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Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται 
από τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις και οδηγίες. Διαθέτει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργα-
στήρια για τον έλεγχο τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Η THRAKON διαθέτει 
πιστοποίηση ISO και τα προϊόντα της εταιρείας φέρουν τη σήμανση CE, έτσι ο τελικός καταναλωτής 
είναι σίγουρος για την καταλληλότητα και την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεται.

Ο νέος κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 

Η ευρωπαϊκή κοινότητα αντικατέστησε την οδηγία 89/106/EEC με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 
που αφορά στην παραγωγή δομικών προϊόντων και με την οποία επιδιώκει να εναρμονίσει τις νομο-
θεσίες των κρατών μελών, έτσι ώστε τα προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην κοινότητα να 
έχουν κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει κυρώσει το νέο Κανονισμό, κατά συνέπεια 
τα δομικά προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην Ελλάδα μετά την 1η Ιουλίου του 2013 υπο-
χρεούνται να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και να διαθέτουν Δήλωση Επίδοσης.
Με αυτόν τον τρόπο, ο τελικός καταναλωτής είναι σίγουρος ότι το προϊόν που προμηθεύεται είναι 
κατάλληλο για την περίπτωση για την οποία προορίζεται, είναι ασφαλές σε ό,τι αφορά στη χρήση του 
και δεν περικλείει κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Η σήμανση CE 

Η σήμανση CE είναι το σήμα ποιότητας του προϊόντος. Η ύπαρξή του διασφαλίζει για τον καταναλωτή, 
ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχει επιλέξει ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά χαρακτηρι-
στικά που έχουν θεσπιστεί για το προϊόν.
Για να μπορέσει ο παραγωγός να αποκτήσει τη δυνατότητα σήμανσης των προϊόντων του με το CE 
είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διαδικασίες 
παραγωγής όπως είναι το ISO 9001.
Τόσο οι διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου (FPC Factory Production Control) όσο και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς και εργαστήρια που 
διαθέτουν την απαραίτητη προς τούτο διαπίστευση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμε-
νικότητα των αποτελεσμάτων και ελέγχεται ο παραγωγός ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις προ-
βλεπόμενες διαδικασίες.
Η σήμανση CE έχει συγκεκριμένη φόρμα και τίθεται πάνω σε κάθε προϊόν. Εκτός δε των άλλων περι-
λαμβάνει τα ευρωπαϊκά πρότυπα επί τη βάσει των οποίων παράγεται το προϊόν και τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος (π.χ. για σοβάδες ΕΝ 998-1, για κόλλες πλακιδίων ΕΝ 12004, για δάπεδα 
ΕΝ 13813, για κονιάματα τοιχοποιίας ΕΝ 998-2, κ.λπ.).
Στο προϊόν βρίσκονται και άλλες σημάνσεις οι οποίες επισημαίνουν ή τονίζουν συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά του προϊόντος (όπως ελαστικότητα, αδιαβροχοποίηση κ.λπ.) και οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν το CE.
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Πλεονεκτήματα

•  Παρουσιάζει μοναδική ποικιλία 
επιφανειών (πάνω από 22)

•  Δυνατότητα χρωματισμού  
σε περισσότερες από 30.000 
αποχρώσεις

•  Διαθέτει μοναδική γκάμα μονωτικών 
υλικών

•   Εξοικονομεί καύσιμα θέρμανσης  
και ενέργεια έως και 60%

•  Εγκαθίσταται εύκολα,  
δίχως ρηγματώσεις στο σοβά

•  Διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα

•  Φροντίζει για το περιβάλλον με 
σημαντική μείωση των ρύπων CO2

•  Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή 
στην υγρασία και τις δύσκολες 
κλιματολογικές συνθήκες

•  Προστατεύει τον φέροντα οργανισμό 
και φροντίζει για τη στεγάνωση των 
προσόψεων του κτιρίου

•  Εξασφαλίζει ποιοτική θερμομόνωση 
χειμώνα-καλοκαίρι

•  Προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη 
ηχομόνωση

•  Προσθέτει υπεραξία στο ακίνητο
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Υλικό Συγκόλλησης-Βασική Στρώση Επιχρίσματος

THC 403 CLIMABOND Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

THC 410 CLIMAFLEX  Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, 
υψηλής ελαστικότητας

THC 410 CLIMAFLEX C Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

THC 405 FIBERPLUS Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111330125
Γκρι
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111330325
Γκρι
25 kg

P111330425
Λευκή
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111330005
Γκρι
5 kg

P111331005
Λευκή
5 kg

P111331325
Γκρι
25 kg

P111331225
Λευκή
25 kg

Kόλλα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερικά πρό-
σθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
ΕΝ 13499 και ETAG 004.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για τη συγκόλληση θερμομονωτικών 
πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων 
(ΕPS/XPS/Πετροβάμβακας).
Κατανάλωση: 3,5-4,0 kg/m²
Tεμ./Παλ.: 60

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 
ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσι-
μέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά 
πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13499 
και ETAG 004.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα
θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομό-
νωσης κτιρίων.
Κατανάλωση: 3,5-4,0 kg/m²
Tεμ./Παλ.: 60

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα, υψηλής ελαστικότητας, 
αυξημένων αντοχών, με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με 
πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή 
άμμο, ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελ-
τιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ΕΝ 13499 και ETAG 004.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα 
θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμο-
μόνωσης κτιρίων. Συνιστάται ιδιαίτερα για την εφαρμογή του 
CLIMAPLUS σε πετροβάμβακα και Multipor.
Κατανάλωση: 3,5-4,0 kg/m² ανά στρώση  
7,0 - 9,0 kg/m² ως επίχρισμα επίπεδης τοιχοποιίας  
25 kg: Tεμ./Παλ.: 60
5 kg: Tεμ./Κιβ.: 4

Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, 
κατάλληλη για συγκόλληση και σοβάτισμα (με χρήση πλέγμα-
τος) θερμομονωτικών πλακών. Έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση 
στα ανόργανα υποστρώματα, υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στην 
ψύξη και την υγρασία. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ΕΝ 13499 και ETAG 004.
Εφαρμογή: Xρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS της THRAKON σε 
διάφορα υποστρώματα όπως μπετόν, τοιχοποιίες, σοβάδες, 
κ.λπ. Ιδανικό για μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα πάχη εφαρμογής. 
Κατανάλωση: 3,0-4,0 kg/m2.
Tεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111331425
Γκρι
25 kg

P111831125
Λευκή
25 kg
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Θερμομονωτικό Υλικό

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. 
Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS 
και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Ενδεικτική Πυκνότητα: 15-17 kg/m3

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,036 W/mK
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας
Διάσταση (mm): 1000 χ 600

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS.
Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη 
θερμική αγωγιμότητα. Πιστοποιημένες με σήμαν-
ση CE με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS 
και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Ενδεικτική Πυκνότητα: 18-20 kg/m3

Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας: λ=0,034 W/mK
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας
Διάσταση (mm): 1000 χ 600

Οργανικός, ινοπλισμένος ελαστομερής σοβάς, βασικής στρώ-
σης, έτοιμος προς χρήση. Ιδανικός για εφαρμογές σε ελαστκά 
υποστρώματα λόγω της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει. 
Ενισχυμένος με ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρό-
σθετα κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15824.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και σοβάτισμα 
θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμο-
μόνωσης κτιρίων.
Κατανάλωση: 3,0-3,5 kg/m²
Tεμ./Παλ.: 36

EPS 80 Διογκωμένη πολυστερίνη

EPS 100 Διογκωμένη πολυστερίνη

THC 420 ORGANIC Οργανικός ινοπλισμένος σοβάς βασικής  
                στρώσης για θερμομονωτικές πλάκες

Κωδικός Πάχη (mm)
Συσκευασία
    m2/Δέμα Euro/m2

C/C 30 12,00

C/C 40 9,00

C/C 50 7,20

C/C 60 6,00

C/C 70 4,80

C/C 80 4,20

C/C 90 3,60

C/C 100 3,60

Κωδικός Πάχη (mm)
Συσκευασία
    m2/Δέμα Euro/m2

C/C 30 12,00

C/C 40 9,00

C/C 50 7,20

C/C 60 6,00

C/C 70 4,80

C/C 80 4,20

C/C 90 3,60

C/C 100 3,60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121390025
Γκρι
25 kg
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 Κωδικός Πάχη (mm)
Συσκευασία

m2/Δέμα Euro/m2

C/C 20 18,00

C/C 30 12,00

C/C 40 9,00

C/C 50 7,20

C/C 60 6,00

C/C 70 4,80

C/C 80 4,20

C/C 90 3,60

C/C 100 3,60

 Κωδικός Πάχη (mm)
Συσκευασία

m2/Δέμα Euro/m2

C/C 10 36,00

C/C 20 18,00

C/C 30 12,00

C/C 40 9,00

C/C 50 7,20

C/C 60 6,00

C/C 70 4,80

C/C 80 4,20

C/C 90 3,60

C/C 100 3,60

 Κωδικός Πάχη (mm)
Συσκευασία

m2/Δέμα Euro/m2

C/C 30 12,00

C/C 40 9,00

C/C 50 7,20

C/C 60 6,00

C/C 70 4,80

C/C 80 4,20

C/C 90 3,60

C/C 100 3,60

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης 
EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι 
πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο 
ΕΝ 13163.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για την εφαρμογή του 
συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, 
στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον 
ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, 
δοκάρια και πλάκες.
Ενδεικτική Πυκνότητα: 25-27 kg/m³
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,034 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας
Διάσταση (mm): 1000 χ 600

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. 
Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες 
με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για την εφαρμογή του 
συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, 
στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον 
ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, 
δοκάρια και πλάκες. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί για 
θερμομονώσεις ταρατσών.
Ενδεικτική Πυκνότητα: 30-32 kg/m³
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,033 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας
Διάσταση (mm): 1000 χ 600

EPS 150 Διογκωμένη πολυστερίνη

EPS 200 Διογκωμένη πολυστερίνη

ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ  EPS 80 Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας 
διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 
15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες 
από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης 
πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE 
με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS 
και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,031 W/mK
Διάσταση (mm): 1000 χ 600
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
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ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ  EPS 100 Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

ΧPS Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας 
διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 
15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες 
από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης 
πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE 
με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS 
και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,030 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
Διάσταση (mm): 1000 χ 600

Σταθερές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 
ΧPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13164.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύ-
στημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. 
Ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία, λόγω 
της έλλειψης απορρόφησης νερού που χαρακτη-
ρίζει την εξηλασμένη πολυστερίνη.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας * λD(max):

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
Διάσταση (mm): 1250 χ 600

λ (W/mK) 
0,033
0,034

πάχος (cm)
2-5

6-10

* Συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητας μετά από
τεχνική γήρανση του
υλικού που αντιστοιχεί στη
συμπεριφορά που θα έχει
το υλικό μετά από περίπου
25 χρόνια.

Κωδικός Πάχη(mm)
Συσκευασία

 m2/Δέμα Euro/m2

C/C 10 36,00

C/C 20 18,00

C/C 30 12,00

C/C 40 9,00

C/C 50 7,20

C/C 60 6,00

C/C 70 4,80

C/C 80 4,20

C/C 90 3,60

C/C 100 3,60

Κωδικός Πάχη(mm)
Συσκευασία
  m2/Δέμα Euro/m2

C/C 20 15,00

C/C 30 10,50

C/C 40 7,50

C/C 50 6,00

C/C 60 5,25

C/C 70 4,50

C/C 80 3,75

C/C 100 3,00

Πετροβάμβακας Θερμομονωτικές πλάκες

Άκαυστες μονωτικές πλάκες από πετροβάμβακα 
με ενισχυμένες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές 
ιδιότητες. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13162.
Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύ-
στημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, ενώ 
προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος 
εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα 
και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις 
ηχομόνωσης.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,035 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες
Διάσταση (mm): 1200 χ 600

Κωδικός Πάχη(mm)
Συσκευασία
  m2/Δέμα Euro/m2

C/C 50 3,6

C/C 60 3

C/C 70 2,4

C/C 80 1,8

C/C 90 1,8

C/C 100 1,8
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YTONG MULTIPOR Θερμομονωτικές πλάκες

Κωδικός Ρολά/Παλ. m2/Παλ. Euro/m2 Euro/Τεμ.

T010320020 33 1650

Κωδικός Ρολά/Παλ. m2/Παλ. Euro/m2 Euro/Τεμ.

T010401600 33 1650

Κωδικός Ρολά/Παλ. Euro/m2 Euro/Τεμ.

T010401450 33

Κωδικός Πυκνότητα Διαστάσεις m3/παλ. Euro/m3

T010905000

100-115  
kg/m3

600 mm x 500 mm x 50 mm 1,80

T010960170  600 mm x 500 mm x 75 mm 1,80

T010910000  600 mm x 500 mm x 100 mm 1,92

T010912560  600 mm x 500 mm x 125 mm 1,80

T010915000  600 mm x 500 mm x 150 mm 1,80

T010920000  600 mm x 500 mm x 200 mm 1,92

Οπλισμός

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο  
με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση 
της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 
CLIMAPLUS και το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Μάτι: 4 x 4 mm
Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m
Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της 
βασικής στρώσης σε σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης.
Μάτι: 4 x 4 mm
Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m
Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο  
με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004. 
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής 
στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης CLIMAPLUS (145 g/m2).
Μάτι: 4 x 4 mm
Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m
Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)

Υαλόπλεγμα ETICS (160 g/m²)

Υαλόπλεγμα ETICS (145 g/m²)

Θερμομονωτικές πλάκες YTONG 
από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεμα (AAC).
Εφαρμογή: Κατάλληλες για το 
ολοκληρωμένο σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης 
CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται 
ιδιαίτερα για εφαρμογές του 
συστήματος εσωτερικά μίας 
κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα 
και για χώρους όπου έχουμε 
αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,045 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες
Ελάχιστη παραγγελία: 15 παλέτες
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Κωδικός Ρολά/Παλ. Euro/m2 Euro/Τεμ.

T010401450 33

Στρώση Εμποτισμού

Αστάρι ακρυλικής βάσης, υψηλής διεισδυτικότητας. 
Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού 
επιχρίσματος.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του υπο-
στρώματος πριν από την τελική εφαρμογή ακρυλικής 
βάσης οργανικών επιχρισμάτων και χρωμάτων.
Αραίωση: 15% έως 20% με νερό
Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20-0,25 kg/m² 
ανά στρώση
25 kg: Tεμ./Παλ.: 36
5 kg: Tεμ./Παλ.: 60

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη 
σελίδα 17.

GLX 494 PRIM Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C Διάφανο 5 kg

C/C Διάφανο 25 kg

C/C

Έ
γχ

ρω
μ

ο

Ομάδα Α 5 Kg

C/C Ομάδα Α 25 Kg

C/C Ομάδα Β 5 Kg

C/C Ομάδα Β 25 Kg

C/C Ομάδα C 5 Kg

C/C Ομάδα C 25 Kg

C/C Ομάδα D 5 Kg

C/C Ομάδα D 25 Kg

C/C Ομάδα Ε 5 Kg

C/C Ομάδα Ε 25 Kg

Σιλικονούχο αστάρι πρόσφυσης. Χρωματίζεται ανάλο-
γα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του
υποστρώματος πριν από την εφαρμογή του οργανικού
επιχρίσματος με βάση τη σιλικόνη (DEC 438).
Αραίωση: Έως 20% με νερό
Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20 kg/m² ανά 
στρώση
25 kg: Tεμ./Παλ.: 36
5 kg: Tεμ./Παλ.: 60

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη 
σελίδα 17.

GLX 498 SIL PRIM Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C Διάφανο 5 kg

C/C Διάφανο 25 kg

C/C

Έ
γχ

ρω
μ

ο

Ομάδα Α 5 Kg

C/C Ομάδα Α 25 Kg

C/C Ομάδα Β 5 Kg

C/C Ομάδα Β 25 Kg

C/C Ομάδα C 5 Kg

C/C Ομάδα C 25 Kg

C/C Ομάδα D 5 Kg

C/C Ομάδα D 25 Kg

C/C Ομάδα Ε 5 Kg

C/C Ομάδα Ε 25 Kg
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DEC 428 POLYPLAST Ακρυλικό επίχρισμα

DEC 431 FINE Λείο ακρυλικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

DEC 433 MOZAIC Ψηφιδωτό επίχρισμα με χρωματιστούς κόκκους σιλικόνης

Επίχρισμα ακρυλικής βάσης με μεγάλη ελαστικότητα 
και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρωμες τελι-
κές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή 
SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής 
στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσω-
τερικών και εξωτερικών χώρων.
Χρωματίζεται σύμφωνα με τη νέα βεντάλια 
CLIMAPLUS, σε περισσότερες από 500 αποχρώσεις.

Έγχρωμο επίχρισμα, λείας τελικής επιφάνειας, 
ακρυλικής βάσης, ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης  
για καλύτερη υδαταπωθητικότητα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής 
στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση: 2 kg/m²
Tεμ./Παλ.: 36

Λύση ταυτόχρονα διακοσμητική και πρακτική, με τους 
χρωματικούς κόκκους μαρμάρου να διαμορφώνουν  
μια εντυπωσιακή όψη μωσαϊκού.
Διατίθεται σε 16 νέες αποχρώσεις.
Εφαρμογή: Χρήση τελικού επιχρίσματος στο 
ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης CLIMAPLUS 
και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση: 1,5 mm: 5 kg/m²
Χρόνος Παράδοσης: 7 ημέρες
Tεμ./Παλ.: 36

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C 25 kg

Κατανάλωση RILLEN:
1,5 mm: 2,3 kg/m²
2,0 mm: 2,7 kg/m²
2,5 mm: 3,1 kg/m²
3,0 mm: 3,8 kg/m²

Κατανάλωση SCRATCH:
1,0 mm: 1,8 kg/m²
1,2 mm: 2,0 kg/m²
1,5 mm: 2,5 kg/m²
2,0 mm: 3,3 kg/m²

Τελικό Επίχρισμα
Ακρυλικά επιχρίσματα

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Tεμ./Παλ.: 36
* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C Λευκό 25 kg

C/C

Έ
γχ

ρω
μ

ο

Ομάδα Α 25 Kg

C/C Ομάδα Β 25 Kg

C/C Ομάδα C 25 Kg

C/C Ομάδα D 25 Kg

C/C Ομάδα Ε 25 Kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C Λευκό 25 kg

C/C

Έ
γχ

ρω
μ

ο

Ομάδα Α 25 Kg

C/C Ομάδα Β 25 Kg

C/C Ομάδα C 25 Kg

C/C Ομάδα D 25 Kg

C/C Ομάδα Ε 25 Kg
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DEC 438 SILICONE Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα

Σιλικονούχο επίχρισμα με μεγάλη 
υδρατμοπερατότητα και επιπλέον αντιμυκητιακή 
δράση. Προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες 
σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), 
δίχως την ανάγκη βαφής των όψεων. Ιδανικός για 
παραθαλάσσιες περιοχές.
Εφαρμογή: Ως σοβάς τελικής στρώσης στο 
ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 
CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων. Εξαιρετική λύση για 
κατασκευές που βρίσκονται κοντά ή δίπλα στη 
θάλασσα.

Κατανάλωση RILLEN:
1,5 mm: 2,3 kg/m²
2,0 mm: 2,7 kg/m²
2,5 mm: 3,1 kg/m²
3,0 mm: 3,8 kg/m²

Κατανάλωση SCRATCH:
1,0 mm: 1,8 kg/m²
1,2 mm: 2,0 kg/m²
1,5 mm: 2,5 kg/m²
2,0 mm: 3,3 kg/m²

Σιλικονούχο επίχρισμα

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C Λευκό 25 kg

C/C

Έ
γχ

ρω
μ

ο

Ομάδα Α 25 Kg

C/C Ομάδα Β 25 Kg

C/C Ομάδα C 25 Kg

C/C Ομάδα D 25 Kg

C/C Ομάδα Ε 25 Kg

Tεμ./Παλ.: 36

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΨΕΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΟΨΗ (ΥΦΗ, ΧΡΩΜΑ)
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DEC 424 FINE Λευκό λείο ανόργανο επίχρισμα

DEC 425 RILLEN Λευκό ανόργανο επίχρισμα

Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου με λεία τελική 
επιφάνεια. Ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. 
Υδαταπωθητικό, ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) και με πολύ ισχυρή πρόσφυση στα 
ανόργανα υποστρώματα.
Εφαρμογή: Για το τελικό χέρι του σοβά στο
ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση: 1,5-2 kg/m2 ανά 2-3mm.
Tεμ./Παλ.: 60

Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου τύπου RILLEN, 
ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Η διαβαθμισμένη 
κοκκομετρία του ευνοεί τη διαμόρφωση επιφανειών 
με έντονα διακοσμητικά στοιχεία.
Εφαρμογή: Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε
τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλο 
για υποστρώματα υψηλών απαιτήσεων ως προς την 
ελαστικότητα και την πρόσφυση.
Κατανάλωση:  2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m²

3,5 mm: 5,5-6,0 kg/m²
Tεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C 25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C 25 kg

Υπόμνημα

Όπου εμφανίζεται η ένδειξη C/C, καλέστε μας 
για να σας υποδείξουμε τον κωδικό.

