνη: 40-80 g VLX 186 ανά 
κιλό προϊόντος
αστάρι: μη απορροφητικές επιφάνειες: 1 
kg/15 m² επιφάνειας
απορροφητικές επιφάνειες: 1 kg/5 m² 
επιφάνειας

χρώματα

STATUS ECO 
Οικολογικό πλαστικό

πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής 
ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. 
έίναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς τον 
χρήστη και το περιβάλλον. απλώνεται θαυ-
μάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα 
και μεγάλη απόδοση.
Κατανάλωση:  12-15 m²/L

STATUS 
Kitchen & Bath

αντιμουχλικό πλαστικό χρώμα με ισχυρή 
αντιμυκητιακή δράση. Έχει εξαιρετική 
καλυπτική ικανότητα, μεγάλη απόδοση και 
εύκολη εφαρμογή. αφήνει μία ξεχωρι-
στή, πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει 
στο πλύσιμο και διατηρεί την απόχρωση 
αναλλοίωτη, χαρίζοντας την αίσθηση του 
καθαρού και φρεσκοβαμμένου χώρου για 
πολύ καιρό.
Κατανάλωση:  12-15 m²/L

STATUS ALL WEATHER  
Ελαστοµερές µονωτικό χρώµα

βάσεις χρωματισμού ελαστομερούς, μονωτικού 
χρώματος. έλαστομερές μονωτικό χρώμα, που 
βάφει και συγχρόνως μονώνει τους εξωτε-
ρικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας απόλυτη 
προστασία από την υγρασία και εξαιρετικές 
αντοχές στο χρόνο. Έχει την ικανότητα να εμπο-
δίζει την δημιουργία μούχλας, ενώ παρουσιάζει 
μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων. η ειδι-
κή του σύνθεση με ενσωματωμένα UV φίλτρα, 
δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύ-
πτει όλες τις τριχοειδείς ρωγμές και παραμένει 
ελαστική χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.
Κατανάλωση: 8-10 m²/L

STATUS POLYPRIMER 
Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων

οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών 
εφαρμογών, για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. πιστοποιημένο με το ειδικό οικολογικό 
σήμα της έ.έ. έφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαι-
ρετική καλυπτική ικανότητα και εξασφαλίζει 
υψηλή πρόσφυση και ένα άψογο τελικό αποτέ-
λεσμα. κατάλληλο για τη μόνωση των μαύρων 
στιγμάτων από υγρασία στους εσωτερικούς 
τοίχους μπάνιων και δωματίων.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L

WA
CG2 FMF 160 LUX  

Αρµόστοκος πορσελάνινης υφής. Εξαιρετικά 
υψηλές µηχανικές αντοχές και ιδιαίτερα λεία 
τελική επιφάνεια

αρμόστοκος με υψηλές μηχανικές αντοχές 
και χαρακτηριστική χρωματική ομοιογένεια. 
έξασφαλίζει στεγανότητα επιτυγχάνοντας 
εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και 
αντιμυκητιακή προστασία. αποτρέπει την 
ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχηματισμό 
μυκήτων και λεκέδων αλάτων στην επιφάνειά 
του. έίναι γρήγορης πήξης και κατατάσσεται 
στην κατηγορία αρμόστοκων τύπου CG2 WA 
κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο έν 13888. 

VKW 129 
Υπερελαστική, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων 
για τις πιο απαιτητικές εφαρµογές

ύπερελαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη 
για τις πιο απαιτητικές συγκολλήσεις και 
για επενδύσεις πλακόστρωσης ακόμη και σε 
δονούμενες επιφάνειες. 
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

S2
C2TE

ULTRA FLEX

κόλλες και αρμόστοκοι

S2C2TE

VKW 132 
Ελαστική κόλλα 2 συστατικών

ύψηλής ποιότητας και ελαστικότητας κόλλα 
πλακιδίων 2 συστατικών για επενδύσεις 
επιφανειών που υπόκεινται σε δονήσεις και 
συστολοδιαστολές. για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 
Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²

RG

FMF 155 
Εποξειδικός αρµόστοκος 2 συστατικών. 
Υψηλή ανθεκτικότητα για ειδικές κατασκευές 
και επαγγελµατικούς χώρους.

έποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών 
χωρίς διαλύτες, κατάλληλος για την πλήρω-
ση αρμών πλάτους από 2-12 mm. μετά τη 
σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές αντοχές, τόσο 
μηχανικές (θλίψη, κάμψη, πρόσφυση), όσο και 
χημικές (οξέα, αλκάλια, οργανικοί διαλύτες). 
έξίσου ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες 
και το νερό, αλατούχο ή μη. κατατάσσεται ως 
αρμόστοκος τύπου RG κατά το ευρωπαϊκό 
πρότυπο έν 13888. διατίθεται σε συσκευασία 
3 kg (A: 2,82 kg - B: 0,18 kg).

WA
CG2

FMF 150 
Έγχρωµος Αρµόστοκος. Ενισχυµένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και εξαιρετική εργασιµότητα.