DEC 424 SCRATCH Λευκό ανόργανο επίχρισμα

Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου τύπου SCRATCH, 
ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Υδαταπωθητικό, 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και με πολύ 
ισχυρή πρόσφυση στα ανόργανα υποστρώματα.
Εφαρμογή: Για το τελικό χέρι του σοβά στο 
ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 
CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση:  1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m²

2,5 mm: 3,0-3,5 kg/m²
Tεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

C/C 25 kg

Επιχρίσματα με βάση το τσιμέντο
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Πίνακας Ομάδων Χρωματισμού
*Οι αποχρώσεις εμφανίζονται με αριθμητική σειρά ενώ παράλληλα διαχωρίζονται και ανά χρωματική κατηγορία

Kωδ.        Ομάδα Kωδ.        Ομάδα Kωδ.       Ομάδα Kωδ.       Ομάδα Kωδ.       Ομάδα Kωδ.       Ομάδα Kωδ.       Ομάδα

TH-001 A TH-056 A TH-111 E TH-166 B TH-221 B TH-276 A TH-331 D
TH-002 A TH-057 A TH-112 C TH-167 A TH-222 A TH-277 A TH-332 B
TH-003 A TH-058 A TH-113 B TH-168 A TH-223 A TH-278 A TH-333 A
TH-004 A TH-059 A TH-114 A TH-169 A TH-224 A TH-279 A TH-334 A
TH-005 A TH-060 E TH-115 E TH-170 D TH-225 D TH-280 B TH-335 D
TH-006 A TH-061 A TH-116 C TH-171 E TH-226 C TH-281 A TH-336 B
TH-007 A TH-062 A TH-117 B TH-172 D TH-227 A TH-282 A TH-337 A
TH-008 A TH-063 A TH-118 A TH-173 B TH-228 A TH-283 A TH-338 A
TH-009 A TH-064 A TH-119 A TH-174 A TH-229 A TH-284 A TH-339 A
TH-010 A TH-065 B TH-120 B TH-175 D TH-230 E TH-285 A TH-340 A
TH-011 A TH-066 A TH-121 D TH-176 B TH-231 C TH-286 A TH-341 A
TH-012 A TH-067 A TH-122 A TH-177 B TH-232 A TH-287 A TH-342 A
TH-013 A TH-068 A TH-123 A TH-178 A TH-233 A TH-288 A TH-343 A
TH-014 A TH-069 A TH-124 A TH-179 A TH-234 A TH-289 A TH-344 A
TH-015 A TH-070 B TH-125 B TH-180 C TH-235 B TH-290 A TH-345 A
TH-016 A TH-071 A TH-126 A TH-181 A TH-236 A TH-291 A TH-346 A
TH-017 A TH-072 A TH-127 A TH-182 A TH-237 A TH-292 A TH-347 A
TH-018 A TH-073 A TH-128 A TH-183 A TH-238 A TH-293 A TH-348 A
TH-019 A TH-074 A TH-129 A TH-184 A TH-239 A TH-294 A TH-349 A
TH-020 A TH-075 A TH-130 A TH-185 E TH-240 B TH-295 B TH-350 B
TH-021 A TH-076 A TH-131 A TH-186 C TH-241 A TH-296 A TH-351 A
TH-022 A TH-077 A TH-132 A TH-187 B TH-242 A TH-297 A TH-352 A
TH-023 A TH-078 A TH-133 A TH-188 A TH-243 A TH-298 A TH-353 A
TH-024 A TH-079 A TH-134 A TH-189 A TH-244 A TH-299 A TH-354 A
TH-025 E TH-080 A TH-135 A TH-190 B TH-245 B TH-300 D TH-355 A
TH-026 B TH-081 A TH-136 A TH-191 A TH-246 A TH-301 B TH-356 A
TH-027 A TH-082 A TH-137 A TH-192 A TH-247 A TH-302 A TH-357 A
TH-028 A TH-083 A TH-138 A TH-193 A TH-248 A TH-303 A TH-358 A
TH-029 A TH-084 A TH-139 A TH-194 A TH-249 A TH-304 A TH-359 A
TH-030 E TH-085 B TH-140 B TH-195 A TH-250 A TH-305 E TH-360 A
TH-031 B TH-086 A TH-141 A TH-196 A TH-251 A TH-306 B TH-361 A
TH-032 A TH-087 A TH-142 A TH-197 A TH-252 A TH-307 A TH-362 A
TH-033 A TH-088 A TH-143 A TH-198 A TH-253 A TH-308 A TH-363 A
TH-034 A TH-089 A TH-144 A TH-199 A TH-254 A TH-309 A TH-364 A
TH-035 B TH-090 E TH-145 B TH-200 A TH-255 A TH-310 D TH-365 A
TH-036 A TH-091 C TH-146 C TH-201 A TH-256 A TH-311 B TH-366 A
TH-037 A TH-092 B TH-147 B TH-202 A TH-257 A TH-312 A TH-367 A
TH-038 A TH-093 A TH-148 A TH-203 A TH-258 A TH-313 A TH-368 A
TH-039 A TH-094 A TH-149 A TH-204 A TH-259 A TH-314 A TH-369 A
TH-040 E TH-095 E TH-150 B TH-205 B TH-260 A TH-315 B TH-370 A
TH-041 C TH-096 C TH-151 C TH-206 A TH-261 A TH-316 A TH-371 A
TH-042 B TH-097 B TH-152 B TH-207 A TH-262 A TH-317 A TH-372 A
TH-043 A TH-098 A TH-153 A TH-208 A TH-263 A TH-318 A TH-373 A
TH-044 A TH-099 A TH-154 A TH-209 A TH-264 A TH-319 A TH-374 A
TH-045 D TH-100 E TH-155 C TH-210 B TH-265 A TH-320 C TH-375 A
TH-046 B TH-101 D TH-156 B TH-211 A TH-266 A TH-321 A TH-376 A
TH-047 A TH-102 B TH-157 A TH-212 A TH-267 A TH-322 A TH-377 A
TH-048 A TH-103 A TH-158 A TH-213 A TH-268 A TH-323 A TH-378 A
TH-049 A TH-104 A TH-159 A TH-214 A TH-269 A TH-324 A TH-379 A
TH-050 B TH-105 E TH-160 B TH-215 E TH-270 A TH-325 C TH-380 B
TH-051 A TH-106 D TH-161 A TH-216 C TH-271 A TH-326 B TH-381 A
TH-052 B TH-107 B TH-162 A TH-217 B TH-272 A TH-327 A TH-382 A
TH-053 A TH-108 A TH-163 A TH-218 A TH-273 A TH-328 A TH-383 A
TH-054 A TH-109 A TH-164 A TH-219 A TH-274 A TH-329 A TH-384 A
TH-055 B TH-110 E TH-165 D TH-220 E TH-275 A TH-330 E

Ομάδα Α Ομάδα DΟμάδα Β Ομάδα EΟμάδα C
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Υλικά Προσόψεων

DEC 480 Χονδρόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος-Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

DEC 485 GYPSUM FILLER Στόκος αρμολόγησης γυψοσανίδας

Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παρα-
δοσιακούς στόκους και λαδόστοκους, ενώ καλύπτει 
μεγαλύτερες επιφάνειες σε σύγκριση μαζί τους. Αποδίδει 
ένα λείο τελικό αποτέλεσμα για βάψιμο ή συγκόλληση 
ταπετσαρίας.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για σπατουλάρισμα εσωτερικών 
και εξωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, 
τσιμεντοκονίες.
Κατανάλωση: 1,2 kg/m² για δύο στρώσεις
Tεμ./Παλ.: 60

Υλικό αρμολόγησης για γυψοσανίδες με λοξά άκρα 
(AK) ή με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα (HRAK).
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την επικόλληση γυψο-
σανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, για την επιδιόρ-
θωση φθαρμένων γυψοσανίδων, για συγκόλληση 
και σπατουλάρισμα γυψότουβλων και για γέμισμα 
αρμών προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέ-
ματος και ελαφροσκυροδέματος.
Κατανάλωση: 0,8 kg/m²/mm
Tεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111801120 20 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010000160 5 kg

DEC 470 Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος-Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους 
παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους. 
Αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς σβολιά-
σματα, γραμμές και σκασίματα μετά το στέγνωμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για σπατουλάρισμα 
εσωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, 
τσιμεντοκονίες.
Κατανάλωση: 1,0 kg/m² για δύο στρώσεις
20 kg: Tεμ./Παλ.: 60
5 kg: Tεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111801005 5 kg

T010000150 20 kg
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Βύσματα και Παρελκόμενα

Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο

Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τούβλο. 
Πλαστικό, καρφωτό.
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.
Τεμ./Κιβ.: 250

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010120070    60 mm x 10 mm x 70 mm

T010120090    60 mm x 10 mm x 90 mm

T010120120 60 mm x 10 mm x 120 mm

T010120140 60 mm x 10 mm x 140 mm

T010120160 60 mm x 10 mm x 160 mm

T010120180 60 mm x 10 mm x 180 mm

T010120000 60 mm x 10 mm x 200 mm

Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο

Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τούβλο.
Μεταλλικό, καρφωτό.
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.
Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010110095   60 mm x 10 mm x 95 mm

T010110115 60 mm x 10 mm x 115 mm

T010110135 60 mm x 10 mm x 135 mm

T010111550 60 mm x 10 mm x 155 mm

Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για πορομπετόν

Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για πορο-
μπετόν (τύπου YTONG). Μεταλλικό, καρφωτό. 
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.
Χρόνος Παράδοσης: 10 ημέρες
Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010111152 60 mm x 8 mm x 115 mm

T010111351 60 mm x 8 mm x 135 mm

T010111551 60 mm x 8 mm x 155 mm

T010111750 60 mm x 8 mm x 175 mm

T010111950 60 mm x 8 mm x 195 mm

Βύσματα Θερμομόνωσης τσιμεντοσανίδας

Πλαστικό βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS 
για τσιμεντοσανίδα και ξύλινη επιφάνεια.
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.
Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010100000 60 mm x 10 mm x 90 mm

Βύσματα ανάρτησης φορτίων στο σύστημα θερμομόνωσης

Βύσμα ανάρτησης φορτίων στο σύστημα 
CLIMAPLUS. Πλαστικό.
Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.
5cm: Τεμ./Κιβ.: 50
8cm: Τεμ./Κιβ.: 40

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010100500 5 cm

T010100800 8 cm
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Πλαστική φρέζα

Πλαστική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατού-
ρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτι-
σμό των βυσμάτων στήριξης.

Κωδικός Διάμετρος Euro/Τεμ.

T010000500 68 mm

Μεταλλική φρέζα

Μεταλλική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατού-
ρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτι-
σμό των βυσμάτων στήριξης.

Κωδικός Διάμετρος Euro/Τεμ.

T010000440 60 mm

Τάπα για EPS (Λευκή)

Στρογγυλές τάπες από ΕPS για κάλυψη των  
θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα  
στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φουρούσια  
για επένδυση και διακόσμηση των όψεων και 
καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση καμπύ-
λων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα καμπυ-
λότητας.
Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός Πάχος Διάμετρος Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010690701 12 mm 70 mm

Τάπα για EPS (Neopor)

Στρογγυλές τάπες από Neopor για κάλυψη 
των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα 
στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φουρούσια 
για επένδυση και διακόσμηση των όψεων 
και καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση 
καμπύλων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα 
καμπυλότητας.
Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός Πάχος Διάμετρος Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010690700 12 mm 70 mm

Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα

Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλ-
καλικό πλέγμα.
Τεμ./Κιβ.: 50

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Τεμ.

T010000530 2,5 m x 0,08 m x 0,12 m
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Νεροσταλάκτης με πλέγμα

Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC) CLIMAPLUS 
με αντιαλκαλικό πλέγμα.
Τεμ./Κιβ.: 40

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000671 2,0m x 0,11m x 0,06m

Προφίλ νεροσταλάκτη με αυτοκόλλητο 

Προφίλ νεροσταλάκτη με αυτοκόλλητο για 
ποδιές παραθύρων.
Τεμ./Κιβ.: 1

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Τεμ.

T010000001 2,0m x 0,11m x 0,06m

Νεροσταλάκτης με πλέγμα-κρυφός νεροσταλάκτης

Προφίλ κρυφού νεροσταλάκτη PVC 
CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.
Τεμ./Κιβ.: 40

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000680 2,0m x 0,11m x 0,06m

Κλιπ/Σύνδεσμοι οδηγών θερμομόνωσης

Ειδικό τεμάχιο για τη σύνδεση οδηγών αλουμι-
νίου για το CLIMAPLUS.
Τεμ./Κιβ.: 25

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000002 25 mm X 53 mm

Οδηγός εκκίνησης CLIMAPLUS

Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου CLIMAPLUS.
Τεμ./Κιβ.: 20

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000450 2,5 m/33 mm
T010000460 2,5 m/53 mm
T010000480 2,5 m/73 mm
T010000490 2,5 m/83 mm

Αποστάτες οδηγών βάσης θερμομόνωσης
Ειδικό τεμάχιο για τη ρύθμιση της απόστασης 
ανάμεσα στον οδηγό εκκίνησης και το υπόστρωμα.
Τεμ./Κιβ.: 25

Κωδικός Πάχος Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000560 3 mm

T010000570 5 mm

T010000580 8 mm

T010000581 10 mm

T010000582 15 mm
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Αφρός πολυουρεθάνης χειρός THRAKON PU FOAM
Ενός συστατικού, αυτοδιογκούμενος

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστατικού,  
αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον αέρα και την υγρα-
σία. Έχει αριστες συγκολλητικές ιδιότητες σε όλα σχεδόν 
τα οικοδομικά υλικά. Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα 
οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην 
εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.
Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010310010 750 ml

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού THRAKON PU GUN FOAM
Ενός συστατικού, αυτοδιογκούμενος

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστα-
τικού,  αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον αέρα και 
την υγρασία. Έχει αριστες συγκολλητικές ιδιότητες σε όλα 
σχεδόν τα οικοδομικά υλικά. Προτείνεται ιδιαίτερα για το 
γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, 
στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.
Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010310000 750 ml

Βύσματα στήριξης για τους οδηγούς εκκίνησης

Βύσματα για τη στήριξη των οδηγών αλουμινίου 
του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 
CLIMAPLUS.
Τεμ./Κιβ.: 100

Κωδικός Διαστάσεις Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010130350 3,5 mm

T010130040 4 mm

T010130450 4,5 mm

T010130050 5,5 mm

T010130600 6 mm

T010130080 8 mm

THRAKON FINE PUTTY Ακρυλική Μαστίχη

Ακρυλική μαστίχη ενός συστατικού, πολλαπλών χρήσε-
ων. Κατάλληλη για το γέμισμα ρωγμών και ενώσεων σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να βαφεί, 
ενώ είναι αδιάβροχη μετά από την ωρίμανση.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για την πλήρωση αρμών σε όλες 
τις πορώδεις επιφάνειες όπως τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο 
κλπ. Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε εξωτερικούς 
αρμούς που έχουν μόνιμη επαφή με νερό.
Tεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000360 Λευκό 280 ml
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Μεταλλική σπάτουλα CLIMAPLUS

Σπάτουλα ατσάλινη 280x120mm, με πλαστική λαβή.

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010320010

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού CLIMAPLUS STICK
Ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης για συγκόλληση EPS

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, για συγκόλληση 
EPS και XPS. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και αντο-
χή. Αντικαθιστά τις παραδοσιακές τσιμεντοειδείς κόλλες, 
επιταχύνοντας τη διαδικασία εφαρμογής. Εξοικονομεί 
αποθηκευτικό χώρο και κάνει την εργασία πιο ξεκούραστη. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση.
Κατανάλωση: Περίπου 1 φιάλη για 9m2

Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Περιεκτικότητα Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010310020 800 ml

Εργαλεία

Πλαστική σπάτουλα CLIMAPLUS

Σπάτουλα πλαστική 280x130mm με λαβή ABS.

Κωδικός Euro/Τεμ.

T023605030
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ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΛΙΚΟ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

ΒΥΣΜΑΤΑ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

1

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΣΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

2

ΥΛΙΚΟ 

3

4

6
5

7
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Σχετικά με τον χρωματισμό των ακρυλικών επιχρισμάτων ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην απόχρωση ανάμε-
σα στη βεντάλια και το χρωματισμένο υλικό, η εταιρία μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματισμός και 

κατόπιν να δίνεται η παραγγελία της τελικής απόχρωσης. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη από τη στιγμή της παραγγελίας 
του χρωματισμού. Επιπλέον, σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάσει του δελτίου απο-
στολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας και αφού έχει δοθεί ο αριθμός παραγωγής (Batch Number) της παρτίδας. Μετά 
από κάποιο καιρό ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στην υφιστάμενη απόχρωση και στην επιλεγμένη (από το χρωμα-
τολόγιο) απόχρωση. Επίσης, διαφορές στις αποχρώσεις μπορούν να προκύψουν όταν έχει επιλεγεί ίδιος κωδικός απόχρωσης 
αλλά το οργανικό επίχρισμα είναι διαφορετικής χημείας (π.χ. ακρυλικό-σιλικονούχο). Σε αυτήν την περίπτωση ο δειγματισμός 
είναι αναγκαίος προς αποφυγή παραπόνων.

Κανόνες
για σωστή εφαρμογή

1 Προετοιμασία επιφανειών

•   Καθαρισμός από σκόνες, λάδια, σαθρά και ξένα σώματα
•   Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή, στέρεα 

και καθαρή
•   Καθαρισμός και προστασία της περιοχής περιμετρικά του 

κτιρίου από την ανερχόμενη υγρασία
•   Η εξωτερική θερμομόνωση γίνεται με τη χρήση πλακών 

διογκωμένης πολυστερίνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης 
βάρους 30 kg/m³ ή πετροβάμβακα βάρους 150 kg/m³

2  Διαδικασία εφαρμογής του συστήματος 
CLIMAPLUS

•   Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι 
μεταξύ 5°C και 35°C

•   Η κόλλα THRAKON THC 403 τοποθετείται στο περίγραμμα 
των θερμομονωτικών πλακών και εντός αυτού 
(σε 6 σημεία)

•   Οι εργασίες επί των θερμομονωτικών πλακών γίνονται 
2-3 ημέρες μετά από την τοποθέτησή τους, ενώ οι διαφο-
ρές μεταξύ των μονωτικών πλακών πρέπει οπωσδήποτε 
να εξομαλύνονται

•   Το βάθος στήριξης βυσμάτων στον τοίχο πρέπει να είναι 
≥ 5cm και η οπή πρέπει να είναι κατά 2 cm μεγαλύτερη. 
Βύσματα υπάρχουν μεταλλικά και πλαστικά σε διάφορες 
διαστάσεις και τύπους

•   Η επιλογή εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου και από
την κατάσταση του υποστρώματος για την εφαρμογή των 
μονωτικών πλακών

•   Όλες οι γωνίες προστατεύονται με ειδικά διάτρητα αλουμι-
νένια ή πλαστικά γωνιόκρανα τα οποία τοποθετούνται στο 
μονωτικό υπόστρωμα με κόλλα THRAKON THC 403 ή με 
τα επιχρίσματα THRAKON THC 405 PLUS, THC 410, 
THC 410 C, THC 420

•   Το πρώτο χέρι βασικού επιχρίσματος περνιέται αφού
τοποθετηθούν γωνιόκρανα, γίνει η επικόλληση του υαλο-
πλέγματος της αρχικής σειράς θερμομονωτικών πλακών 
(αν υπάρχει) και οπλιστούν οι γωνίες των ανοιγμάτων των 
προσόψεων με υαλόπλεγμα

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

3 Επιλογή Υλικών Συστήματος CLIMAPLUS

 Επιλογή κόλλας/Βασικού επιχρίσματος:

•   THRAKON THC 403-Κόλλα θερμομονωτικών πλακών
•   THRAKON THC 405 PLUS-Βασικό ινοπλισμένο επίχρισμα 

και κόλλα θερμομονωτικών πλακών (λεπτόκοκκο)
•   THRAKON THC 410-Ινοπλισμένο υπερελαστικό βασικό 

επίχρισμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών για πετρο-
βάμβακα

•   THRAKON THC 410 C-Χονδρόκοκκο ινοπλισμένο υπε-
ρελαστικό βασικό επίχρισμα και κόλλα θερμομονωτικών 
πλακών

•   THRAKON THC 420-Οργανικός, ινοπλισμένος ελαστομε-
ρής σοβάς, βασικής στρώσης, έτοιμος προς χρήση

 Επιλογή ασταριού:

•  ΤHRAKON GLX 494 Prim-Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι
•  ΤHRAKON GLX 498-Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι

 Επιλογή τελικού επιχρίσματος:

•  Με βάση τον πίνακα των σελίδων 28-29

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βίντεο Εφαρμογής
Βήμα-Βήμα

Δείτε το βίντεο εφαρμογής 
του Συστήματος Εξωτερικής
Θερμομόνωσης στο: 

www.bit.ly/thrakon-video
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ΟΡΥΚΤΟΣ (ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ) ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ

Ονομασία/
Χαρακτηριστικά

DEC 424 (Scratch),  
DEC 425 (Rillen) DEC 424 FINE DEC 428 Polyplast

Βάση Τσιμέντο Τσιμέντο Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)

Τεχνοτροπία SCRATCH-RILLEN FINE (1,0 mm) SCRATCH-RILLEN

Κοκκομετρίες Scratch 424: 1,4-2,5mm
425: 2,5-3,5mm - 1,0-1,2-1,5-2,0 mm

Κοκκομετρίες Rillen 425: 2,5 mm-3,5 mm - 1,5-2,0-2,5-3,0 mm

Αποχρώσεις Λευκό Λευκό 500+

Πεδία Εφαρμογής
(Συνιστάται ιδιαίτερα)

Νέα κτίρια-Παλιά κτίρια 
(απαιτείται καλή διαπνοή) -

Aνακαινίσεις-Συντήρηση παλιών 
κτιρίων (λόγω του μηχανισμού 
πρόσφυσης του επιχρίσματος 

στην τοιχοποιία)

Νέα κτίρια-Παλιά κτίρια 
(απαιτείται καλή διαπνοή) -

Aνακαινίσεις-Συντήρηση παλιών 
κτιρίων (λόγω του μηχανισμού 
πρόσφυσης του επιχρίσματος 

στην τοιχοποιία)

Νέα κτίρια-Παλιά κτίρια
(απαιτείται καλή διαπνοή) -

Aνακαινίσεις-Συντήρηση
παλιών κτιρίων (λόγω του 

μηχανισμού πρόσφυσης του 
επιχρίσματος στην τοιχοποιία)

Εφαρμογή σε EPS Ναι Ναι Ναι

Εφαρμογή σε XPS Ναι Ναι Ναι

Εφαρμογή σε
πετροβάμβακα Ναι Ναι Όχι

Ευκολία εφαρμογής

Εξειδικευμένο συνεργείο-Υγρασία 
και χαμηλές θερμοκρασίες 

μπορούν να δημιουργήσουν 
πρόβλημα στην ομοιομορφία της 

επιφάνειας κατά την εφαρμογή

Εξειδικευμένο συνεργείο-Υγρασία 
και χαμηλές θερμοκρασίες 

μπορούν να δημιουργήσουν 
πρόβλημα στην ομοιομορφία της 

επιφάνειας κατά την εφαρμογή

Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Υδατοαπωθητικότητα

Διαπνοή
(υδρατμοπερατότητα)
Αντοχή στις υπεριώδεις
ακτινοβολίες
Αντοχή στον χρόνο-καιρό
(θερμοκρασιακούς
κύκλους: ζέστη-κρύο)
Ανθεκτικό στη μούχλα
και άλγη

Ανθεκτικό στη βρωμιά

Τρόπος καθαρισμού Βάψιμο Βάψιμο Πλύσιμο

Βάφεται με ακρυλικά
χρώματα Ναι Ναι Ναι

Βάφεται με χρώματα
υδρύαλου Ναι Ναι -

Βάφεται με σιλικονούχα
χρώματα Ναι Ναι Ναι

Χαμηλή

Μέτρια

Υψηλή



27

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ

DEC 431 Fine DEC 433 Mozaic DEC 438 Silicone

Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες) Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες) Πολυμερή σιλικόνης (ρητίνες)
+ ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)

FINE (0,6 mm) ΨΗΦΙΔΩΤΟΣ SCRATCH-RILLEN

- 1,5 mm 1,0-1,2-1,5-2,0 mm

- - 1,5-2,0-2,5-3,0 mm

500+ 16 500+

Νέα κτίρια-Παλιά κτίρια (απαιτείται καλή 
διαπνοή) - Aνακαινίσεις-Συντήρηση

παλιών κτιρίων (λόγω του μηχανισμού
πρόσφυσης του επιχρίσματος

στην τοιχοποιία)

Κατάλληλο για κουζίνες, 
μπάνια, τζάκια, μπορντούρες, ζώνη 

στεγάνωσης ETICS

Νέα κτίρια-Παλιά κτίρια
(καλύτερη διαπνοή από τα

ακρυλικά επιχρίσματα)

Ναι Ναι Ναι

Ναι Ναι Ναι

Όχι Όχι Όχι

Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πλύσιμο Πλύσιμο Πλύσιμο

Ναι - -

- - -

Ναι - Ναι

Σχετικά με τον χρωματισμό των ακρυλικών επιχρισμάτων ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην απόχρωση ανάμεσα στη βεντάλια και το χρωματισμένο 
υλικό, η εταιρία μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματισμός και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία της τελικής απόχρωσης. Η εταιρία μας δεν 
φέρει καμία ευθύνη από τη στιγμή της παραγγελίας του χρωματισμού. Επιπλέον, σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται 
βάσει του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας και σε σύντομο διάστημα μετά την αρχική παραγγελία.



Πατητή Τσιμεντοκονία

  Συστήματα Πατητής 
Τσιμεντοκονίας

−2 συστατικών
−3 συστατικών
  με εποξειδικές ρητίνες
−1 συστατικού

  Προστασία Πατητής 
Τσιμεντοκονίας

 Οπλισμός Δαπέδων
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Πλεονεκτήματα

•  Διακοσμητικές πατητές τσιμεντοκονίες 
ενός, δύο και τριών συστατικών (DECOR 
FINE PLUS, DECOR & DECOR SUPE-
RIOR) σε πληθώρα αποχρώσεων και 
τεχνοτροπιών

•  Το μοναδικό σύστημα (3-συστατικών) 
εποξειδικής πατητής τσιμεντοκονίας 
στην Ελλάδα

•  Κατάλληλες για εφαρμογή σε μικρά και 
μεγαλύτερα πάχη

•  Λεία ή αδρή τελική επιφάνεια

•  Υψηλές μηχανικές αντοχές

•  Καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές 
εφαρμογές

•  Μοναδικός συνδυασμός χρωμάτων, 
παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής  
από τη βεντάλια CLIMAPLUS της 
THRAKON

•  Συνδυάζονται άριστα με τους 
αρμόστοκους FMF 150 της THRAKON 
(26 αποχρώσεις) δημιουργώντας ακόμα 
περισσότερες τεχνοτροπίες

•  Αποδίδουν μοναδικό συνδυασμό 
χρωμάτων και τεχνοτροπιών συνδέοντας 
αισθητικά τις μίνιμαλ επιρροές που 
έχει η σύγχρονη αρχιτεκτονική με την 
παράδοση

•  Ειδικά σχεδιασμένες ώστε να 
δίνουν στον τεχνίτη τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει μοναδικές τεχνοτροπίες, 
σύμφωνα με την αισθητική του πελάτη  
ή την αρχιτεκτονική της περιοχής
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Αστάρια προετοιμασίας επιφάνειας
Α) Για απορροφητικές επιφάνειες: GLX 292 
Β) Για μη απορροφητικές επιφάνειες: χαλαζιακό αστάρι GLX 298

DECOR Πατητή τσιμεντοκονία 2 συστατικών

DECOR ART Χρωστικές σε υγρή μορφή για την πατητή τσιμεντοκονία DECOR

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τη δημιουργία 
χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και 
τοίχους. Δημιουργεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη 
τεχνοτροπία με τον σχηματισμό νερών. Εφαρμόζεται σε 
πάχος 2-3mm ανά στρώση πάνω σε συμπαγές και 
κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το 
ενισχυτικό υαλόπλεγμα CLIMAPLUS. Κατάλληλο για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες 
και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, 
νιπτήρες, ντουζιέρες, πισίνες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης
25 kg: Τεμ./Παλ.: 48
5 kg: Τεμ./Παλ.: 72

Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό του 
συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας 2 συστατικών DECOR της THRAKON. 
Εφαρμογή: Κατάλληλη για τον χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας 
DECOR καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, επισκευαστικών, κ.ά.
Αποχρώσεις: Η THRAKON σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής περισσότε-
ρων αποχρώσεων διαλέγοντας τον τόνο που επιθυμείτε από τη βεντάλια CLIMAPLUS.

Xρόνος παράδοσης: 1-7 ημέρες 
Ενημερωθείτε για τις τιμές των αποχρώσεων που προκύπτουν από τη βεντάλια CLIMAPLUS καλώντας την 
Τεχνική Υποστήριξη-800100 1414

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111901025 Α Συστ.:
25 kg

P121901005 Β Συστ.:
5 kg

Κωδικός Συσκ.

C/C 250 ml

Πατητή Τσιμεντοκονία

Συστήματα Πατητής Τσιμεντοκονίας

Set 30 kg



31

Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό του 
συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας 3 συστατικών DECOR SUPERIOR της 
THRAKON. 
Εφαρμογή: Κατάλληλη για τον χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας 
DECOR SUPERIOR καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, επισκευαστι-
κών, κ.ά.
Αποχρώσεις: Η THRAKON σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων αποχρώσεων διαλέγοντας τον τόνο 
που επιθυμείτε από τη βεντάλια CLIMAPLUS.
Xρόνος παράδοσης: 1-7 ημέρες

Κωδικός Συσκ.

C/C 250 ml

DECOR SUPERIOR Πατητή τσιμεντοκονία 3 συστατικών-Εποξειδική

DECOR ART SUPERIOR Χρωστικές σε υγρή μορφή για την πατητή τσιμεντοκονία 
                                                           DECOR SUPERIOR

Πατητή τσιμεντοκονία τριών συστατικών, ενισχυμένη 
με εποξειδικές ρητίνες για τη δημιουργία χρωμα-
τιστών διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και 
τοίχους. Δημιουργεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη 
τεχνοτροπία με τον σχηματισμό νερών. Παρέχει πολύ 
υψηλές αντοχές σε τριβή και στη χημική καταπόνηση, 
πολύ λεία τελική επιφάνεια και εξαιρετική πρόσφυση 
με το υπόστρωμα. Επίσης προσφέρει υψηλές αντοχές 
σε υδροστατικές πιέσεις και είναι ιδανικό για εφαρ-
μογές σε μεγάλες πισίνες.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες 
επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες,
τσιμεντοσανίδες και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. 
Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, πισίνες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά. 
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2/mm πάχους στρώσης

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

17 kg/δοχείο:
P111901015 A: 15 kg
P121901131 B: 1 kg
P121901130 C: 1 kg

4 kg/δοχείο:
A: 3,5 kg

B: 0,25 kg
C: 0,25 kg

DECOR FINE PLUS Διακοσμητικό επίχρισμα 1 συστατικού – Παστώδες

Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα τύπου «πατητής 
τσιμεντοκονίας» ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, 
σε μορφή πάστας για εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους. 
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες 
επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ενδοδαπέδια θέρμανση, παλιές πλακοστρώσεις και 
μεταλλικές επιφάνειες, κ.ά. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, σκαλοπάτια, 
ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά.
Κατανάλωση: 1,5-1,6 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Αποχρώσεις: Χρωματίζεται σύμφωνα με τη νέα βεντάλια CLIMAPLUS, σε περισσότερες από 500 αποχρώσεις. 
Το DECOR FINE PLUS μπορεί να χρωματιστεί από τις μηχανές χρωματισμού του εμπορικού δικτύου. 

Xρόνος παράδοσης: 1 - 7 ημέρες
Ενημερωθείτε για τις τιμές των αποχρώσεων που προκύπτουν από τη βεντάλια CLIMAPLUS καλώντας την 
Τεχνική Υποστήριξη-800100 1414

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121901000 15 kg

P121901010 5 kg

Set 17 kg



Tip
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DECOR PROTECT Γυαλιστερό Βερνίκι υδατικής βάσης για προστασία τσιμεντοκονιών

DECOR PU VARNISH Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών, γυαλιστερό (gloss) ή ματ

Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι για την προστασία 
επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες 
έχει προηγηθεί εφαρμογή DECOR PRIM.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας, όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Τεμ./Κιβ.: 16

Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, δύο συστατικών. 
Προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές 
αντοχές, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, 
προστασία από το κιτρίνισμα και την ακτινοβολία UV.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση  
και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. 
Συνιστάται ιδιαίτερα για πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, μέταλλο, φυσική πέτρα, κ.ά. 
Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχοντας προστασία των 
αποχρώσεων και των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου.
Κατανάλωση: 0,08-0,12 kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121901110 1 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121901003 1 kg

T010002002 4 kg

Οπλισμός Δαπέδων

Προστασία Πατητής Τσιμεντοκονίας

Πατητή Τσιμεντοκονία

DECOR PRIM Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας

Μικρομοριακό αστάρι υδατικής βάσης υψηλής 
διείσδυσης, κατάλληλο για εμποτισμό και 
σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή 
τελικού βερνικιού.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω 
σε κάθε είδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας, 
όπως πατητή τσιμεντοκονία, παραδοσιακού τύπου τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.
Κατανάλωση: 0,1-0,15 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός Ρολά/Παλ. m2/Παλ. Euro/m2 Euro/Τεμ.

T010320020 33 1650

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο  
με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Μάτι: 4 x 4 mm
Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m
Κατανάλωση: 1,1 m/m²

 Όπου απαιτείται αντιολισθητική επιφάνεια, ακόμα και όταν είναι βρεγμένη,χρησιμοποιείστε 
Antislip καθώς στεγανοποιεί και προστατεύει παράλληλα κάθε είδους δομικό στοιχείο

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)

Antislip

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121901001 1 kg
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Κανόνες
για μια σωστή εφαρμογή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2  ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

•   Μπορεί να εφαρμοστεί για τη δημιουργία 
διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και 
τοίχους, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα

•    Είναι προϊόντα 1, 2 ή 3 συστατικών και μπορούν 
να εφαρμοστούν σε επιφάνειες από μπετόν, 
σοβά, γυψοσανίδες και γενικά στις περισσότερες 
επιφάνειες

•   Επιλέγουμε την απόχρωση από το χρωματολόγιο 
CLIMAPLUS της THRAKON

3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

•   Εφαρμόζουμε το DECOR PRIM που είναι αστάρι 
εμποτισμού, υψηλής διείσδυσης, προκειμένου να 
πετύχουμε τη σταθεροποίηση της τσιμεντοκονίας

•   Επιλέγουμε το βερνίκι προστασίας της τελικής  
 επιφάνειας:

 • DECOR PROTECT: Βερνίκι υδατικής βάσης
  •  DECOR PU VARNISH: Πολυουρεθανικό βερνίκι    

δύο συστατικών

•   Επιπλέον, η THRAKON σας δίνει τη δυνατότητα 
να επιλέξετε το βερνίκι, ανάλογα με την τελική 
επιφάνεια που επιθυμείτε: γυαλιστερό ή ματ

Τα συστήματα DECOR, DECOR FINE PLUS και DECOR SUPERIOR της THRAKON αποτελούν μία πρω-
τοποριακή λύση που προτείνει η THRAKON ως ολοκληρωμένα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας. Με 
τα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας DECOR και DECOR SUPERIOR, μπορούμε να διακοσμήσουμε 
με μοναδικό τρόπο επιφάνειες τοιχοποιίας ή δάπεδα, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από 
αισθητικής απόψεως.

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

•  Επιλέγουμε το κατάλληλο αστάρι για την 
προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, 
ανάλογα με την επιφάνεια του υποστρώματος

•   Για απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει  
να χρησιμοποιήσουμε το GLX 292

•   Για μη απορροφητικές επιφάνειες  
θα χρησιμοποιήσουμε το χαλαζιακό αστάρι  
της THRAKON GLX 298
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Πατητή Τσιμεντοκονία

Κανόνες
για ένα σωστό γέμισμα δαπέδου 3-10cm 
πριν την Πατητή Τσιμεντοκονία

•   Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, 
απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, 
χρώματα, κεριά, έλαια κ.ά.

•   Μεγάλες κοιλότητες πρέπει να καλύπτονται 
κατάλληλα πριν από την εφαρμογή

•   Αφού πλυθεί καλά με νερό και αφού στεγνώσει 
πρέπει να ασταρωθεί με το ακρυλικό αστάρι 
GLX 290, διαλυμένο σε αναλογία 3 μέρη νερού: 
1 μέρος αστάρι (3:1)

•   Οι απορροφητικές, καθώς επίσης και οι παλιές 
επιφάνειες, σταθεροποιούνται με τη βοήθεια 
του ίδιου ασταριού
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Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα σεμινάρια της εταιρίας μας, στείλτε μας email με τα στοιχεία σας και τίτλο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, 
στο: info@thrakon.gr

Η THRAKON σας δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης και παρουσίασης του συστήματος της πατητής τσιμεντοκονίας, διοργανώνοντας 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε εβδομαδιαία βάση, στα τρία εκπαιδευτικά κέντρα που διαθέτει: Οινόφυτα, Χαλκηδόνα και Ορεστιάδα.

•   Εφαρμόστε το προϊόν NSD 600 μετά το πλήρες 
στέγνωμα του ασταριού (περίπου 2-6 ώρες)

•   Οι οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μετά  
την εφαρμογή

•   Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν 
απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως 
υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς 
ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες 
μετά την εφαρμογή

•   Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν  
τις επόμενες εφαρμογές

•   Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και 
κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει 
να είναι μεταξύ +5°C και +35°C

Βίντεο Εφαρμογής
Βήμα-Βήμα

Δείτε το βίντεο εφαρμογής 
της Πατητής Τσιμεντοκονίας
DECOR στο: 

www.bit.ly/thrakon-video



Χρώματα
 Ψυχρά

 Πλαστικά

 Ακρυλικά

  Υποστρώματα-
Αστάρια

  Προστασία 
Ξύλου-Μετάλλου

 Στόκοι 

 Ειδικά Προϊόντα

  Εποξειδικά - 
Πολυουρεθανικά
Χρώματα

 Διαλυτικά

 Χρωστικά

 Βάσεις Χρωματισμού
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Πλεονεκτήματα

•  Κορυφαίας ποιότητας,  
πιστοποιημένα ψυχρά χρώματα

•  Μεγάλη γκάμα οικολογικών χρωμάτων

•  Δυνατότητα χρωματισμού  
των επιχρισμάτων CLIMAPLUS

•  Άριστη εργασιμότητα

•  Εξαιρετική καλυπτικότητα

•  Οικολογική σειρά χρωμάτων

•  Πιστοποιημένα προϊόντα

•  Πλήρης γκάμα οικοδομικών χρωμάτων

•  Πλούσιες και αναλλοίωτες αποχρώσεις 
μέσω του συστήματος χρωματισμού  
της THRAKON
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MONOSIS IN Ψυχρό πλαστικό χρώμα

MONOSIS OUT Ψυχρό ακρυλικό χρώμα

MONOSIS ROOF Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών

Χρώματα

Ψυχρά Χρώματα

Διαθέτει επίσημη οικολογική πιστοποίηση από την Ε.Ε.
Η ειδική του σύνθεση προσφέρει άριστη υγρομόνωση. 
Παράλληλα οι υψηλές αντιμουχλικές ιδιότητες που 
διαθέτει εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας.
Εφαρμογή: Ειδικό ψυχρό χρώμα, ανώτερης ποιότητας  
κατάλληλο για εσωτερική χρήση.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
10L: Τεμ/Παλ.: 48

Άριστο στεγανωτικό ψυχρό χρώμα για την υγρομόνωση 
των εξωτερικών τοίχων μιας κατασκευής. Στη σύστασή 
του περιέχονται ειδικά σφαιρίδια που προσφέρουν άριστη 
στεγάνωση ενώ επιπλέον, παρέχουν υψηλή αντίσταση 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Μονώνει άριστα τις κάθετες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, ελαστικό και 
δεν ξεφλουδίζει. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εφαρμογή: Ειδικό ψυχρό χρώμα, ανώτερης ποιότητας κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
Κατανάλωση: 6-8 m²/L
10L: Τεμ/Παλ.: 48

Εξαιρετικό στεγανωτικό ελαστομερές προϊόν για ταράτσες. 
Στη σύστασή του περιέχονται ειδικά σφαιρίδια που 
προσφέρουν άριστη στεγάνωση ενώ επιπλέον, παρέχουν 
υψηλή αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μονώνει 
άριστα τις οριζόντιες επιφάνειες όπως ταράτσες και 
βεράντες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, ελαστικό και δεν 
ξεφλουδίζει. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εφαρμογή: Ειδικό ελαστομερές ψυχρό υλικό, κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρατσών.
Κατανάλωση: 1-2 m²/L
10L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121111003
Λευκό

3L

P121111010 10L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121110003
Λευκό

3L

P121110010 10L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121113003
Λευκό

3L

P121113110 10L
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Πλαστικό, ματ χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ιδανικό για 
εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανό-
τητα, υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και μεγάλη απόδοση, 
προσφέροντας μια υπέροχη τελική επιφάνεια.
Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανί-
δες, σπατουλαριστά, ξύλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα 
να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
10L: Τεμ/Παλ.: 48

Πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, 
ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άοσμο και απόλυ-
τα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απλώνεται 
θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη 
απόδοση.
Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβά-
νια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
10L: Τεμ/Παλ.: 48

Πλαστικό και άοσμο χρώμα, με εύκολο καθάρισμα και 
αντοχή στο συχνό πλύσιμο και τα μικροχτυπήματα. Δεν 
επιτρέπει στη βρωμιά να το εμποτίζει. Προσφέρει μια 
πλούσια, βελούδινη επιφάνεια και την απόλαυση του 
φρεσκοβαμμένου σπιτιού για πολύ καιρό. Διαθέτει επίσημη 
οικολογική πιστοποίηση από την Ε.Ε.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια αλλά και για όλο το σπίτι. 
Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει 
απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
9L: Τεμ/Παλ.: 48

STATUS LUXURIOUS Βελουτέ πλαστικό

Πλαστικά Χρώματα

Αντιμουχλικό πλαστικό χρώμα με ισχυρή αντιμυκητιακή 
δράση. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, μεγάλη 
απόδοση και εύκολη εφαρμογή. Αφήνει μία ξεχωριστή, 
πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο πλύσιμο και διατη-
ρεί την απόχρωση αναλλοίωτη, χαρίζοντας την αίσθηση του 
καθαρού και φρεσκοβαμμένου χώρου για πολύ καιρό.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για μπάνια και κουζίνες.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
10L: Τεμ/Παλ.: 48

STATUS ECO Οικολογικό πλαστικό

STATUS Πλαστικό

STATUS Kitchen & Bath

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121112008  

Λευκό

750 ml

P121112003 3 L

P121112010 10 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121108008

Λευκό

750 ml

P121108003 3 L

P121108010 10 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121157008

Λευκό

750 ml

P121157003 3 L

P121157010 10 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121180008

Λευκό

750 ml

P121180003 3 L

P121180009 9 L
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BONUS Οικονομικό πλαστικό

Οικονομικό πλαστικό χρώμα ενισχυμένο με ακρυλικές 
ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. 
Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή 
κάλυψη και εντυπωσιακή απόδοση. Διατίθεται σε λευκό.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
τοίχους, ταβάνια, σοβάδες, κλιμακοστάσια, αποθήκες, 
τσιμέντα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή  
από σκόνη ή λάδια πριν από το βάψιμο.
Κατανάλωση για 3 λίτρα: 10-12 m²/L
15L: Τεμ./Παλ.: 36
9L: Τεμ./Παλ.: 48