αρμόστοκος ενός συστατικού με βάση το τσι-
μέντο, ενισχυμένος με πολυμερικά πρόσθετα 
και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή.
κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA 
κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο έν 13888.
παράγεται σε δύο τύπους:
• λεπτόκοκκος νο 301-νο 326: πάχος αρμού 
έως 5 mm.
• χονδρόκοκκος νο 501-νο 525: πάχος αρμού 
5-20 mm.

VLX 181  
Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης

διαφανές μη όξινο καθαριστικό γενικής 
χρήσης για μάρμαρα και πλακίδια με άρωμα 
λεμονιού. καθαρίζει τέλεια χωρίς να προ-
καλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα 
γυαλάδα. 
Κατανάλωση: 1 L/5 m² επιφάνειας

VLX 182  
Όξινο καθαριστικό και λαµπρυντικό αρµών 
και κεραµικών πλακιδίων

διαφανές όξινο υγρό καθαριστικό και λα-
μπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων. 
καθαρίζει, προσδίδει γυαλάδα, διατηρεί 
τα χρώματα του αρμόστοκου ζωντανά και 
λαμπερά μετά την εφαρμογή. 
Κατανάλωση: 5.5 m²/L επιφάνειας

GLX 190  
Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης 
πλακιδίων & µωσαϊκών

ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με πολυμερή 
συνθετικά υλικά, προσμίξεις ορυκτών και 
χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας. 
ένισχύει την πρόσφυση της κόλλας σε λείες 
και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. 
Κατανάλωση: 0,4 kg/m²

STATUS DUKO  
Ντουκόχρωµα

γυαλιστερό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, για 
εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει 
για την ανθεκτικότητά του στις δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες και στο πλύσιμο. δημιουργεί μια 
γυαλιστερή και σκληρή επιφάνεια, με αναλλοί-
ωτες αποχρώσεις, χαρίζοντας προστασία και 
ομορφιά για πολύ καιρό.
Κατανάλωση: 13-15 m²/L

VKW 128  
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής 
ελαστικότητας

έλαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για 
συγκόλληση απορροφητικών αλλά και μη 
απορροφητικών πλακιδίων σε εξωτερικές 
όψεις κτιρίων αλλά και σε υποστρώματα 
όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συ-
γκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στις 
κλιματικές μεταβολές. 
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

S1

C2TE
SUPER FLEX

STATUS AQUAWOOD
Προστατευτικό & συντηρητικό βερνίκι
εµποτισµού νερού

βερνίκι εμποτισμού νερού, ειδικά σχεδιασμένο 
να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία 
του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, 
αναδεικνύοντας παράλληλα τη φυσική του ομορ-
φιά. διαθέτει ενσωματωμένα UV φίλτρα για την 
αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και σε 
συνδυασμό με την υδαταπωθητική του ιδιότητα 
αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας και τον κίν-
δυνο προσβολής από έντομα, μύκητες, σαράκι 
και διάφορα άλλα παράσιτα. ςτεγνώνει γρήγορα 
και ακολουθεί τις συστολές και διαστολές των 
ξύλων χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. δια-
τίθεται σε άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις: πεύκο, 
δρυς, κερασιά, καστανιά, καρυδιά, μαόνι, 
Oregon και Teak
Κατανάλωση: 18-20 m²/L

Σταυροί 
πλακιδίων

Ταφ 
πλακιδίων

Ύψιλον 
πλακιδίων

Δ

Ε
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δάπεδα

NSD 620  
Ελαφρύ θερµοµονωτικό δάπεδο
3 - 20 cm

Έτοιμο, θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα 
δαπέδου, ενός συστατικού. αποτελείται από 
τσιμέντο, θρυμματισμένο YTONG, χαλαζιακή 
άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο 
κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.
Κατανάλωση: 10-11 kg ξηρού κονιάματος 
ανά m², για πάχος 1 cm.

NSF 610  
Αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο έως 10 mm

αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατι-
κού, τσιμεντοειδούς βάσης. αποτελείται από 
χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας 
με μέγιστο κόκκο 0,5 mm και βελτιωτικά 
πρόσθετα.
Κατανάλωση: 18 kg/m², για 1 για πάχος 1 cm.

THC 410 C 
Χοντρόκκοκη, ινοπλισµένη κόλλα 
τσιµεντοειδούς βάσης

χοντρόκκοκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοει-
δούς βάσης, κατάλληλη για συγκόλληση και 
σοβάτισμα (με χρήση πλέγματος) θερμομονω-
τικών πλακών. Έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση 
στα ανόργανα υποστρώματα, υψηλή ελαστι-
κότητα, αντοχή στην ψύξη και την υγρασία. 
ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
έν 13499 και ETAG 004.
Κατανάλωση: 3,0 - 4,0 kg/m2.

GLX 498 SIL PRIM 
Έγχρωµο σιλικονούχο αστάρι

ςιλικονούχο αστάρι πρόσφυσης. 
χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση 
του τελικού επιχρίσματος.
Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20 kg/
m² ανά στρώση.

GLX 494 PRIM 
Έγχρωµο ακρυλικό αστάρι

αστάρι ακρυλικής βάσης, υψηλής διεισδυτικό-
τητας. χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση 
του τελικού επιχρίσματος. 
Κατανάλωση μετά από αραίωση: 
0,20 - 0,25 kg/m² ανά στρώση.