Χρώματα

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121122113

Λευκό

3 L

P121122119 9 L

P121122015 16 L

PRIMO PROFESSIONAL Ενισχυμενο πλαστικό-ακρυλικό

Πλαστικό χρώμα, ενισχυμένο με ακρυλικές ρητίνες, ειδικά 
σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Δουλεύεται εύκο-
λα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και εντυπωσι-
ακή απόδοση. Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται με τα 
βασικά πλαστικά χρώματα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς τοίχους, ταβάνια, σοβάδες, κλιμακοστάσια, αποθήκες, 
τσιμέντα.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
9L: Τεμ./Παλ.: 48
16L: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121104003

Λευκό

3 L

P121104009 9 L

P121104016 16 L

STATUS Βασικό πλαστικό χρώμα

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C
8 βασικές

αποχρώσεις

180 ml

C/C 375 ml

C/C 750 ml

PRIMO ECO Οικολογικό πλαστικό
Οικολογικό πλαστικό χρώμα που δουλεύεται εύκολα, στε-
γνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και μεγάλη απόδοση.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και 
ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες. Η επιφάνεια πρέπει 
απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 11-13 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
9L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121107008

Λευκό

750 ml

P121107003 3 L

P121107009 9 L

Πλαστικό ματ χρώμα με ισχυρή χρωστική δύναμη και 
ικανότητα πλήρους ενσωμάτωσης, για αναλλοίωτες στον 
χρόνο αποχρώσεις που αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία 
και τα αλκάλια.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για το βάψιμο διαφόρων επιφα-
νειών και τον χρωματισμό των λευκών πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων, ώστε να δημιουργούνται σύνθετες 
αποχρώσεις. Διατίθεται σε 8 βασικές αποχρώσεις: κίτρινο, 
κόκκινο, μπλε, πράσινο, ώχρα, κεραμιδί, καφέ, μαύρο.
Κατανάλωση: 10-13 m²/L
180 ml/ 375 ml/ 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
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STATUS Υδρόχρωμα

Χρώμα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμο για χρήση. Επιτρέπει 
στις επιφάνειες να αναπνέουν καλύτερα εμποδίζοντας 
την συγκέντρωση υδρατμών και εξυγιαίνοντας τον χώρο. 
Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη απόδοση και αφήνει μια 
ωραία, πάλλευκη επιφάνεια.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για κάθε εσωτερικό χώρο, όπως 
οροφές σε κουζίνες, μπάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια και 
γενικά όπου δεν απαιτείται πλύσιμο των επιφανειών. 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη 
ή λάδια πριν το βάψιμο.
Κατανάλωση: 6-8 m²/L
9L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121362003
Λευκό

3 L

P121362009 9 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121155003
Λευκό

3 L

P121155010 10 L

STATUS ALL WEATHER Ελαστομερές μονωτικό χρώμα

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως 
μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας από-
λυτη προστασία από την υγρασία και εξαιρετικές αντοχές 
στον χρόνο. Έχει την ικανότητα να εμποδίζει τη δημιουργία 
μούχλας, ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακρά-
τηση ρύπων. Η ειδική του σύνθεση με ενσωματωμένα UV 
φίλτρα, δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει 
όλες τις τριχοειδείς ρωγμές και παραμένει ελαστική χωρίς 
να σκάει ή να ξεφλουδίζει.
Εφαρμογή: Ιδανικό για βαφή και προστασία κτιρίων, 
κυρίως σε αστικές και ορεινές περιοχές. Εφαρμόζεται σε 
εξωτερικές κάθετες επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυ-
ψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει 
απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 8-10 m²/L
10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121138388

Λευκό

750 ml

P121938P03 3 L

P121138010 10 L

STATUS 100% Ακρυλικό χρώμα

Ακρυλικά Χρώματα

Ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως μεγάλες μεταβολές θερ-
μοκρασίας, έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θαλασσινή αλμύρα, 
καυσαέρια και μόλυνση του περιβάλλοντος. Το λαμπερό 
λευκό του και οι αναλλοίωτες στον χρόνο αποχρώσεις του, 
κάνουν τους χώρους να φαίνονται φρεσκοβαμμένοι για 
πολλά χρόνια.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για το βάψιμο εξωτερικών επιφανει-
ών όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν.
Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή 
και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την 
εφαρμογή.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
10L: Τεμ./Παλ.: 48
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100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης. 
Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη 
καλυπτικότητα και καλές αντοχές στον ήλιο και στις 
δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αποτελεί την οικονομική και 
αποδοτική λύση για τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή. 
Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.
Εφαρμογή: Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες 
όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, 
γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
9L: Τεμ./Παλ.: 48

Χρώματα

Υποστρώματα-Αστάρια

GLX 292 FLEX PRIM Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης

Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι 
νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.
Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε 
νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως 
σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί 
τοίχοι κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί 
γέφυρες πρόσφυσης για ακρυλικούς σοβάδες, 
χρώματα νερού, κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, 
ακρυλικά και τσιμεντοειδή στεγανωτικά επαλειφόμενα κ.λπ.
Κατανάλωση: 50-70 g/m² ανά στρώση. Για εφαρμογή σε πορομπετόν συνίσταται αραίωση 1:1
1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121472920 1 kg 240

P121470020 5 kg 84

P121472921 20 kg 24

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Λευκό, Γκρι,
Κεραμιδί

750 ml

3 L

9 L

PRIMO Aκρυλικό τσιμεντόχρωμα

STATUS RELIEF Aνάγλυφο επίχρισμα

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Ανάγλυφο, διακοσμητικό χρώμα, κατάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Έχει ισχυρή πρόσφυση και 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες. Με τη χρήση κατάλληλων ρολών βαφής 
δημιουργεί πλήθος διακοσμητικών ανάγλυφων σχεδίων 
προσφέροντας ένα όμορφο αισθητικά, τελικό αποτέλεσμα.
Εφαρμογή: Πάνω σε νέες και παλαιές επιφάνειες όπως σοβάς, τσιμέντο, ξύλο κ.λπ. Η επιφάνεια πρέπει απα-
ραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 2-3 m²/kg
15 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Ακρυλικό αστάρι, εσωτερικής χρήσης, με εξαιρετική 
γεμιστική ικανότητα, κατάλληλο για γυψοσανίδες, αλλά και 
επιφάνειες τοιχοποιίας από σοβά, μπετόν, κλπ. Προσδίδει 
πολύ καλή πρόσφυση, εξομαλύνοντας τις ανομοιομορφίες 
στην επιφάνεια της γυψοσανίδας. Μπορεί να επαναβαφεί 
με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα. Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις, μέσω του συστήματος 
χρωματισμού STATUS.
Οδηγίες: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Αραιώνεται 5-10% με νερό. Eπαναβάφεται μετά από 
3-4 h. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Κατανάλωση: 12-15 m2/lt
9L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

Ρ121306203
Λευκό

3 lt

P121306209 9 lt

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121540005
Λευκό

5 kg

P121540015 15 kg
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STATUS Ακρυλικό αστάρι

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό υπόστρωμα πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για χρήση μέσα και 
έξω από το σπίτι. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και 
ελαστικότητα. Εξασφαλίζει ισχυρή βάση πρόσφυσης για  
το τελικό χρώμα, ενώ έχει σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή 
στον χρόνο. Είναι υπόλευκο στη συσκευασία του.  
Μετά την εφαρμογή του, γίνεται διαφανές.
Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τσιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, 
σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα, κ.λπ. Επίσης, είναι κατάλληλο για τη σταθεροποίηση επιφανειών 
βαμμένων με υδρόχρωμα (κόλλα) ή ασβέστη.
Κατανάλωση: 15-20 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121306008

Υπόλευκο

750 ml

P121306003 3 L

P121306010 10 L

STATUS DUR Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου. 
Εμποτίζει τις επιφάνειες και τις αδιαβροχοποιεί ενώ τους 
επιτρέπει να αναπνέουν. Αποτελεί την καλύτερη προεργασία 
πριν από το βάψιμο με πλαστικά, ακρυλικά, Relief, 
τσιμεντοχρώματα ή μονωτικά.
Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή 
παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, 
σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Εξαιρετική επίσης λύση για 
επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας 
παλιά χρώματα.
Κατανάλωση: 12-14 m²/L
1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121307001

Διαφανές

1 L

P121307005 5 L

P121307015 15 L

SΤΑΤUS DUR ΝΕΡΟΥ Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους. 
Ιδιαίτερα διεισδυτικό, σταθεροποιεί και αδιαβροχοποιεί 
τις επιφάνειες, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση για το 
τελικό χρώμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία κάθε 
επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί 
τοίχοι κ.λπ. πριν από το βάψιμο με πλαστικά ή ακρυλικά 
χρώματα. Εξαιρετική λύση για τοίχους βαμμένους με κόλ-
λα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.
Κατανάλωση: 15-20 m²/L
1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121307001
Διαφανές

1 L

P121307005 5 L

PRIMO Α’ Ύλη πλαστικού
Διαφανές, υδατοδιαλυτό υπόστρωμα πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. 
Ξεχωρίζει για τη μεγάλη ελαστικότητα και την εξαιρετική 
του πρόσφυση. Διεισδύει σε βάθος και σταθεροποιεί τις 
επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει, εξασφαλίζοντας υψηλές 
αποδόσεις.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία νέων επιφα-
νειών όπως σοβάδες, τσιμέντα, γυψοσανίδες, τοίχους κ.ά.
Κατανάλωση: 14-16 m²/L
10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121308003
Υπόλευκο

3 L

P121308010 10 L
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Χρώματα

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121131008

Λευκή

750 ml

P121131003 2,5 L

P121131005 5 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121332008
Λευκό

750 ml

P121332003 2,5 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Λευκό
Γυαλιστερό /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,5 L

STATUS POLYPRIMER Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων

STATUS AQUADROP Οικολογική ριπολίνη νερού

STATUS Βελατούρα

Προστασία Ξύλου

Οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών, 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο με το 
ειδικό οικολογικό σήμα της Ε.Ε. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει 
εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και εξασφαλίζει υψηλή 
πρόσφυση και ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο 
για τη μόνωση των μαύρων στιγμάτων από υγρασία στους 
εσωτερικούς τοίχους μπάνιων και δωματίων.
Εφαρμογή: Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες πριν βαφούν με 
βερνικόχρωμα νερού. Επίσης κατάλληλο για μέταλλα, σοβά, 
γυψοσανίδα, σκληρό PVC, πολυεστέρα και γυαλί. Άοσμο 
κατά την εφαρμογή του.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένη οικολογική ριπολί-
νη νερού, ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους. Ξεχωρίζει γιατί είναι άοσμη και δεν κιτρι-
νίζει. Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας 
μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια.
Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένη για το βάψιμο κάθε 
ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, 
παράθυρα αλλά και για τοίχους, μέταλλα, σκληρό PVC ή 
γυαλί.
Κατανάλωση: 12-14 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Λευκό, ματ υπόστρωμα, ιδανικό για την προετοιμασία 
επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Γεμίζει απο-
τελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας 
άριστη πρόσφυση στο βερνικόχρωμα, αλλά και ένα ομοιό-
μορφο, ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για ξύλα και τοίχους, μέσα και έξω 
από το σπίτι.
Κατανάλωση: 16-18 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
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STATUS BASEWOOD Συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου

STATUS EVERWOOD Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού

Άχρωμο συντηρητικό υπόστρωμα για την προετοιμασία 
των ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή τους με βερνίκι. Με 
εξελιγμένη σύνθεση που προστατεύει αποτελεσματικά το 
ξύλο από τους μύκητες, το σαράκι, τις μπλε κηλίδες και τη 
μούχλα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και κυρίως εξωτερική χρήση σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρ-
τες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου κ.ά.
Κατανάλωση: 20 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 6

Βερνίκι εμποτισμού ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελε-
σματική προστασία του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό 
χώρο. Με ειδική σύνθεση ώστε να διεισδύει βαθιά στους 
πόρους του ξύλου, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να «ανα-
πνέει». Τα ενσωματωμένα UV φίλτρα και η υδαταπωθητική 
του ιδιότητα προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη 
βροχή και την υγρασία. Ιδιαίτερα ελαστικό ώστε να παρακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων χωρίς 
σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις: Πεύκο, Δρυς, Κερασιά, Καστανιά, 
Καρυδιά, Μαόνι, Oregon και Teak
Εφαρμογή: Κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, 
δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου κ.ά.
Κατανάλωση: 25 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 6

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121333008
Άχρωμο

750 ml

P121333003 2,5 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Άχρωμο και
σε 8 απο-

χρώσεις του
ξύλου

750 ml

C/C 2,5 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C
Λευκή

(Γυαλ., Σατινέ)

375 ml

C/C 750 ml

C/C 2,5 L

P121125204
Λευκή (Ματ)

375 ml

P121125208 750 ml

STATUS Ριπολίνη

Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη για χρήση μέσα και έξω 
από το σπίτι. Αφήνει μια υπέροχη 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.
Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για το βάψιμο κάθε 
ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, 
παράθυρα κ.ά. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για το 
βάψιμο μετάλλων αλλά και τοίχων.
Κατανάλωση: 14-16 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121710008 Άχρωμο 750 ml + 250 ml Δώρο

STATUS TEAK OIL Λάδι συντήρησης, εμπλουτισμένο με κερί

Αυξάνει τον χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών 
αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου που 
χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Σφραγίζει, 
θρέφει και παράλληλα ομορφαίνει την ξύλινη 
επιφάνεια που θα εφαρμοστεί.
Εφαρμογή: Ιδανικό για το φρεσκάρισμα και τη 
συντήρηση επίπλων κήπου αλλά και κάθε ξύλινη 
διακοσμητική κατασκευή.
Κατανάλωση: 13-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12250 ml

ΔΩΡΟ
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STATUS AQUAWOOD Προστατευτικό & συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού νερού

STATUS ECOVARN Οικολογικό βερνίκι νερού

Βερνίκι νερού πιστοποιημένο με το Οικολογικό Σήμα της 
Ε.Ε. Προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια σε 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένα 
UV φίλτρα για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας 
και προσφέρει υπέροχη, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια 
που παραμένει αναλλοίωτη για πολύ καιρό.
Εφαρμογή: Σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, νέες ή παλιές: 
πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, 
έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά. Πα-
ράλληλα εφαρμόζεται εξαιρετικά σε τοίχους και μέταλλα. 
Συνιστάται και σαν τελική επίστρωση για την προστασία 
των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει.
Κατανάλωση: 8-10 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Άχρωμο και
σε 8 απο-

χρώσεις του
ξύλου

750 ml

C/C 2,5 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Άχρωμο
Γυαλιστερό /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,5 L

Χρώματα

STATUS NAUTICAL Βερνίκι θαλάσσης

Ιδιαίτερα ανθεκτικό, διαφανές βερνίκι θαλάσσης, που 
προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια σε 
εξωτερικό χώρο. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε φίλτρα 
κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV filters) ενισχύ-
ει την αντοχή του, προστατεύοντας από σκασίματα και 
ξεφλουδίσματα. Δημιουργεί μια ελαστική, αδιάβροχη 
επιφάνεια παρέχοντας μακροχρόνια προστασία.
Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για ξύλινα σκάφη αλλά 
και για εξώπορτες, κουφώματα, παράθυρα, πέργκολες, 
κουπαστές κ.λπ. Ιδανικό για ξύλα που προσβάλλονται 
έντονα από την υγρασία, την αλμύρα της θάλασσας και την 
έντονη ηλιοφάνεια.
Κατανάλωση: 15-16 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121125408 Άχρωμο
Γυαλιστερό

750 ml

P121125403 2,5 L

Βερνίκι εμποτισμού νερού, ειδικά σχεδιασμένο να 
συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, αναδεικνύοντας παράλ-
ληλα τη φυσική του ομορφιά. Διαθέτει ενσωματωμένα UV 
φίλτρα για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και 
σε συνδυασμό με την υδαταπωθητική του ιδιότητα αποτρέ-
πει τον σχηματισμό υγρασίας και τον κίνδυνο προσβολής 
από έντομα, μύκητες, σαράκι και διάφορα άλλα παράσι-
τα. Στεγνώνει γρήγορα και ακολουθεί τις συστολές και 
διαστολές των ξύλων χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. 
Διατίθεται σε άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις: Πεύκο, Δρυς, 
Κερασιά, Καστανιά, Καρυδιά, Μαόνι, Oregon και Teak
Εφαρμογή: Σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, νέες ή παλιές: 
πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπι-
πλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά.
Κατανάλωση: 18-20 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 6
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STATUS WOOD CLASSIC Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου

Υψηλής ποιότητας βερνίκι πολυουρεθάνης ενός συστατι-
κού, για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει 
για τη μεγάλη αντοχή και γυαλάδα του. 
Διατίθεται σε άχρωμο και σε έξι αποχρώσεις: Δρυς, Τικ, 
Καρυδιά, Κερασιά, Πεύκο και Σκούρο Μαόνι
Εφαρμογή: Κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες κάθε 
είδους, νέες ή παλιές: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κου-
φώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες 
επενδύσεις κ.ά.
Κατανάλωση: 8-10 m²/L
180 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121125002
Γυαλιστερό 

Άχρωμο

180 ml

P121125008 750 ml

P121125003 2,5 L

C/C Γυαλιστερό 
Απόχρωση

180 ml

C/C 750 ml

C/C Άχρωμο
Σατινέ/Ματ

750 ml

C/C 2,5 L

Προστασία Μετάλλου

STATUS STEEL Βερνίκι μετάλλου

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Διαφανές
Σατινέ/Ματ

750 ml

C/C 2,5 L

Διάφανο βερνίκι μετάλλων. Για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Κα-
τάλληλο για προστασία και διακόσμηση παλαιών και νέων 
σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων. Ειδική σύνθεση 
αλκυδικής ρητίνης που διατηρεί την όψη του μετάλλου, 
προστατεύει από τη σκουριά, τα χτυπήματα και τις διαστο-
λές του μετάλλου. 
Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή 
και ελεύθερη από σκόνη και λάδια πριν την εφαρμογή. Το 
προϊόν εφαρμόζεται μεταξύ +10 °C και +25 °C με πινέλο 
ή ρολό. Εφαρμόστε δύο επιστρώσεις ομοιόμορφα και 
σταυρωτά. 
Κατανάλωση: 15-20 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

STATUS Αστάρι μετάλλων

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121306108

Λευκό

750 ml

P121306103 2,5 L

P121306105 5 L

Υπόστρωμα ιδανικό για την προεργασία των σιδηρούχων 
μεταλλικών επιφανειών. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει 
θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και δεν τρέχει. 
Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση στο τελικό χρώμα.
Εφαρμογή: Eφαρμόζεται σε όλες τις σιδηρούχες μεταλ-
λικές επιφάνειες και κράματα που περιέχουν σίδηρο. 
Κατάλληλο επίσης για ξύλινες επιφάνειες, τοίχους και 
γενικά στην οικοδομή. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να 
είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, 
λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
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Χρώματα

STATUS Μίνιο θαλάσσης

Iσχυρό αντισκωριακό υπόστρωμα. Εξαιτίας της θιξο-
τροπικής ιδιότητάς του, δουλεύεται εύκολα, απλώνει 
εξαιρετικά, στεγνώνει γρήγορα και εξασφαλίζει άριστη 
πρόσφυση.
Εφαρμογή: Kατάλληλο για την αποτελεσματική προ-
στασία των μεταλλικών επιφανειών από την οξείδωση. 
Εφαρμόζεται επίσης και σαν αστάρι σε ξύλινες επιφά-
νειες όπως κουφώματα, βάρκες κ.ά. Η επιφάνεια πρέπει 
απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 5-6 m²/kg
500 gr / 1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121121004

Πορτοκαλί

500 g

P121121001 1 kg

P121121005 5 kg

STATUS DUKO Ντουκόχρωμα

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, για εξωτερι-
κούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει για την ανθε-
κτικότητά του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στο 
πλύσιμο. Δημιουργεί μια γυαλιστερή και σκληρή επιφά-
νεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, χαρίζοντας προστασία 
και ομορφιά για πολύ καιρό.
Εφαρμογή: Ιδανικό για τη βαφή και αντισκωριακή 
προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας. 
Επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε σωστά ασταρωμένες 
ξύλινες επιφάνειες και τοίχους.
Κατανάλωση: 13-15 m²/L

* Διατίθεται στις αποχρώσεις: 01, 24, 44, 63, 65, 74, 76, 99
180 ml/ 375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C

Λευκό και σε
39 έτοιμες

αποχρώσεις

180 ml

C/C 375 ml

C/C 750 ml

C/C 2,5 L*

STATUS RUST PRIMER Αστάρι αντισκωριακής προστασίας

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C
Γκρι /

Κεραμιδί

375 ml

C/C 750 ml

C/C 2,5 L

Υπόστρωμα 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. 
Εξασφαλίζει στο τελικό χρώμα πολύ καλή πρόσφυση και 
ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.
Εφαρμογή: Πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες όπως κά-
γκελα, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα κ.ά.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
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STATUS DUROMETAL Ενισχυμένο Ντουκόχρωμα

Ντουκόχρωμα για αυτοκίνητα και μηχανήματα, υψηλής 
γυαλάδας και εξαιρετικής αντοχής.
Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι 
στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη 
πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 13-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Λευκό, 
Μαύρο,

Κυπαρισσί

750 ml

C/C 2,5 L

C/C Μαύρο Ματ,
Αλουμίνιο 750 ml

STATUS DUROMETAL Σκληρυντής

Πολυουρεθανικός σκληρυντής ντουκοχρωμάτων. 
Δίνει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα.
Εφαρμογή: Αναμειγνύεται σε αναλογία 20% κατ' όγκο 
με όλα τα ντουκοχρώματα.
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121135008 Διαφανές 750 ml

STATUS RUSTBLOCK Χρώμα και μίνιο

Εξελιγμένο χρώμα με γυαλιστερό φινίρισμα που εξασφα-
λίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή 
παλιά μεταλλική επιφάνεια. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυ-
ση 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.
Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται σε 
σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να προηγηθεί η χρήση 
αντισκωριακού υποστρώματος.
Κατανάλωση: 6-8 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C 10
Αποχρώσεις

750 ml

C/C 2,5 L

STATUS RUSTBLOCK Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο

Εξελιγμένο χρώμα με σφυρήλατο φινίρισμα που εξασφα-
λίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή 
παλιά μεταλλική επιφάνεια, εμποδίζοντας την επανεμφά-
νισή της. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό 
άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές στις δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια γυαλι-
στερή, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες 
αποχρώσεις, για πολύ καιρό. Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις.
Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται σε 
σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να προηγηθεί η χρήση 
αντισκωριακού υποστρώματος.
Κατανάλωση: 6-8 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C 5
Αποχρώσεις

750 ml

C/C 2,5 L
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STATUS Ακρυλικό βερνίκι πέτρας

STATUS ONE COVER Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

STATUS 100% Ακρυλικός στόκος

Εξαιρετικής ποιότητας διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού 
για πέτρα, ειδικά σχεδιασμένο για να τονίζει και να προστα-
τεύει κάθε είδους πέτρα από την επιβαρυμένη ατμόσφαιρα 
των αστικών κέντρων. Ξεχωρίζει γιατί αφήνει μια ζωντανή, 
επιφάνεια που αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες 
για πολύ καιρό.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για όλα τα είδη πέτρας, κεραμικά, μάρμαρα, τούβλα, γρανίτη, πλάκες Καρύστου ή Πη-
λίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε βεράντες, τζάκια, τοίχους, μωσαϊκά και αλλού. Η επιφάνεια πρέπει 
απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για κάθε 
εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Δουλεύεται εύκολα 
και μαλακά, δεν χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα και βάφεται 
αμέσως μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.
Εφαρμογή: Με ένα μόνο πέρασμα για το γέμισμα αρμών, 
ρωγμών και κάθε είδους ανοιγμάτων σε πάχος μέχρι 3 cm.
1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Λευκός στόκος οικοδομών για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Δουλεύεται εύκολα και μαλακά, δεν τρέχει και 
γεμίζει ομοιόμορφα. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς σκασίμα-
τα και τρίβεται εύκολα, αφήνοντας μια λεία και ιδιαίτερα 
ανθεκτική επιφάνεια.
Εφαρμογή: Στοκάρισμα ή σπατουλάρισμα κάθε επιφά-
νειας από σοβά, ξύλο, μπετόν, γυψοσανίδα κ.ά. Ιδανικός 
και για ψιλοστοκαρίσματα.
Κατανάλωση: 400 g/m2

400 gr: Τεμ./Κιβ.: 24
800 gr: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121126008
Άχρωμο

750 ml

P121126003 2,5 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121385001 Λευκός 1 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121381004
Λευκός

400 g
P121381008 800 g
P121381005 5 kg

Στόκοι

Ειδικά Προϊόντα

STATUS METALLIC Υδατοδιαλυτό μεταλλιζέ χρώμα

Διακοσμητικό αντισκωριακό χρώμα νερού με εξελιγμένη 
σύνθεση, ικανό να μπλοκάρει τη σκουριά, να εμποδίσει την 
επανεμφάνισή της και να εφαρμοστεί απευθείας πάνω σε 
σκουριασμένη επιφάνεια. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή, 
πολύ καλό άπλωμα, ισχυρή πρόσφυση και αντιδιαβρωτική 
προστασία. Το αποτέλεσμα είναι μια σαγρέ ματ, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια με αναλλοίωτες αποχρώσεις για 
πολύ καιρό.
Εφαρμογή: Ιδανικό για κάθε εξωτερική ή εσωτερική μεταλλική επιφάνεια αλλά και για τοίχο ή ξύλο, κάγκελο, 
κουπαστή, πόρτα και άλλα.
Κατανάλωση: 7-9 m²/L
650 ml: Τεμ./Κιβ.: 6

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C 6
Αποχρώσεις 650 ml

Χρώματα
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Εποξειδικά-Πολυουρεθανικά Χρώματα

STATUS ARTISTICO Gel τεχνοτροπίας

CARMYPAINT RP-10 Χρώμα διαγράμμισης

Υδατοδιαλυτό, διακοσμητικό γαλάκτωμα (gel) για τη 
δημιουργία τεχνοτροπιών. Κατάλληλο για τη διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων. Σχεδιασμένο με υψηλές προδιαγρα-
φές ποιότητας. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και ευνοεί τους 
συνδυασμούς χρωμάτων, εργαλείων και τεχνικών, για πραγματικά μοναδικούς χώρους.
Εφαρμογή: Πάνω σε κάθε είδους επιφάνεια όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, ξύλα, μέταλλα κ.ά.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Xρώμα διαγράμμισης διαλύτου που χρησιμοποιείται ως 
συνδετικό μέσο αντανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων. 
Έχει άριστη πρόσφυση και αντανακλαστικότητα. Τα γυάλινα 
σφαιρίδια πρέπει να διασκορπίζονται στη φρέσκια βαμμέ-
νη λωρίδα διαγράμμισης, η οποία πρέπει να είναι υγρή.
Εφαρμογή: Πάνω σε ασφάλτινες επιφάνειες, με χρήση του μηχανήματος διαγράμμισης οδών.
Κατανάλωση: 2-4 m²/kg

STATUSPOX Εποξειδικό χρώμα δαπέδων

Eποξειδικό χρώμα δαπέδων δύο συστατικών. 
Διαθέτει υψηλές αντοχές στις μηχανικές και 
χημικές καταπονήσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά 
ανθεκτικό σε λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα 
και αλκάλια, ενώ εμφανίζει άριστη πρόσφυση 
σε μπετόν και μεταλλικές επιφάνειες. Διατίθεται σε γκρι απόχρωση RAL 7032 
ενώ μπορεί να παραχθεί σε οποιαδήποτε απόχρωση κατόπιν παραγγελίας.
Εφαρμογή: Bαφή δαπέδων σε βιομηχανικούς χώρους, εργοστάσια, αποθήκες, 
γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.
Κατανάλωση: 3-4 m²/kg για φιλμ πάχους 150-200μm

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P129011000
Γκρι

Α συστατικό: 12 kg

P121118003 B συστατικό: 2,5 kg

STATUSPOOL PRIMER Υπόστρωμα πισίνας

Eποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για πισίνες 
και δεξαμενές μη πόσιμου νερού.
Εφαρμογή: Αστάρωμα του σκυροδέματος σε και-
νούργιες πισίνες ή σε τοπικές επισκευές του παλαιού 
υποστρώματος. Αραίωση με LS 703.
Κατανάλωση: 8-9 m²/L (για ξηρό φιλμ 60 μ.)

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121136004
Λευκό

Α συστ.: 4 L

P121136010 B συστ.: 2 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Λευκό /
Κίτρινο

5 kg

C/C 25 kg

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121364008 Υπόλευκο 750 ml



52

Χρώματα

STATUSPOOL Πολυουρεθανικό Χρώμα Πισίνας

WASH PRIMER Ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για μη σιδηρούχες επιφάνειες

Ειδικό χρώμα δύο συστατικών με πολυουρεθανική 
σύνθεση, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην 
ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε όξινο ή αλκαλικό 
περιβάλλον. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, 
απόλυτη στεγανότητα από το νερό, ενώ η υψηλή του 
ελαστικότητα προστατεύει την επιφάνεια από σκασί-
ματα, ξεφλουδίσματα ή κιμωλίαση.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για βαφή πισινών, συντριβα-
νιών και δεξαμενών.
Κατανάλωση: 13-15m2 / L (ανά στρώση)

Kίτρινο ειδικό αστάρι δύο συστατικών.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία μη 
σιδηρούχων επιφανειών όπως αλουμίνιο, χαλκό, 
ψευδάργυρο καθώς και γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 702.
Κατανάλωση: 14-15 m²/kg (για ξηρό φιλμ 10 μ.)
Α συστατικό: 800 g: Τεμ./Κιβ: 12
Β συστατικό: 200 g: Τεμ./Κιβ: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Λευκό,
Θαλασσί

Α συστ.: 4 L

C/C B συστ.: 2 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121310008
Κίτρινο

Α συστατικό: 800 g

P121310002 B συστατικό: 200 g

REMOVER Χρωμάτων και εποξειδικών αρμόστοκων

CARMYSAIL PRIMER Υπόστρωμα επανοχρώματος

CARMYSAIL Πολυουρεθανικό επανόχρωμα

Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων, βερνικιών και 
εποξειδικών αρμόστοκων. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την απομάκρυνση παλαιών ή 
νέων βερνικοχρωμάτων και ασταριών.
375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι  
με αντιοσμωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για χάλυβα,  
αλουμίνιο, ξύλο και fiberglass.
Κατανάλωση: 7-9 m²/L  
(για φιλμ πάχους 50-60 μ.)
Α + Β σετ (500 + 250) ml: Τεμ./Κιβ: 12

Εξαιρετικής ποιότητας πολυουρεθανικό επανό-
χρωμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πετρελαιοειδή, 
λάδια και καθαριστικά υλικά.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή επάνω 
σε επιφάνειες από φάιμπεργκλας, σίδερο, 
αλουμίνιο και ξύλο. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη 
βαφή σκαφών πάνω από τα παραπάνω υλικά.
Κατανάλωση: 13-15 m²/L (για φιλμ πάχους 
30-40 μ.)
Α + Β σετ (500 + 250) ml: Τεμ./Κιβ: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121690004
Διαφανές

375 ml
P121690008 750 ml
P121690003 4 L

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121139003

Λευκό

Α συστατικό: 2 L
P121139101 B συστατικό: 1 L

P121139118 Συσκευασία
A+B σετ (500+250) ml

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C
Λευκό, μαύρο,
θαλασσί, μπλε,
κόκκινο, κίτρινο

Α συστατικό: 2 L
P121139001 B συστατικό: 1 L

C/C Συσκευασία
A+B σετ (500+250) ml
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Διαλυτικά Πολυουρεθάνης

Κωδικός Προϊόν Συσκευασία Euro/Τεμ. Περιγραφή Προϊόντος

P121738008

LS-738

0,75 L

Διαλυτικό πολυουρεθάνης για άνοιξη,  
φθινόπωρο, χειμώνα.
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

P121738014 4 L

P121738015 15 L

P121074115 LS-741 15 L Διαλυτικό πολυουρεθάνης για καλοκαίρι.

Κωδικός Προϊόν Συσκευασία Euro/Τεμ. Περιγραφή Προϊόντος

P121701004

WHITE SPIRIT

375 ml
Διαλυτικό για χρώματα πινέλου.
375 ml: Τεμ./Κιβ.: 15
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 28
4 L: Τεμ./Κιβ.: 8

P121701008 750 ml

P121701014 4L

P121701016 15 L

P121704008

ACETONE

0,75 L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12P121704014 4 L

P129029900 15 L

P121702008

LS-702

0,75 L
Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου
βάσεως τουλόλης. Ενδείκνυται για την
αραίωση των: STATUSPOX, CARMYPAINT 
RP-10 και WASH PRIMER.
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

P121702003 4 L

P121703008

LS-703

0,75 L
Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου
βάσεως ξυλόλης. Ενδείκνυται για την
αραίωση των: STATUSPOOL, STATUSPOOL 
PRIMER και CARMYSAIL.
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

P121703014 4 L

P121735014 LS-744 0,75 L
Διαλυτικό για ακρυλικά χρώματα 
αυτοκινήτων.
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

P121705014

LS-705

4 L

Διαλυτικό καθαρισμού πιστολιού.

P121705015 15 L

Διαλυτικά

Διαλυτικά Νίτρου

Κωδικός Προϊόν Συσκευασία Euro/Τεμ. Περιγραφή Προϊόντος

P121735008

LS-735

0,75 L
Διαλυτικό νίτρου γενικής χρήσης. 
Κατάλληλο για αραίωση 
και για CARMYSAIL PRIMER.
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

P121735014 4 L

P121735015 15 L
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Χρώματα

Κωδικός Προϊόν Euro/Τεμ.

T023373040 C04 ΛΕΥΚΟ

T023373050 C05 ΜΠΛΕ

T023373060 C06 KIΤΡΙΝΟ

T023373070 C07 ΚΟΚΚΙΝΟ

T023373080 C08 ΠΡΑΣΙΝΟ

T023373090 C09 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373100 C10 ΜΠΛΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373110 C11 ΩΧΡΑ

T023373120 C12 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

T023373130 C13 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373140 C14 ΟΜΠΡΑ

T023373150 C15 ΚΕΡΑΜΙΔΙ

T023373160 C16 ΒΙΟΛΕΤΙ

T023373210 C21 ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373220 C22 MATZENTA

T023373230 C23 MAYΡΟ ΑΣΘΕΝΕΣ

T023373240 C24 ΜΑΥΡΟ

T023373250 C25 ΜΑΤΖΕΝΤΑ

T023373260 C26 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

T023373270 C27 ΚΙΤΡΙΝΟ

T023373280 C28 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373290 C29 ΜΠΛΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373300 C30 MAYΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373310 C31 ΒΙΟΛΕΤΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373320 C32 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373330 C33 KIΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

T023373340 C34 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

1 L = 1598 units (γραμμές) ή 
33,3 Υ (1Υ = 48 γραμμές)

• Όλες οι συσκευασίες είναι 1L
• Οι C 30, C 31, C 32, C 33, C 34 
χρησιμοποιούνται για την παρα-
γωγή αποχρώσεων σοβά
• Οι χρωστικές δεν επιδέχονται 
καμία έκπτωση

Βάσεις Χρωματισμού

STATUS ECO Οικολογικό πλαστικό

Οικολογικές βάσεις χρωματισμού. 
Πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, 
ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άοσμο και 
απόλυτα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. 
Απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική 
ικανότητα και μεγάλη απόδοση.
Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, 
γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει 
απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

P121112P01

Βάση P

1 L

P121112P03 3 L

P121112P10 10 L

P121112D01

Βάση D

1 L

P121112D03 3 L

P121112D10 10 L

P121112T01

Βάση TR

1 L

P121112T03 3 L

P121112T10 10 L
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STATUS Πλαστικό

Βάσεις χρωματισμού πλαστικού χρώματος. 
Πλαστικό, ματ χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ιδανικό για 
εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανό-
τητα, υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και μεγάλη απόδοση, 
προσφέροντας μια υπέροχη τελική επιφάνεια.
Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσα-
νίδες, σπατουλαριστά, ξύλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραί-
τητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, 
μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

P121108P01

Βάση P

1 L

P121108P03 3 L

P121108P10 10 L

P121108D01

Βάση D

1 L

P121108D03 3 L

P121108D10 10 L

P121108T01

Βάση TR

1 L

P121108T03 3 L

P121108T10 10 L

PRIMO ECO Οικολογικό πλαστικό

Βάσεις χρωματισμού οικολογικού πλαστικού χρώματος. 
Οικολογικό πλαστικό χρώμα που δουλεύεται εύκολα, στε-
γνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και μεγάλη απόδοση.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και 
ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες. Η επιφάνεια πρέπει 
απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 11-13 m²/L
1 L/9 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

P121107P01

Βάση P

1 L

P121107P03 3 L

P121107P09 9 L

P121107D01

Βάση D

1 L

P121107D03 3 L

P121107D09 9 L

STATUS 100% Ακρυλικό

Βάσεις χρωματισμού ακρυλικού χρώματος. Ακρυλικό χρώμα 
ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, όπως μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας, έντονη 
ηλιακή ακτινοβολία, θαλασσινή αλμύρα, καυσαέρια και μό-
λυνση του περιβάλλοντος. Το λαμπερό λευκό του και οι αναλ-
λοίωτες στον χρόνο αποχρώσεις του, κάνουν τους χώρους να 
φαίνονται φρεσκοβαμμένοι για πολλά χρόνια.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για το βάψιμο εξωτερικών επιφανειών 
όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν. Η επι-
φάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγ-
μένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

P121138P01

Βάση P

1 L

P121138P03 3 L

P121138P10 10 L

P121138D01

Βάση D

1 L

P121138D03 3 L

P121138D10 10 L

P121138T01

Βάση TR

1 L

P121138T03 3 L

P121138T10 10 L

Βάσεις χρωματισμού ελαστομερούς, μονωτικού χρώματος.
Ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως 
μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας απόλυτη 
προστασία από την υγρασία και εξαιρετικές αντοχές στον χρόνο. 
Έχει την ικανότητα να εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας, 
ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων. 
Η ειδική του σύνθεση με ενσωματωμένα UV φίλτρα, δημιουργεί 
μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει όλες τις τριχοειδείς 
ρωγμές και παραμένει ελαστική χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.
Εφαρμογή: Ιδανικό για βαφή και προστασία κτιρίων, κυρίως 
σε αστικές και ορεινές περιοχές. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψο-
σανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από 
σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 8-10 m²/L
10 L: Τεμ./Παλ.: 48

STATUS ALL WEATHER Ελαστομερές μονωτικό χρώμα

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

P121155P03
Βάση P

3 L

P121155P10 10 L

P121155D03
Βάση D

3 L

P121155D10 10 L

P121155T03
Βάση TR

3 L

P121155T10 10 L
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Χρώματα

STATUS DUROMETAL Ενισχυμένο Ντουκόχρωμα

Βάσεις χρωματισμού ενισχυμένου γυαλιστερού ντουκο-
χρώματος. Ντουκόχρωμα για αυτοκίνητα και μηχανήματα, 
υψηλής γυαλάδας και εξαιρετικής αντοχής.
Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στε-
γνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν 
από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 13-15 m²/kg
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

P121120P08
Βάση P

750 ml

P121120P03 2,25 L

P121120D08
Βάση D

750 ml

P121120D03 2,25 L

P121120T08
Βάση TR

750 ml

P121120T03 2,25 L

PRIMO Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα

Βάσεις χρωματισμού ακρυλικού χρώματος. 100% ακρυλικό 
τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα, 
στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και καλές αντο-
χές στον ήλιο και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αποτελεί 
την οικονομική και αποδοτική λύση για τον επαγγελματία 
ελαιοχρωματιστή. Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.
Εφαρμογή: Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες 
όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι 
στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 10-12 m²/L
9 L: Τεμ./Κιβ.: 48

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

P121137P03
Βάση P

3 L

P121137P09 9 L

P121137D03
Βάση D

3 L

P121137D09 9 L

STATUS Ριπολίνη

Βάσεις χρωματισμού αλκυδικής ριπολίνης.
Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη για χρήση μέσα και έξω 
από το σπίτι. Αφήνει μια υπέροχη 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.
Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για το βάψιμο κάθε 
ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, 
παράθυρα κ.ά. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για το 
βάψιμο μετάλλων αλλά και τοίχων.
Κατανάλωση: 14-16 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Βάση P
Γυαλιστερή /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Βάση D
Γυαλιστερή /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Βάση TR
Γυαλιστερή /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,25 L

STATUS AQUADROP Οικολογική ριπολίνη νερού

Βάσεις χρωματισμού οικολογικής ριπολίνης νερού.
Εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένη οικολογική ριπολίνη 
νερού, ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Ξεχωρίζει γιατί είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει. 
Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μια 
υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια.
Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένη για το βάψιμο κάθε 
ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, 
παράθυρα αλλά και για τοίχους, μέταλλα, σκληρό PVC ή 
γυαλί.
Κατανάλωση: 12-14 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Προϊόν Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Βάση P
Γυαλιστερή /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Βάση D
Γυαλιστερή /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Βάση TR
Γυαλιστερή /

Σατινέ

750 ml

C/C 2,25 L
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Κανόνες
για μία σωστή εφαρμογή χρωμάτων

•  Επιλέξτε τα κατάλληλα εργαλεία  
για κάθε επιφάνεια και υλικό

•  Επιλέξτε το κατάλληλο αστάρι για να 
σταθεροποιήσετε την επιφάνεια που πρόκειται 
να βάψετε. Το αστάρι αποτελεί το συνδετικό 
κρίκο μεταξύ επιφάνειας και χρώματος

•  Προετοιμάστε και ελέγξτε την επιφάνεια. 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, γερή, 
απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη  
και σαθρά υπολείμματα

•   Σφραγίστε με κατάλληλα υλικά τα σημεία από 
τα οποία μπορεί να εισέλθει υγρασία όπως 
υδρορροές, αρμοί, παράθυρα, ρωγμές κ.ά.