DEC 428 POLYPLAST
Ακρυλικό επίχρισµα

έπίχρισμα ακρυλικής βάσης με μεγάλη ελαστι-
κότητα και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει 
έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετι-
κούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την 
ανάγκη βαφής.

DEC 438 SILICONE
Έγχρωµο σιλικονούχο επίχρισµα

ςιλικονούχο επίχρισμα με μεγάλη υδρατμοπε-
ρατότητα και επιπλέον αντιμυκητιακή δράση. 
προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε 
διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), 
δίχως την ανάγκη βαφής των όψεων. ιδανικός 
για παραθαλάσσιες περιοχές

THC 410
Ινοπλισµένη κόλλα - σοβάς τσιµεντοειδούς 
βάσης, υψηλής ελαστικότητας

έξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα, υψηλής 
ελαστικότητας, αυξημένων αντοχών, με βάση 
το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρό-
σθετα. αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή 
άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθι-
κά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτι-
κά πρόσθετα. ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα έν 13499 και ETAG 004.
Κατανάλωση: 3,5 - 4,0 kg/m²

WHITE SPIRIT 
Διαλυτικό για χρώµατα πινέλου.

REMOVER  
Χρωµάτων

νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων και 
βερνικιών. δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.

STATUS ONE COVER 
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός 
στόκος για κάθε εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια. δουλεύεται εύκολα και μαλακά, 
δεν χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα και βάφε-
ται αμέσως μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.

STATUS 
Αστάρι Μετάλλων

ύπόστρωμα ιδανικό για την προεργασία των σι-
δηρούχων μεταλλικών επιφανειών. δουλεύεται 
μαλακά, απλώνει θαυμάσια, έχει εξαιρετική 
καλυπτικότητα και δεν τρέχει. έξασφαλίζει 
πολύ καλή πρόσφυση στο τελικό χρώμα. 
Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS 
Ριπολίνη

έξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη για χρήση 
μέσα και έξω από το σπίτι. αφήνει μια υπέρο-
χη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο 
και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά 
χρόνια. Ξεχωρίζει για τη μαλακή εργασιμότητα, 
την εύκολη κάλυψη και το θαυμάσιο άπλωμα. 
Κατανάλωση: 14-16 m²/L

STATUS 100%
Ακρυλικός στόκος

λευκός στόκος οικοδομών για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. δουλεύεται εύκολα 
και μαλακά, δεν τρέχει και γεμίζει ομοιό-
μορφα. ςτεγνώνει γρήγορα χωρίς σκασίματα 
και τρίβεται εύκολα, αφήνοντας μια λεία και 
ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια. 
Κατανάλωση: 400 g/m2

STATUS RUSTOBLOCK 
Σφυρήλατο

έξελιγμένο χρώμα με σφυρήλατο φινίρισμα 
που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της 
σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επι-
φάνεια, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. 
παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό 
άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές 
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. το αποτέλε-
σμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα ανθεκτική 
επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, για 
πολύ καιρό. διατίθεται σε 5 αποχρώσεις
Κατανάλωση: 6-8 m²/L

NHP 255
Λευκός σοβάς ενός χεριού µε µάρµαρο

λευκός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθι-
στά το λάσπωμα και το φινίρισμα. έξασφαλί-
ζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση και τη λείαν-
ση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. 
το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του 
συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλε-
σμα κατά τη λείανση των επιφανειών.
Κατανάλωση: 13-15 kg/m² για πάχος 
εφαρμογής 1 cm

SHP 205
Σοβάς πεταχτός

πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις 
επιφάνειες και λειτουργεί ως γέφυρα για 
την ενίσχυση της πρόσφυσης των επόμενων 
στρώσεων σοβά.
Κατανάλωση: 5 kg/m² για πάχος 
εφαρμογής 0,5 cm

έπιχρίσματα

DEC 470
Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσµατος - 
Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

λευκό κονίαμα ενός συστατικού. καταργεί 
τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστο-
κους. αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, 
χωρίς σβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα 
μετά το στέγνωμα.
Κατανάλωση: 1,0 kg/m² για δύο στρώσεις.

STATUS RUSTOBLOCK 
Χρώµα και µίνιο

έξελιγμένο χρώμα με γυαλιστερό φινίρισμα 
που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της 
σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική 
επιφάνεια. παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και 
πολύ καλό άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετι-
κές αντοχές στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
το αποτέλεσμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα 
ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώ-
σεις, για πολύ καιρό. 

Κατανάλωση: 6-8 m²/L

STATUS LS 703  
διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου 
βάσεως ξυλόλης. ένδείκνυται για την αραίωση 
των: CARMYPOOL και CARMYSAIL.

Climaplus - ύλικά προσόψεων

DECOR PU VARNISH 
Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών
διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, δύο συστα-
τικών. προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές 
μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους χημικούς 
παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και 
την ακτινοβολία UV.
Κατανάλωση: 80-120 ml/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
*Διατίθεται σε γυαλιστερό (gloss) και ματ.
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ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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