•  Αποφύγετε την εφαρμογή των χρωμάτων  
σε υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα όταν  
οι επιφάνειες εκτίθενται απευθείας  
στην ηλιακή ακτινοβολία

•  Αποφύγετε τη βαφή μεταλλικών επιφανειών 
χωρίς την απομάκρυνση της σκουριάς και 
την ακόλουθη εφαρμογή 1-2 στρώσεων 
αντισκωριακού χρώματος

•  Οι γυαλιστερές και λείες επιφάνειες πρέπει  
να γυαλοχαρτάρονται για να αποκτήσουν 
καλύτερη πρόσφυση

•  Εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσεως  
του κάθε προϊόντος για να επιτύχετε εγγυημένο 
αποτέλεσμα

•  Εφαρμόστε την επόμενη στρώση  
(εάν απαιτείται) αφού προηγουμένως έχει 
στεγνώσει η προηγούμενη



Κόλλες & Αρμόστοκοι

 Κόλλες Πλακιδίων

 Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών

 Αρμόστοκοι

 Βοηθητικά Υλικά

 Αστάρια 

 Καθαριστικά

 Βενζινόκολλες

 Κόλλες Ξύλου

 Εποξειδικές - Ειδικές Κόλλες
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Πλεονεκτήματα

•  Παράγονται από ελληνική  
ποταμίσια χαλαζιακή άμμο

•  Διαθέτουν σήμανση CE  
και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες  
των ευρωπαϊκών προτύπων

•  Καλύπτουν όλες τις κατηγορίες  
των ευρωπαϊκών προτύπων:  
C1, C1T, C1TE, C2, C2E, C2T,  
C2TE, C2TE-S1, C2FT, D2TE, R2T, 
C2TE-S2, CG2 (για τσιμεντοειδείς 
αρμόστοκους) και RG  
(για εποξειδικούς αρμόστοκους)

•  Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  
EN 12004 (κόλλες) και  
EN 13888 (αρμόστοκοι)

•  Παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις  
και εφαρμογές για τοποθέτηση  
κάθε είδους πλακιδίων σε όλων  
των ειδών τα υποστρώματα

•  Ανταποκρίνονται εξαιρετικά  
σε εφαρμογές λεπτής ή παχιάς 
στρώσης, έντονης κυκλοφορίας  
και υψηλών φορτίων

•  Εφαρμόζονται σε κάθετες επιφάνειες 
παρέχοντας αντίσταση στην ολίσθηση

•  Εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και 
συγκόλληση με διάρκεια στον χρόνο

•  Ξεχωρίζουν για την εξαιρετική 
εργασιμότητα και την πανίσχυρή τους 
πρόσφυση

•  Αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες υγρασίας και παγετού

•  Απαιτούν μόνο νερό  
για την παρασκευή τους

•  Διατίθενται σε δύο αποχρώσεις,  
γκρι και λευκή
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Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

Aπαιτήσεις προτύπου EN 12004 για τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων

Απαιτήσεις προτύπου EN 12002 για ελαστικές κόλλες πλακιδίων

Πρόσθετα χαρακτηριστικά για τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων

Κατηγορία κόλλας

Συμβολισμός C1 C2

Περιγραφή Με κανονικά
χαρακτηριστικά

Με ενισχυμένα
χαρακτηριστικά

Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες 
σε κανονικές συνθήκες ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θερμική
γήρανση στους +70°C για 14 ημέρες ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Αντοχή σε πρόσφυση μετά από εμβάπτιση 
σε νερό για 14 ημέρες ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 
κύκλους ψύξης - απόψυξης ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
πλακιδίου ΕΝ 1346 > 20 min > 20 min

Εγκάρσια παραμόρφωση
Σύμβολο S1 S2

Περιγραφή 2,5mm ≤ S < 5mm S > 5mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συμβολισμός Περιγραφή Πρότυπο ελέγχου Απαιτούμενη τιμή

T Κατακόρυφη ολίσθηση ΕΝ 1308 < 0,5 mm

E Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 > 30 min

F
Αντοχή σε απόσπαση σε 24 ώρες ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm²

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 > 10 min

NPD Δεν έχουν γίνει μετρήσεις για:
α) Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης – απόψυξης

β) Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση στους +70° C για 14
ημέρες

Τύπος κόλλας
Κόλλες Διασποράς Κόλλες αντιδρώντων ρητινών

D1: Κανονική D2: Ενισχυμένη R1: Κανονική R2: Ενισχυμένη

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος
ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

Αντοχή σε απόσπαση μετά από 28
ημέρες σε κανονικές συνθήκες ΕΝ 1348 ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm²

Πρόσφυση
μέσω διάτμη-
σης μετά από

• θερμική γήρανση
στους +70°C για
14 ημέρες

D: ΕΝ 1324
R: EN 12003

≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• εμβάπτιση σε 
νερό για 14 ημέρες ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm²

• καταπόνηση σε
υψηλή θερμοκρασία ≥ 1,00 Ν/mm²

• θερμικά σοκ ≥ 2,00 Ν/mm²

Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
πλακιδίου ΕΝ 1346 ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min
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Απαιτήσεις προτύπου EN 13888 για τσιμεντοειδείς αρμόστοκους

Αρμόστοκοι THRAKON Κατηγορία Περιγραφή

FMF 150 CG2 Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρμογές, με υψηλή αντίσταση στην τριβή,  
με χαμηλή απορρόφηση νερού και χαμηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

FMF 160 LUX CG2 Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρμογές, με υψηλή αντίσταση στην τριβή,  
με χαμηλή απορρόφηση νερού και χαμηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

FMF 155 RG
Ενισχυμένος αρμόστοκος εποξειδικής βάσης με υψηλές μηχανικές αντοχές, αντοχές στις καιρι-
κές συνθήκες, αντοχές σε οξέα, αλκάλια και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, επίσης  
σε νερό και αλατούχο νερό.

Κόλλες πλακιδίων
THRAKON Κατηγορία Περιγραφή

SKW 112 C1 Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα -
Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

SKW 114 C1T Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα -
με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

SKW 116 C1TE Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα.  
Με αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

VKW 120/MKW 136 C2T Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια και μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

VKW 121 C2E Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, και εκτεταμένο ανοιχτό
χρόνο - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

VKW 124/127 C2TE Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο – Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

VKW 126/128 C2TE-S1 Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο – Πολύ Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

VKW 129/132 C2TE-S2
Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο – Super Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
Δύο συστατικών.

FKW 134 C2FT Ταχύπηκτη με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια και μηδενική
κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

VKW 142 D2TE Κόλλα διασποράς με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων, με μηδενική
κάθετη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

VKW 145 R2Τ Κόλλα εποξειδικής βάσης με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων και
με μηδενική κάθετη ολίσθηση. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

Κατηγορία κόλλας
Συμβολισμός CG1 CG2

Περιγραφή Με κανονικά χαρακτηριστικά Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρότυπο ελέγχου Απαιτούμενη τιμή Απαιτούμενη τιμή

Αντοχή σε θλίψη μετά από
28 ημέρες ΕΝ 12808-3 > 15,0 N/mm² > 15,0 N/mm²

Αντοχή σε κάμψη μετά
από 28 ημέρες ΕΝ 12808-3 > 3,5 N/mm² > 3,5 N/mm²

Αντοχή σε θλίψη μετά από
25 κύκλους ψύξης -
απόψυξης σε:

ΕΝ 12808-3 > 15,0 N/mm² > 15,0 N/mm²

Αντοχή σε κάμψη μετά
από 25 κύκλους ψύξης -
απόψυξης σε:

ΕΝ 12808-3 > 3,5 N/mm² > 3,5 N/mm²

Συρρίκνωση ΕΝ 12808-4 > 2 N/mm² > 1,5 N/mm²

Απορρόφηση νερού μετά
από 30 min: ΕΝ 12808-5 > 5 g > 2 g

Απορρόφηση νερού μετά
από 240 min: ΕΝ 12808-5 > 10 g > 5 g

Αντοχή σε τριβή ΕΝ 12808-2 > 2000 N/mm3 > 1000 N/mm3
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Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ C1 C1Τ C1ΤΕ C1ΤΕ C2T C2Ε C2ΤE C2ΤΕ S1

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ SKW 112 SKW 114 SKW 116 SKW 117 VKW 120 VKW 121 VKW 124 VKW 126

ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

απορροφητικά πλακίδια

μεγάλες πλάκες

μη απορροφητικά πλακίδια

υαλοψηφίδα

μάρμαρο

φυσική πέτρα

διακοσμητικά τούβλα &υαλότουβλα

πυρότουβλα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΔΑΠΕΔΟ)

τσιμεντοειδή δάπεδα

ελαφρομπετόν-περλομπετόν

μωσαϊκό

θερμαινόμενα δάπεδα

παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων

ξύλινη επιφάνεια/μοριοσανίδα

μεταλλική επιφάνεια

ΤΟΙΧΟΣ

εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω

τσιμέντο/ασβεστοσοβάδες

γυψοσοβάδες

γυψοσανίδα

τσιμεντοσανίδα

παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων

υπόστρωμα πορομπετόν (YTONG)

ΜΠΑΝΙΟ

τσιμεντοκονία/σοβάς

γυψοσανίδα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ)

τσιμεντοειδή δάπεδα

ελαφρομπετόν-περλομπετόν

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω

τσιμέντο/ασβεστοσοβάδες

τσιμεντοσανίδα

υπόστρωμα πορομπετόν (YTONG)

ΔΑΠΕΔΟ

τσιμεντοειδή δάπεδα

ΠΙΣΙΝΕΣ

τσιμεντοειδή επιφάνεια

Συνιστώμενη χρήση

Προηγείται αστάρωμα υπoστρώματος με VLX 186 ή GLX 190 ή GLX 298

Προηγείται αστάρωμα υπoστρώματος με GLX 290

Προσθήκη 1-2 kg VLX 186 ανά σακί 25 kg
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C2ΤΕ C2ΤΕ S1 C2TE S2 C2TE S2 C2FT
C2Τ

MARBLE
MARBLE D2TE R2T

VKW 127 VKW 128 VKW 129 VKW 132 FKW 134 MKW 136 ΜKW 137 KDW 138 FSW 140 VKW 142 VKW 145
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Κόλλες Πλακιδίων

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

SKW 112 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων

SKW 114 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, υψηλών 
αντοχών, παραγόμενη με χαλαζιακή άμμο, για χρήση 
κυρίως σε οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση 
απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων σε 
υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, 
επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα 
δάπεδα κ.ά.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, 
παραγόμενη με χαλαζιακή άμμο και αντίσταση 
στην κάθετη ολίσθηση. Οι θιξοτροπικές της 
ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο να ξεκινήσει 
τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα 
κάτω, για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση 
απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων τοίχου 
ή δαπέδου, σε υποστρώματα όπως μπετόν, 
ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, 
αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48
Γκρι/Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111411121 Γκρι 25 kg

P111411120 Λευκή 25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111411140 Γκρι 5 kg

P111411141 Λευκή 5 kg

P111411143 Γκρι 25 kg

P111411142 Λευκή 25 kg

C1
ACRYLIC

C1T
EXTRA

SKW 116 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων μηδενικής κάθετης ολίσθησης
         και μεγάλου ανοιχτού χρόνου

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, 
παραγόμενη από χαλαζιακή άμμο, για χρήση σε 
οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Η ειδική 
σύνθεση του προϊόντος προσφέρει υψηλή αντοχή, 
αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση και αυξημένο 
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών 
πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα 
όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111411161 Γκρι 25 kg

P111411160 Λευκή 25 kg

C1TE
SPECIAL
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VKW 121 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων μεγάλου ανοιχτού χρόνου
         για μη απορροφητικά πλακίδια

Κόλλα πλακιδίων υψηλής ποιότητας με βάση το τσιμέντο, 
για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. 
Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και αυξημένο ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, 
cotto, klinker και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, πάνω σε 
υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά. 
Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση σε εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος, ιδιότητα που 
εξασφαλίζει εξαιρετική εργασιμότητα.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111490080 Γκρι 25 kg

P111421210 Λευκή 25 kg

VKW 120 Ακρυλική κόλλα μηδενικής κάθετης ολίσθησης
         για μη απορροφητικά πλακίδια

SKW 117 Ισχυρή χονδρόκοκκη κόλλα για κεραμικά πλακίδια 
                         και φυσική πέτρα

Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά. Είναι ιδανική για χρήση σε κατακόρυ-
φες επιφάνειες και προτείνεται κυρίως για συγκόλληση 
πλακιδίων από πάνω προς τα κάτω. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών 
και μη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κόλλα πλακιδίων και φυσικής πέτρας, τσιμεντοειδούς 
βάσης, χονδρόκοκη. Τροποποιημένη με πολυμερικά 
πρόσθετα, με μεγάλο ανοιχτό χρόνο και μηδενική κάθετη 
ολίσθηση. 
Εφαρμογή: Κατάλληλη για την τοποθέτηση φυσικής 
πέτρας και κεραμικών πλακιδίων πάνω σε όλα τα συνήθη 
ανόργανα υποστρώματα. Συνίσταται για την εξομάλυνση του υποστρώματος πριν την επικόλληση των πλακιδίων
Κατανάλωση: 2,0-8,0 kg/m2.
Γκρί 25kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111421201 Γκρι 25 kg

P111421200 Λευκή 25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111411171 Γκρι 25 kg

P111411170 Λευκή 25 kg

C2T
SUPER

C2E
QUARTZ

VKW 124 Ενισχυμένη κόλλα μηδενικής κάθετης ολίσθησης και μεγάλου
         ανοιχτού χρόνου για μη απορροφητικά πλακίδια

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο και ειδικά επιλεγμένα 
χαλαζιακά αδρανή, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στην ολίσθηση, 
αυξημένο ανοιχτό χρόνο καθώς και εξαιρετική εργασιμότητα. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 
πέτρας, cotto, klinker και γενικά απορροφητικών 
και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, πάνω 
σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά. Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση σε εφαρμογές στις οποίες απαιτείται 
μεγάλος ανοιχτός χρόνος και για συγκόλληση πλακιδίων σε κατακόρυφες επιφάνειες από πάνω προς τα κάτω.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48
Γκρι/Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111421241 Γκρι 5 kg

P111421242 Λευκή 5 kg

P111421240 Γκρι 25 kg

P111421243 Λευκή 25 kg

C2TE
SUPER ACRYLIC

C1TE
STONE
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VKW 128 Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας

Ελαστική ινοπλίσμένη κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για 
συγκόλληση απορροφητικών αλλά και μη απορροφητικών 
πλακιδίων σε εξωτερικές όψεις κτιρίων αλλά και σε 
υποστρώματα όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συγκόλλησης, 
ελαστικότητα και αντοχή στις κλιματικές μεταβολές.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση μικρών ή μεγάλων 
κεραμικών πλακιδίων κάθε τύπου, λεπτών πλακιδίων 
πέτρας, μαρμάρου, πλακιδίων φυσικού ή τεχνητού γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker, πλακιδίων 
gres, porcellanato, porcellanato smaltato, διακοσμητικών στοιχείων και υαλοψηφίδων, κ.ά., πάνω σε συνήθη 
υποστρώματα αλλά και σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά 
κυκλοφορία αλλά και σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, παλιές στρώσεις 
πλακιδίων, πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, εκθέσεις αυτοκινήτων, εμπορικά κέντρα, κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές 
πλακοστρώσεις, δεξαμενές, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

S1

C2TE
SUPER FLEX

VKW 127 Ενισχυμένη χοντρόκοκκη κόλλα πλακιδίων

Ισχυρή χοντρόκοκκη κόλλα με βάση το τσιμέντο και ειδικά 
επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή. Η ειδική κοκκομετρία του 
προϊόντος επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση χωρίς να 
«κάθεται» το πλακίδιο λόγω του υψηλού του βάρους. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Εξαιρετική για επικόλληση πλακιδίων ιδιαίτερα 
μεγάλων διαστάσεων (π.χ. 60 x 60 κ.ά.), τύπου porcellanato, 
πέτρας, cotto, klinker κ.ά., πάνω σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, σε θερμαινόμενα 
δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, κ.λπ. Συνιστάται επίσης και για την εξομάλυνση του υποστρώματος πριν από 
την επικόλληση των πλακιδίων. Η τοποθέτηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα σε πάχος 
στρώσης μέχρι και 15 mm.
Κατανάλωση: 4-8 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας και από το αν απαιτείται εξομάλυνση του 
υποστρώματος.
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111421271 Γκρι 25 kg

P111421270 Λευκή 25 kg

C2TE
STABILO

VKW 126 Ελαστική κόλλα πλακιδίων

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο 
και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή για χρήση 
σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. 
Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση, αυξημένο 
ανοιχτό χρόνο και ελαστικότητα, καθώς και 
εξαιρετική εργασιμότητα. Για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση 
απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων 
τοίχου ή δαπέδου τύπου porcellanato, πέτρας, cotto, klinker, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, πάνω σε 
υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά κυκλοφορία, αλλά και 
σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, εμπορικά κέντρα, 
κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές πλακοστρώσεις, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες κ.λπ.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48
Γκρι/Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111490090 Γκρι 5 kg

P111421262 Λευκή 5 kg

P111421263 Γκρι 25 kg

T010001261 Λευκή 25 kg

S1

C2TE
FLEX

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111421280 Γκρι 25 kg

P111421281 Λευκή 25 kg
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VKW 129  Υπερελαστική, ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές

Υπερελαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για τις 
πιο απαιτητικές συγκολλήσεις και για επενδύσεις 
πλακόστρωσης ακόμη και σε δονούμενες επιφάνειες. 
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση 
απορροφητικών και μη απορροφητικών μικρών 
ή μεγάλων κεραμικών πλακιδίων κάθε τύπου, 
λεπτών πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, πλακιδίων 
φυσικού ή τεχνητού γρανίτη, πλακιδίων cotto, 
πλακιδίων klinker, πλακιδίων gres, porcellanato, 
porcellanato smaltato, διακοσμητικών στοιχείων και υαλο-
ψηφίδων σε εξωτερικές όψεις κτιρίων αλλά και σε υποστρώματα όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συγκόλλησης, 
ελαστικότητα και αντοχή στις κλιματικές μεταβολές. Πάνω σε συνήθη υποστρώματα αλλά και σε υποστρώματα 
με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε δονήσεις και έντονες συστολοδιαστολές όπως: γυψοσανίδες, ενδοδα-
πέδια θέρμανση, ταράτσες, μπαλκόνια. Πάνω σε ξύλινες επιφάνειες όπως: MDF, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, πατάρια, 
ξύλινες σκάλες. Είναι ιδανική για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων και υαλοψηφίδων σε: πισίνες, WC, λου-
τρά, αποδυτήρια, άνθυγρη γυψοσανίδα κ.λπ. Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και νέων 
πλακιδίων πάνω σε παλιές πλακοστρώσεις.
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²
Γκρι/ Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111421291 Γκρι 5 kg

P111490110 Λευκή 5 kg

P111491290 Γκρι 25 kg

P111890125 Λευκή 25 kg

S2
C2TE

ULTRA FLEX

FKW 134 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης

Ταχύπηκτη κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Ιδανική 
για εφαρμογές όπου απαιτείται η αυθημερόν αρμολόγηση 
και παράδοση της πλακόστρωσης (τοίχος ή δάπεδο). 
Παρουσιάζει επίσης αντίσταση στην ολίσθηση. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, 
μαρμάρου, φυσικού γρανίτη και γενικά απορροφητικών και 
μη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώμα-
τα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονί-
ες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.
Κατανάλωση: 3-5 kg/m²
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111491340
Λευκή 
25 kg

C2FT

VKW 132 Υπερελαστική κόλλα 2 συστατικών

Υψηλής ποιότητας και ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 
2 συστατικών για επενδύσεις επιφανειών που υπόκεινται σε 
δονήσεις και συστολοδιαστολές. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για την τοποθέτηση κάθε τύπου 
πλακιδίων δαπέδου και τοίχου σε ξύλινες ή δονούμενες 
επιφάνειες, σε επιφάνειες γυψοσανίδας, πισίνες, χώρους 
WC, λουτρών, αποδυτήριων κ.λπ. Ιδανική για εφαρμογές 
πλακιδίων σε πατάρια, ξύλινες σκάλες, ταράτσες, μπαλκόνια 
και ενδοδαπέδια θέρμανση, καθώς και για την τοποθέτηση 
πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων ή νέων πλακιδίων επάνω σε 
παλιές πλακοστρώσεις.
Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²
Λευκή 10 kg: Τεμ./Παλ.: 24

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111421321 Λευκή 10 kg

S2C2TE
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Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών

VKW 137 Κονίαμα μαρμάρων, πέτρας και πλακών πεζοδρομίου

KDW 138 Λευκό κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων

FSW 140 Πυρίμαχο κονίαμα για πυρότουβλα

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με ειδικά πρόσθετα για γρήγο-
ρη, απλή και οικονομική τοποθέτηση μαρμάρων, δίχως 
αλλοίωση της απόχρωσής τους. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Επιστρώσεις μαρμάρων δαπέδου, πέτρας, 
καθώς και διάστρωση/αρμολόγηση πλακών πεζοδρο-
μίου. Μπορεί να εφαρμοστεί και με μηχανή σοβά (νέου 
τύπου). Απλή χρήση, μόνο με την προσθήκη νερού.
Κατανάλωση: 15 kg/m²/cm
Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κονίαμα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για 
χτίσιμο και αρμολόγηση διακοσμητικών δομικών 
στοιχείων. Έχει την ικανότητα να εφαρμόζεται 
ακόμα και σε πάχη 1-2 cm.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για υαλότουβλα ή 
διακοσμητικά τούβλα, πάνω σε συνήθη υποστρώ-
ματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.λπ.
Κατανάλωση (Ενδεικτικά):
•   Για υαλότουβλα με διαστάσεις 19 x 19 x 8 cm και 

πάχος αρμού 1 cm: 17 - 19 kg/m²
•  Για διακοσμητικά τούβλα με διαστάσεις 19 x 5 x 

1,5 cm και πάχος αρμού 1 cm: 10 kg/m²
5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4 
25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Πυρίμαχο κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Παρουσιά-
ζει ισχυρή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 
και 1000°C.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για συγκόλληση και αρμο-
λόγηση παντός τύπου πυρότουβλων και επισκευή 
φθαρμένων αρμών και πυρότουβλων σε τζάκια, 
φούρνους, καμινάδες, κ.λπ. 
Κατανάλωση: 4-5 kg/m²
5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4
25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121421370
Γκρι 
25 kg

P111421370
Λευκή 
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111491380
Λευκή 
5 kg

P111491381
Λευκή 
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111450010
Γκρι 
5 kg

P111450000
Γκρι 
25 kg

MKW 136 Ακρυλική κόλλα μαρμάρων

Κόλλα μαρμάρων και φυσικού γρανίτη, με βάση το τσιμέντο, 
για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες και για 
εφαρμογή σε μεγάλα πάχη. Για εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για την επίστρωση μαρμάρων και 
γρανιτών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Εξαιρετική λύση για διακοσμητικές επικαλύψεις, καθώς 
προστατεύει τις επιφάνειες των μαρμάρων από το λέκιασμα. 
Παρουσιάζει επίσης αντίσταση στην ολίσθηση.
Κατανάλωση: 4-5 kg/m²
Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111491361
Λευκή 
25 kg

C2T
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VKW 142 ACRYL Έτοιμη παστώδης κόλλα πλακιδίων

VKW 145 EPOXY Ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων

Έτοιμη προς χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας 
για εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα, ισχυρή 
πρόσφυση, ευκολία και ταχύτητα στην εφαρμογή. Για εσωτερι-
κούς χώρους σε τοίχους και δάπεδα και εξωτερικά σε τοίχους.
Εφαρμογή: Ιδανική κόλλα για την  τοποθέτηση απορροφητικών 
και μη πλακιδίων και υαλοψηφίδας σε επιφάνειες από σκυρόδε-
μα, τούβλο, κυψελωτό σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, 
τσιμεντοσανίδα, ξύλο, εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα και εξωτερικά σε τοίχους. Κατάλληλη και για υγρούς 
χώρους όπως π.χ. μπάνια, κουζίνες αλλά όχι για χώρους με ανερχόμενη υγρασία ή για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό 
(όπως χτιστές ντουζιέρες).
Σύσταση: Δεν συνίσταται για την τοποθέτηση μη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε μη απορροφητικά υπο-
στρώματα, μεταλλικές επιφάνειες, PVC, κλπ.
Κατανάλωση: 1,5-5 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας
5 kg: Τεμ./Παλ.: 60, 15 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών. Ιδανική για πισίνες, χημικές 
βιομηχανίες, κλινικές, εργαστήρια, χώρους παραγωγής και 
παρασκευής τροφίμων, ψύξης και κατάψυξης, σφαγεία, πλυ-
ντήρια κ.λπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για εφαρμογές κεραμικών πλακιδίων 
πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, αμίαντο, MDF, γυαλί, κ.λπ. 
Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών ή γρανιτένιων πλακιδίων, μικρών και 
μεγάλων διαστάσεων, φυσικών και τεχνητών λίθων, υαλοψηφίδων, gres porcellanato, πλακιδίων τύπου cotto και 
klinker.
Κατανάλωση: 1,5-5 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας
Συσκευασία: 4,5 kg A + 0,5 kg B (αναλογία Α’ συστατικό: Β’ συστατικό = 1:9)
5 kg (Α+Β): Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121420000
5 kg

(Α+Β)

D2TE

R2T

Αρμόστοκοι

FMF 150 Έγχρωμος Αρμόστοκος
Ενισχυμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική εργασιμότητα.

Υπολογίστε  
εύκολα & γρήγορα 
την κατανάλωση 
αρμόστοκου,  
χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή: 

www.thrakon.
gr/calculator

FMF 150 - Λεπτόκοκκος

FMF 150 - Χονδρόκοκκος

Κατανάλωση σε kg/m²

Κατανάλωση σε kg/m²

Αρμόστοκος ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με πολυμερικά πρόσθετα και ειδικά επιλεγμένα 
χαλαζιακά αδρανή.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 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.
Εφαρμογή: Ιδανικός για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Πλάτος αρμού σε mm 1 2 3 4 5

Πλακίδια (cm x cm x mm)
20x20x8
30x30x8
30x60x9
40x40x9

Πλάτος αρμού σε mm 5 10 15 20

Πλακίδια (cm x cm x mm)
20x20x8
30x30x8
30x60x9
40x40x9

WA
CG2

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111490550
Λευκή 
5 kg

P111490560
Λευκή 
15 kg
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Χρωματολόγιο FMF 150 - Λεπτόκοκκος 

Χρωματολόγιο FMF 150 - Χονδρόκοκκος

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

Προϊόν/Κωδ.  Κωδικός  Euro/kg  Euro/Τεμ.

  Πάχος Αρμού 0 εώς 5 mm

301 Λευκό  P111503010    

302 Κρεμ  P111503020    

303 Μπεζ  P111503030    

304 Πέρλα Μπεζ  P111503040    

305 Άιβορι  P111503050    

306 Γκρι Περλέ  P111503060    

307 Ανοιχτό Γκρι  P111503070    

308 Μανχάταν Γκρι  P111503080    

309 Γκρι  P111503090    

310 Σκούρο Γκρι  P111503100    

311 Ανθρακί  P111503110    

312 Μόκα  P111503120    

313 Καφέ  P111503130    

314 Σοκολατί  P111503140    

315 Wege  P111503150    

316 Cotto  P111503160    

317 Πορφυρό  P111503170    

318 Aqua Marine  P111503180    

319 Γαλάζιο  P111503190    

320 Πράσινο  P111503200    

321 Ώχρα  P111503210    

322 Κίτρινο  P111503220    

323 Ροζ  P111503230    

324 Μπλε  P111503240    

325 Μαύρο  P111503250    

326 Βεραμάν  P111503260    

Προϊόν/Κωδ.  Κωδικός  Euro/kg  Euro/Τεμ.

  Πάχος Αρμού 5 εώς 20 mm

501 Λευκό  P111505010    

502 Κρεμ  P111505020    

503 Μπεζ  P111505030    

505 Άιβορι  P111505050    

507 Ανοιχτό Γκρι  P111505070    

509 Γκρι  P111505090    

510 Σκούρο γκρι  P111505100    

511 Ανθρακί  P111505110    

513 Καφέ  P111505130    

515 Wege  P111505150    

516 Cotto  P111505160    

519 Γαλάζιο  P111505190    

525 Μαύρο  P111505250    

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

5 kg: 4 τεμ./Κιβ., 120 τεμ./Παλ.
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FMF 155 Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών
Υψηλή ανθεκτικότητα για ειδικές κατασκευές και επαγγελματικούς χώρους

FMF 155 Κατανάλωση σε kg/m²

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, κατάλληλος για την πλήρωση αρμών πλάτους από 
0-20 mm. Μετά τη σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές αντοχές, τόσο μηχανικές (θλίψη, κάμψη, πρόσφυση), 
όσο και χημικές (οξέα, αλκάλια, οργανικοί διαλύτες). Εξίσου ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και το νερό, 
αλατούχο ή μη. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου RG κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13888. Διατίθεται σε 
συσκευασία 3 kg (A: 2,82 kg - B: 0,18 kg).
Εφαρμογή: Κατάλληλος για τη συγκόλληση και αρμολόγηση πλακιδίων και ψηφίδας σε πισίνες, δάπεδα εργο-
στασίων, σφαγεία, ζυθοποιίες, γαλακτοκομεία, βιομηχανίες τροφίμων & χημικών, νοσοκομεία, σπίτια κ.ά.

Πλάτος αρμού σε mm 3 5 7 10

Ψηφίδες (cm x cm x mm)
2x2x3

Πλακίδια (cm x cm x mm)

12,5x25x9

12,5x25x12

20x20x8

20x20x12

30x30x8

** Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο
* Διατίθενται κι άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

Ετοιμοπαράδοτα: 701, 707, 709, 711
Χρόνος παράδοσης υπόλοιπων κωδικών: 5 ημέρες

Χρωματολόγιο FMF 155
Προϊόν/Κωδ.  Κωδικός  Euro/kg  Euro/Τεμ.

  Πάχος Αρμού 2 εώς 12 mm

701 Λευκό  P121507010    

702 Κρεμ  P121507020    

703 Μπεζ  P121507030    

704 Πέρλα Μπεζ  P121507040    

705 Άιβορι  P121507050    

706 Γκρι Περλέ  P121507060    

707 Ανοιχτό Γκρι  P121507070    

708 Μανχάταν Γκρι  P121507080    

709 Γκρι  P121507090    

710 Σκούρο Γκρι  P121507100    

711 Ανθρακί  P121507110    

712 Μόκα  P121507120    

713 Καφέ  P121507130    

714 Σοκολατί  P121507140    

715 Wege  P121507150    

718 Aqua Marine  P121507180    

719 Γαλάζιο  P121507190    

721 Ώχρα  P121507210    

722 Κίτρινο  P121507220    

724 Μπλε  P121507240    

RG

3 kg: 60 τεμ./Παλ.

Υπολογίστε 
εύκολα & γρήγορα 
την κατανάλωση 
αρμόστοκου, 
χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή: 

www.thrakon.
gr/calculator
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Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

FMF 160 LUX Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής
Εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές και ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια

Αρμόστοκος με υψηλές μηχανικές αντοχές και χαρακτηριστική χρωματική ομοιογένεια.  
Εξασφαλίζει στεγανότητα επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και αντιμυκητιακή 
προστασία. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχηματισμό μυκήτων και λεκέδων αλάτων 
στην επιφάνειά του. Είναι γρήγορης πήξης και κατατάσσεται στην κατηγορία αρμόστοκων  
τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13888.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για σφράγιση αρμών κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών τοίχου και 
δαπέδου, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα. Εφαρμόζεται για πλάτος 
αρμών 0 εως 8 mm. Δίνει λείο τελικό αποτέλεσμα στις επιφάνειες.
Διατίθεται σε 17 χρωματισμούς.

FMF 160 LUX Κατανάλωση σε kg/m²

Πλάτος αρμού σε mm 2 4 6 8

Ψηφίδες (cm x cm x mm)
2x2x3

Πλακίδια (cm x cm x mm)

20x20x8

30x30x8

60x60x9

40x40x9

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

Χρωματολόγιο FMF 160 LUX

Προϊόν/Κωδ. Κωδικός Euro/kg  Euro/Τεμ.

Πάχος Αρμού 0 εώς 8 mm

601 Λευκό  P111506010    

602 Κρεμ  P111506020    

603 Μπεζ  P111506030    

604 Πέρλα Μπεζ  P111506040    

605 Άιβορι  P111506050    

606 Γκρι Περλέ  P111506060    

607 Ανοιχτό Γκρι  P111506070    

609 Γκρι  P111506090    

610 Σκούρο Γκρι  P111506100    

611 Ανθρακί  P111506110    

612 Μόκα  P111506120    

613 Καφέ  P111506130    

614 Σοκολατί  P111506140    

615 Wege  P111506150    

616 Cotto  P111506160    

619 Γαλάζιο  P111506190    

625 Μαύρο  P111506250    

WA
CG2

5 kg: 4 τεμ./Κιβ., 120 τεμ./Παλ.

Υπολογίστε  
εύκολα & γρήγορα 
την κατανάλωση 
αρμόστοκου,  
χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή: 

www.thrakon.
gr/calculator
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Διάφανο, αντιολισθητικό, προστατευτικό, πολυουρεθανικό 
βερνίκι δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής 
χρήσης. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη αντοχή 
στην τριβή. 
Εφαρμογή: Kατάλληλο για στεγανοποίηση και 
προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. Δημιουργεί 
μία αντιολισθητική επιφάνεια, ακόμα και όταν είναι 
βρεγμένη,ενώ ταυτόχρονα στεγανοποιεί και προστατεύει 
κάθε είδους δομικό στοιχείο.
Κατανάλωση: 80-120 gr/m2

Απόχρωση: Διάφανο/ματ 
1 kg (Α+Β συστ.): Τεμ./Κιβ.: 6
4 kg (Α+Β συστ.): Τεμ./Κιβ.: 6

Βοηθητικά Υλικά

Σταυροί πλακιδίων

Ταφ πλακιδίων

Ύψιλον πλακιδίων

Σφήνα πλακιδίων

Κωδικός Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Euro/Σακ.

T010610150 Σ1 1 500

T010610250 Σ2 2 500

T010610350 Σ3 3 500

T010610450 Σ4 4 500

T010610550 Σ5 5 500

T010610650 Σ6 6 500

T010610750 Σ7 7 500

T010610760 Σ9 9 500

T010610120 Σ10 10 250

Κωδικός Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Euro/Σακ.

T010600020 Τ2 2 500

T010600030 Τ3 3 500

T010600040 Τ4 4 500

T010600050 Τ5 5 500

T010600070 Τ7 7 500

T010600090 Τ9 9 500

Κωδικός Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Euro/Σακ.

T010000810 Υ3 3 500

T010000820 Υ4 4 500

T010000830 Υ5 5 500

T010000840 Υ7 7 500

Κωδικός Συσκευασία (τεμ.) Euro/Σακ.

T010690010 500

Antislip Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121901301 1 kg

P121901304 4 kg
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Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

Σε σχήμα σταυρού

Σε σχήμα “Τ”

Σε σχήμα “Ι”

THRAKON PROLEVELING SYSTEM Σύστημα ισοστάθμισης πλακιδίων

Το Proleveling System της THRAKON είναι ένα επαναστατικό και καινοτόμο σύστημα ισοστάθμισης,
για αρμούς με πάχος μεταξύ 3 mm και 40 mm. Το σύστημα αποτελείται από 2 στοιχεία:

1.    Ο κοχλίας-στέλεχος συνδέεται 
κάθετα με τη βάση, με τέτοιο 
τρόπο που επιτρέπει την εύκολη 
προσαρμογή με στροφές του 
πώματος κατά την εγκατάσταση. 
Η απομάκρυνση της κεφαλής γίνεται αφού έχει ωριμάσει η κόλλα πλακιδίων που έχουμε εφαρμόσει. Το ίδιο 
καπάκι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για απεριόριστο αριθμό εφαρμογών, εξασφαλίζοντας οικονομία στην 
εφαρμογή.

2.   Μια βάση επιπέδωσης (1-2-3-5 mm), με διαχωριστικές εγκοπές, ως αποστάτες μεταξύ τους, που επιτρέπουν 
διαχωρισμό/ένωση δαπέδων οποιουδήποτε τύπου.

Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες

Κωδικός Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Euro/Τεμ. Euro/Σακ.

T010000380 PRSL 1 1 100

T010000382 PRSL 2 2 100

T010000390 PRSL 3 3 100

T010000393 PRSL 5 5 100

Κωδικός Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Euro/Τεμ. Euro/Σακ.

T010000400 PRSL 1 1 100

T010000391 PRSL 2 2 100

T010000401 PRSL 3 3 100

T010000392 PRSL 5 5 100

Κωδικός Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Euro/Τεμ. Euro/Σακ.

T010000370 PRSL 1 1 100

T010000372 PRSL 2 2 100

T010000371 PRSL 3 3 100

T010000390 PRSL 5 5 100

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Euro/Τεμ. Euro/Κιβ.

T010000410 PRST 50 τεμ.

BACKER ROD Κορδόνι υποστήριξης αρμού κλειστής κυψέλης

Σπάτουλα οδοντωτή

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ή πολυαιθυλενί-
ου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Διατίθεται 
σε διαμέτρους από 10 έως 20 mm. Για να επιτύχετε 
τη σωστή διάσταση, επιλέξτε διάμετρο κατά 50% με-
γαλύτερη από τον αρμό. (10mm: συσκευασία 600m, 
20mm: συσκευασία 150m)
Εφαρμογή: Για υποστήριξη του σφραγιστικού υλικού, έτσι ώστε να επιτύχουμε τις σωστές διαστάσεις αρμού.

Σπάτουλα 280 x 120 mm με δόντια 6 x 6 mm
και 10 x 10 mm. Εργονομική Λαβή (TPR), Ανοξείδωτο ατσάλι.

Κωδικός Διάμετρος Euro/m Euro/Τεμ.

T010000010 10 mm

T010000020 20 mm

Κωδικός Συσκευασία Euro/Τεμ.

T010000780 1 τεμ.
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Αστάρια και Καθαριστικά

VLX 181 Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης

VLX 182 Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων

VLX 185 GROUT ELASTIC Ελαστικοποιητής αρμόστοκων

Διαφανές μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης για μάρμαρα  
και πλακίδια με άρωμα λεμονιού. Καθαρίζει τέλεια χωρίς να 
προκαλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα.
Εφαρμογή: Όπου απαιτείται η χρήση ήπιων καθαριστικών  
μέσων (π.χ. για τον καθαρισμό μαρμάρων, πλακιδίων ανθρακικού ασβεστίου και γενικά ευαίσθητων πλακιδίων). 
Είναι ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμήσεις, τα οποία καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί.
Κατανάλωση: 1 L/5 m² επιφάνειας
1 L: 16 τεμ./Κιβ.

Διαφανές όξινο υγρό καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και 
κεραμικών πλακιδίων. Καθαρίζει, προσδίδει γυαλάδα, διατηρεί 
τα χρώματα του αρμόστοκου ζωντανά και λαμπερά μετά την 
εφαρμογή.
Εφαρμογή: Αφαιρεί από τα πλακάκια και τους αρμούς σχηματισμούς κρούστας τσιμέντου, αλατούχες και 
ασβεστώδεις επικολλήσεις, υπολείμματα από κόλλες και αμμοκονιάματα καθώς και λεκέδες από γράσα, 
βερνίκια, λάδια κ.λπ. Δε χρησιμοποιείται για καθαρισμό μαρμάρου, διακοσμητικής πέτρας από ασβεστόλιθο και 
επιφανειών μη ανθεκτικών στα οξέα.
Κατανάλωση: 1 L/5,5 m² επιφάνειας
1 L: 16 τεμ./Κιβ.

Πρόσμικτος ελαστικοποιητής για τσιμεντοειδείς 
αρμόστοκους. Μειώνει την υδατοαπορροφητικότητα.
Εφαρμογή: Συνιστάται ιδιαίτερα για αρμολογήσεις επιφανειών 
οι οποίες προσβάλλονται περιοδικά από συστολοδιαστολές και 
υγρασία όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, περιβάλλων χώρος πισίνας, δεξαμενές, μπάνια, ταράτσες, μπαλκόνια κ.ά.
Κατανάλωση:  FMF 150: 1800 g/5 kg FMF 150 

FMF 160 LUX: 1200 g/5 kg FMF 160
1 L: 16 τεμ./Κιβ.

REMOVER Χρωμάτων και εποξειδικών αρμόστοκων

Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων, βερνικιών και 
εποξειδικών αρμόστοκων. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την απομάκρυνση παλαιών ή 
νέων βερνικοχρωμάτων και ασταριών.
375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Διαφανές, ενισχυτικό πρόσφυσης βαθιάς διείσδυσης ενός 
συστατικού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ενεργοποιεί 
χημικά την επιφάνεια και παρέχει δυνατή πρόσφυση σε  
υαλώδης και κεραμικές επιφάνειες. 
Εφαρμογή: Συνίσταται πριν την τοποθέτηση του AntiSlip σε υαλώδεις και κεραμικές επιφάνειες
όπως: υαλωμένα κεραμικά πλακίδια, γυαλί, υαλότουβλα καθώς τις ενεργοποιεί χημικά.
Κατανάλωση: 50-100gr/ m2 σε μια ή δύο στρώσεις
Aπόχρωση: Διάφανο/ματ
1kg: 12τεμ/Κιβ.

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121690004
Διαφανές

375 ml
P121690008 750 ml
P121690003 4 L

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T021540000 1 L

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T021540100 1 L

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

P121540000 1 L

Antislip Promoter Ενισχυτικό πρόσφυσης Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121901401 1 kg
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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.).
Εφαρμογή: Συνιστάται για βελτίωση των ιδιοτήτων 
της κόλλας και του αρμόστοκου. 
Αυξάνει τη συγκολλητική ικανότητα, μειώνει σημαντικά την απορροφητικότητα σε νερό.
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
1 L: 16 τεμ./Κιβ.

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

Βενζινόκολλες

CARMYFIX CM-43 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

Κόλλα πολυχλωροπρενίου υψηλών προδιαγραφών
Εφαρμογή: Συγκολλήσεις δέρματος, δερματίνης, ταπετσα-
ρίας αυτοκινήτου, χαρτιού, μοκέτας, υφάσματος, ελαστικού, 
ξύλου, μέταλλου και πολλών άλλων υλικών.
75 ml: Τεμ./Κιβ.: 6 x 15
100 ml/200 ml: Τεμ./Κιβ.: 40 
500 ml/1L: Τεμ./Κιβ.: 24
5 L: Τεμ./Κιβ.: 4

* Σωληνάριο

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121201975 75 ml *

P121118910 100 ml

P121118902 200 ml

P121118904 500 ml

P121118901 1 L

P121118915 5 L

P121118925 15 L

CARMYFIX CM-54 Θερμοανθεκτική βενζινόκολλα

Θερμοανθεκτική κόλλα πολυχλωροπρενίου υψηλών προδια-
γραφών.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για τη συγκόλληση φύλλων φορμάι-
κας και μετάλλου σε μοριοσανίδες, ξύλο, μέταλλο και ύφα-
σμα. Συνιστάται ιδιαίτερα για συγκολλήσεις στα αμαξώματα 
(λάστιχα, ταπετσαρίες, ουρανούς).
1/2 L/1 L: Tεμ./Κιβ.: 24

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121118174 1/2 L

P121118171 1 L

P121118175 5 L

GLX 190 Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων & σοβάδων

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με πολυμερή συνθετικά υλικά,
προσμίξεις ορυκτών και χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης
κοκκομετρίας. Ενισχύει την πρόσφυση της κόλλας σε λείες
και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. 
Συνιστάται επίσης για τη βελτίωση πρόσφυσης και 
συγκόλλησης σε μη απορροφητικές  επιφάνειες.
Εφαρμογή: Για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών πρό-
σφυσης σε παλιά πλακάκια και μωσαϊκά, όπου πρόκειται να
επικολληθούν νέα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται επίσης για την ενίσχυση της 
πρόσφυσης του σοβά και του γυψοσοβά πάνω σε λείες επιφάνειες, ξύλο και τσιμεντοσανίδες.
Κατανάλωση: 0,24 - 0,28 kg/m²
Απόχρωση: Κοκκινωπό 
5 kg: Τεμ./Κιβ.: 36
15 kg: Τεμ./Κιβ.: 60

VLX 186 Ενισχυτικό κόλλας και αρμόστοκου-Αστάρι ειδικών εφαρμογών

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121541000 1 kg

P121541100 5 kg

P121541200 20 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121479000 1 kg

P121471901 5 kg

P111491040 15 kg
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CARMYFIX CM-233 Ισχυρή βενζινόκολλα

Κόλλα διαλυτών, με βάση συνθετικό λάστιχο (πολυχλωροπρέ-
νιο) και συνθετικές ρητίνες. 
Εφαρμογή: Κατάλληλη για τη συγκόλληση δέρματος, υφάσμα-
τος, ελαστικού, EVA, φυσικού ελαστικού. Ιδιαίτερες εφαρμογές 
στην υποδηματοποιία. Ιδανική για χρήση σε φουσκωτά σκάφη 
από Hypalon - Neopren. Η προσθήκη του σκληρυντικού 
Carmydur (3-5%) αυξάνει τη συγκολλητική ισχύ και την αντί-
σταση στη θερμότητα.
1 L: Τεμ./Κιβ.: 24

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121201086 1 L

P121201087 5 L

CARMYFIX CM-888 Διαφανής κόλλα πολυουρεθάνης

Πολυουρεθανική κόλλα 1 συστατικού.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση υλικών από πολυουρε-
θάνη, θερμοπλαστικό ελαστικό TR ή PVC επάνω σε δέρμα ή άλλα 
συνθετικά υλικά. Ιδανική και για χρήση σε φουσκωτά σκάφη από 
PVC. Η προσθήκη του σκληρυντικού Carmydur (3-5%) αυξάνει 
τη συγκολλητική ισχύ και την αντίσταση στη θερμότητα.
1 L: Τεμ./Κιβ.: 24

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121118801 1 L

P121118805 5 L

P121118815 15 L

CARMYDUR Σκληρυντής κόλλας

Ισοκυανικός σκληρυντής κόλλας που αποτελεί το Β’ συστατικό 
για τις κόλλες CM-233 και CM-888, όταν απαιτείται μεγαλύτερη 
αντοχή στη θερμότητα. 
30 g: Τεμ./Κιβ.: 24
800 g: Τεμ./Κιβ.: 20

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121118101 30 g

P121118108 800 g

* Ρύγχος

CM-141 Κρυσταλιζέ ξυλόκολλα
Συνθετική, κρυσταλλική, διαφανής κόλλα για ισχυρές και ελαστικές 
συγκολλήσεις. Δε χρωματίζει τα ξύλα.
Εφαρμογή: Συγκολλήσεις ξύλων, πλακιδίων και παρκέ εδάφους.
200 ml: Τεμ./Κιβ.: 24
1/2kg: Τεμ./Κιβ.: 12
1kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121109104 200 ml *

P121109102 1/2 kg

P121109101 1 kg

P121109105 5 kg

C/C 18 kg

Κόλλες Ξύλου

CM-121 Ξυλόκολλα

Ρευστή, έτοιμη για χρήση λευκή συνθετική κόλλα.
Εφαρμογή: Συγκολλήσεις ξύλων, πλακιδίων, παρκέ εδάφους, χαρ-
τιού, επίπλων κ.ά. Συνιστάται η καλή ανάδευση πριν τη χρήση και στη 
συνέχεια το άπλωμα σε λεπτό και ισοπαχές στρώμα.
1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121109001 1 kg

P121109005 5 kg

C/C 18 kg
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Εποξειδικές – Ειδικές Κόλλες

CM-AM Μαγνητική κόλλα

THRAKON PVC BOND Ισχυρή κόλλα, άρρηκτης συγκόλλησης για πλαστικούς σωλήνες PVC

CARMYPOX EG-10 Εποξειδική κόλλα-στόκος

Ακρυλική, μαγνητική κόλλα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή 
στη θερμοκρασία και την υγρασία.
Εφαρμογή: Ιδανική για συνθετικά (από PVC ή άλλο υλικό) 
πλακίδια δαπέδου και τοίχου σε γραφεία και σπίτια. 
Αλείφεται μόνο στο πάτωμα.
Κατανάλωση: 2-4 m²/kg
1 Kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Διάφανη, ισχυρή κόλλα σε μορφή gel, άρρηκτης συγκόλλησης 
για πλαστικούς σωλήνες PVC. Λόγω της σύστασής της 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στη διαφορά θερμοκρασίας, 
στις συστολοδιαστολές και την παλαίωση. Διατίθεται με 
ενσωματωμένο ειδικό πινέλο, στο πώμα. 
Εφαρμογή: Προτείνεται για συγκόλληση πλαστικών σωλήνων 
διατομής έως και 300 mm με αντοχή σε πίεση έως 12 Atm. 
Κατανάλωση: 250 ml/m2/στρώση.
250 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για ισχυρότατες συγκολλήσεις 
ή στοκάρισμα διάφορων υλικών όπως ξύλο, μέταλλο, 
πλαστικό κ.ά.
400 g: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121109031 1 kg

P121109035 5 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121490000 250 ml

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121118704 ΣΕΤ: 400 g

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

CM-PK Κόλλα παρκέ

Υψηλών προδιαγραφών συνθετική, υδατοδιαλυτή κόλλα σε απόχρωση 
ξύλου για ξύλινα δάπεδα.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για ισχυρή συγκόλληση παρκέ εδάφους 
σε ξύλο, τσιμέντο, μωσαϊκό.
Κατανάλωση: 2-4 m2/kg

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121109905 5 kg

P121109815 15 kg
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Κανόνες
για μια σωστή πλακόστρωση

•  Για τη συγκόλληση των πλακιδίων τοποθετούμε 
μια ποσότητα κόλλας, ανάλογα με την 
επιφάνεια, και στη συνέχεια τη χτενίζουμε με 
την οδοντωτή σπάτουλα έτσι ώστε να υπάρξει 
ομοιόμορφο άπλωμα της κόλλας. Οι διαστάσεις 
των δοντιών της σπάτουλας εξαρτώνται από το 
μέγεθος των πλακιδίων. Για μεγάλα πλακάκια 
χρησιμοποιούνται σπάτουλες με μεγάλα δόντια

•  Όπου χρειάζεται χρησιμοποιούμε κατάλληλους 
οδηγούς (σταυρουδάκια, ταφ κ.λπ.)

•  Μετά την εφαρμογή των στοιχείων στη θέση 
τους πιέζουμε ή κατά περίπτωση χτυπάμε 
ελαφρά ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη επαφή 
όλης της επιφάνειάς τους με την κόλλα

•  Υπάρχει το περιθώριο και μετά την τοποθέτηση 
των στοιχείων στη θέση τους, να γίνουν 
μικροδιορθώσεις (βλέπε τον χρόνο διόρθωσης 
για κάθε κόλλα χωριστά)

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

•  Τα πλακάκια μπορούμε να τα τοποθετούμε  
για περίπου 20 λεπτά, μετά την επίστρωση  
της κόλλας στην επιφάνεια

•  Εάν ελέγχοντας την κόλλα διαπιστώσετε  
ότι έχει σχηματιστεί «πέτσα», τότε αφαιρέστε 
την και τοποθετήστε νέα

•  Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25 m² πρέπει  
να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Οι συνδέσεις 
μεταξύ δαπέδων/τοίχων θα πρέπει να γίνονται 
με κατάλληλες σιλικονούχες μαστίχες

•  Πρέπει να αποφεύγετε την εφαρμογή  
της κόλλας κάτω από συνθήκες καύσωνα ή 
παγετού (ιδανικές συνθήκες +5°C έως +35°C)



Στεγανωτικά

 Κρυσταλλικής Δράσης

 Τσιμεντοειδή

 Ακρυλικά

 Πολυουρεθανικά

 Εμποτισμού

 Αστάρια και Πρόσμικτα

 Σφραγιστικά 

 Εργαλεία

 Ασφαλτικά

 Οπλισμός Στεγανώσεων
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Η THRAKON διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα λύσεων στεγάνωσης:

Πλεονεκτήματα

•  Προϊόντα τσιμεντοειδούς βάσης: 
- Ενός συστατικού 
- Δύο συστατικών  
- Κρυσταλλικής Δράσης

•  Ακρυλικά επαλειφόμενα: 
- Επαλειφόμενο ακρυλικής βάσης 
- Ινοπλισμένο επαλειφόμενο  
  ακρυλικής βάσης 
- Υβριδικό επαλειφόμενο

•  Επαλειφόμενα στεγανωτικά συστήματα 
πολυουρεθανικής βάσεως:

  -  Νερού
  -  Διαλύτου

•  Ασφαλτικά επαλειφόμενα: 
- Ενός συστατικού 
- Δύο συστατικών

•  Παράγονται και ελέγχονται  
με διαδικασίες πιστοποιημένες 
σύμφωνα με το διεθνές  
πρότυπο ποιότητας ISO 9001

•  Επιτυγχάνουν άριστη στεγάνωση

•  Ανταποκρίνονται κατάλληλα  
τόσο σε αρνητικές όσο  
και σε θετικές πιέσεις

•  Αντιστέκονται αποτελεσματικά 
στην υγρασία και τον παγετό

•  Εξασφαλίζουν πανίσχυρη  
πρόσφυση στο υπόστρωμα

•  Ξεχωρίζουν για την υψηλή τους 
ελαστικότητα

•  Εξυπηρετούν εφαρμογές σε επιφάνειες 
που βρίσκονται μόνιμα κάτω από το νερό
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Τσιμεντοειδή

Κρυσταλλικής Δράσης

Στεγανωτικά

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση σε ταράτσες, 
ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες δεξαμενές, μπαλκόνια, 
ντουσιέρες πριν την τοποθέτηση πλακιδίων. Εφαρμόζεται 
σε υποστρώματα που παρουσιάζουν δονήσεις και συστο-
λοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις που 
υπάρχουν στο υπόστρωμα.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m² ανά 1 mm στρώσης
Απόχρωση: Γκρι, λευκό
Συσκευασία: (25 kg A + 10 kg B) Tεμ./Παλ.: 60

*Διαθέσιμο από Νοέμβριο

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλι-
κής δράσης, υψηλών απαιτήσεων, για στεγανοποίηση 
και προστασία του σκυροδέματος σε βάθος και όχι μόνο 
επιφανειακά. Όταν εφαρμόζεται στην επιφάνεια του σκυ-
ροδέματος, οι ανόργανες χημικές ενώσεις, σε συνδιασμό 
με τα συστατικά του τσιμέντου σχηματίζουν αδιάλυτες 
κρυσταλλικές ενώσεις. Οι κρύσταλλοι αυτοί φράζουν τους 
πόρους του σκυροδέματος καθώς και μικρές ρωγμές απο-
τρέποντας τη διείσδυση του νερού, ακόμα και υπο πίεση. 
Εφαρμογή: Στεγανοποίηση παλαιών και νέων επιφανει-
ών υγειούς σκυροδέματος, από την εσωτερική ή από την 
εξωτερική επιφάνεια, ανεξαρτήτως από που ασκείται η 
πίεση του νερού. Επίσης, είναι ιδανικό για τη στεγανοποί-
ηση αρμών διακοπής σκυροδέματος, υπόγειων στοιχείων 
σκυροδέματος, δεξαμενών πόσιμου νερού από σκυρόδεμα, 
πισίνων, δεξαμενών λυμάτων, καναλιών ύδρευσης 
ή άρδρευσης κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 0,75 - 1,5 kg/m2, ανάλογα με την εφαρμογή

Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για στεγανοποίηση και 
προστασία του σκυροδέματος. Δημιουργεί κρυστάλλους οι 
οποίοι κλείνουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυ-
ροδέματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο 
σκυροδέματος (πριν την προσθήκη νερού) ή στο εργοτάξιο 
(μετά την ανάμειξη). 
Εφαρμογή: Ιδανικό για τη στεγανοποίηση θεμελιώσεων, 
υπογείων, δεξαμενών, πισινών κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 0,8 - 1,0 kg/100 kg τσιμέντου

DSF 350 FLEX Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Επαλειφόμενο στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης

DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111603500
Γκρι
35 kg

P111603501
Λευκό
35 kg

P111603502*
Γκρι
10 kg

P111603503*
Λευκό
10 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121603150 20 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121603100
Γκρι 
25 kg
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Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών 
σκυροδέματος όπως θεμέλια, σήραγγες, τοιχία αντιστή-
ριξης, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ταράτσες. Παρέχει 
προστασία από τους διαβρωτικούς παράγοντες της ατμό-
σφαιρας. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιά-
ζουν δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοει-
δείς ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.
Κατανάλωση: 1,4-1,6 kg/m² ανά 1 mm στρώσης
Απόχρωση: Γκρι, λευκό
Συσκευασία: (20 kg A + 10 kg B) Tεμ./Παλ.: 60

Επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα, ενισχυμένο με 
πολυμερικά πρόσθετα, τσιμεντοειδούς βάσης, για χρήση 
σε θετικές και αρνητικές πιέσεις, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών 
από μπετόν, όπως υπόγειων χώρων, δεξαμενών νερού, 
τούνελ, θεμελίων, καναλιών, φρεατίων ασανσέρ, αλλά 
και εξωτερικά σε καμινάδες ή σε παλιές και νέες 
κατασκευές.
Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα 
με το είδος της επιφάνειας
Απόχρωση: Γκρι, λευκό
Γκρι/Λευκό 25 kg: Τεμ./Κιβ.: 60 
Γκρι/Λευκό 5 kg: Τεμ./Κιβ. 4

DSF 353 SUPER ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DSF 360 Στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111603530
Γκρι
30 kg

P111603531
Λευκό
30 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111603611
Γκρι
5 kg

T010001750
Γκρι
25 kg

P111603601
Λευκό
5 kg

P111603600
Λευκό
25 kg

Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονί-
αμα ενός συστατικού, ενισχυμένο με ειδικά πολυμερικά 
συστατικά, που δημιουργεί μια απόλυτα στεγανή, ελαστική 
και εύκαμπτη μεμβράνη υψηλών αντοχών. 
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών
σκυροδέματος όπως θεμέλια, σήραγγες, τοιχία αντιστή-
ριξης, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ταράτσες. Παρέχει 
προστασία από τους διαβρωτικούς παράγοντες της ατμό-
σφαιρας. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιάζουν 
δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς 
ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.
Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m2, για δύο στρώσεις, ανάλογα με 
τις απαιτήσεις στεγάνωσης
18 kg: Τεμ./Κιβ.: 60

DSF 363 FIBERELASTIC Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 
                                                           ενός συστατικού

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111603630
Γκρι
18kg

P111603631
Λευκό
18kg
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Στεγανωτικός σοβάς ενός συστατικού, τσιμεντοει-
δούς βάσης με αδρανή υψηλής περιεκτικότητας σε 
πυρίτιο. Παρέχει λεπτές στρώσεις σε εσωτερικές ή 
εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων, υπόγειων χώρων, 
καναλιών και δεξαμενών νερού.
Εφαρμογή: Όπου απαιτείται πλήρης στεγανότητα, 
πάνω σε μπετόν, τούβλο, τσιμεντοκονία, πέτρα και 
άλλες πολύ σκληρές επιφάνειες. Κατάλληλο και για 
εφαρμογές που βρίσκονται συνεχώς μέσα σε νερό.
Κατανάλωση: 6 kg/m² ανά 3 mm
Απόχρωση: Γκρι
5 kg: Τεμ./Κιβ. 4
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

DSF 370 Στεγανός σοβάς

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111603702 5 kg

P111603700 40 kg

FLX 380 ROOF SEALER Ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων

Επαλειφόμενο, μεγάλης ελαστικότητας ακρυλικό 
γαλάκτωμα ενός συστατικού. Χάρη στη λευκή 
του απόχρωση προστατεύει από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και τη μετάδοση της θερμότητας στο 
εσωτερικό των κτιρίων.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση 
ταρατσών, δωμάτων, μπαλκονιών, γωνιών 
κ.ά. Επίσης χρησιμοποιείται για το γέμισμα 
λεπτών ρωγμών και ενώσεων πλακών πλάτους 
μέχρι 1 mm σε επιφάνειες που παρουσιάζουν 
συστολοδιαστολές και δονήσεις.
Κατανάλωση:  1 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα 

με το είδος της επιφάνειας
Απόχρωση: Λευκό, terracotta
1 kg: Τεμ./Παλ.: 324, Τεμ./Κιβ. 12
5 kg: Τεμ./Παλ.: 60
12 kg: Τεμ./Παλ.: 33

Ακρυλικά

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121613804
Terracotta

1 kg

P121613805
Terracotta

5 kg

P121613803
Terracotta

12 kg

P121613801
Λευκό 
1 kg

P121613802
Λευκό 
5 kg

P121613800
Λευκό 
12 kg

DSF 300 FLEX HYDROSTOP Επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη

Ελαστική, επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ενός 
συστατικού, χωρίς αρμούς και ενώσεις για ισχυρές 
στεγανώσεις σε οριζόντια και κάθετα υποστρώματα 
ενώσεις, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για πλακόστρωση σε χώρους με 
υγρασία (δωμάτια, ντους, τουαλέτες, πλυντήρια), όπως 
και για στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος ή δαπέδων 
σε ταράτσες και μπαλκόνια που πρόκειται να επιστρω-
θούν με πλακίδια. Χρησιμοποιείται σαν σύστημα, αφού 
πρώτα εφαρμοστεί το αστάρι GLX 292 (για απορροφητι-
κά υποστρώματα ή το STATUS DUR ΝΕΡΟΥ).
Κατανάλωση: 1,6-2 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα 
με το είδος της επιφάνειας
20 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121603000 5 kg

P121603001 20 kg

Στεγανωτικά
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FLX 382 PLUS Έτοιμη προς χρήση επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη με ίνες

Έτοιμη προς χρήση επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη 
με ίνες. Είναι μη τοξική και δεν αναπτύσσει μύκητες. 
Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) και δεν ξεφλουδίζει. Έχει μεγάλη 
ελαστικότητα και είναι κατάλληλη για επιφάνειες που 
παρουσιάζονται συστολοδιαστολές και δονήσεις.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρατσών, 
μπαλκονιών, επίπεδων ορόφων, υδρορροών, λουκιών 
τσιμεντοκονιών, κ.λπ. Επίσης χρησιμοποιείται για τη 
στεγανοποίηση γωνιών και γέμισμα λεπτών ρωγμών (έως 
2 mm), καθώς επίσης και στις ενώσεις πλακών μεγέθους 
μέχρι 1 mm.
Κατανάλωση: 1,0 - 1,3 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα
με το είδος της επιφάνειας
5/15 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121613821
Λευκό 
5 kg

P121613820
Λευκό 
15 kg

FLX 385 HYBRID PU Yβριδική, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς διαλύτες

Υβριδική, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δω-
μάτων νέας τεχνολογίας χωρίς διαλύτες. Έχει μεγάλη 
αντοχή στην υγρασία, την υπεριώδη ακτινοβολία UV και 
τις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι επιφάνειες που θα 
επαλειφθούν με το FLX 385 Hybrid Pu, ανακλούν την 
ηλιακή ακτινοβολία λόγω της υψηλής λευκότητας του 
προϊόντος, περιορίζοντας έτσι την μετάδοση της θερ-
μότητας στο εσωτερικό των κτιρίων.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων 
σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε 
δώματα για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Ενδείκνυται για 
επάλειψη ασφαλτικής μεμβράνης με ή χωρίς ψηφίδα. 
Εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, 
τσιμεντόπλακες, πλακάκι, μωσαϊκό και ασφαλτικές 
μεμβράνες. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε 
επιφάνειες από γυαλί, μέταλλο, γαλβανισμένη λαμα-
ρίνα, ελενίτ, ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου. 
Τέλος έχει άριστη πρόσφυση πάνω σε στεγανωτικές 
στρώσεις πολυουρεθανικής βάσης και θερμομονωτικά 
πολυουρεθανικά ή πολυκαρβονικά πάνελ.
Κατανάλωση: 0,8-1,5 kg/m², για εφαρμογή σε δύο 
στρώσεις

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121613851
Λευκό 
4 kg

P121613850
Λευκό 
12 kg

Ενός συστατικού πολυουρεθανική μεμβράνη, κατάλ-
ληλη για τη στεγανοποίηση οριζόντιων επιφανειών. 
Παρέχει υψηλή προστασία από την υγρασία (κατάλλη-
λο για επιφάνειες με στάσιμα ύδατα) και πολύ υψηλές 
αντοχές στις υπεριώδης ακτίνες του ηλίου (UV). 
Εφαρμογή: Ιδανικό για τη στεγανοποίηση οριζόντιων 
επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία κ.τ.λ. ιδιαί-
τερα όταν οι επιφάνειες αυτές έχουν στάσιμα ύδατα.
Κατανάλωση: 1,0 - 1,2 kg/m2 για 2 στρώσεις

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121613852 13 kg

FLX 388 PU Πολυουρεθανική μεμβράνη νερού ενός συστατικού

Πολυουρεθανικά
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FLX 390 PU PRIMER Διαφανές εποξειδικό αστάρι (2Κ) για μη απορροφητικές επιφάνειες

Aστάρι νερού, βαθιάς διείσδυσης, δύο συστατικών. 
Χρησιμοποιείται πριν την τοποθέτηση FLX 390 – PU. 
Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε μη-απορροφητικά 
υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές 
καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και 
απορρυπαντικά.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων 
σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε 
δώματα για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Μέρος του 
πολυουρεθανικού συστήματος στεγάνωσης FLX 390 της 
THRAKON.
Κατανάλωση: 0,2 kg/m2 σε μία στρώση
Συσκευασία: Δοχεία 20kg (15A+5B), 4kg (3A+1B)

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010003905 4 kg

T010003904 20 kg

Στεγανωτικά

FLX 390 POROUS PRIMER Αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού

Αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού 
με μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Σταθεροποιητής επιφάνειας με υψηλή προσφυση σε 
απορροφητικές επιφάνειες.
Εφαρμογή: Πριν την εφαρμογή του επαλειφόμενου 
στεγανωτικού FLX 390 και του αρμοσφραγιστικού 
ELASTO PU.
Κατανάλωση: 0,2 kg/m2 σε μία στρώση
Απόχρωση: Διαφανές

FLX 390 PU Ελαστική επαλειφόμενη πολυουρεθανική μεμβράνη (1Κ)

Επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη (ελαστικότητα > 800%) 
πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού που χρησιμο-
ποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση. Χρόνος Ζωής: 10 έτη.
Χρήσεις: Στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων, μπαλκονιών 
και βεραντών, ζαρντινιέρων και πατεριών, κάτω από πλα-
κόστρωση σε μπαλκόνια, μπάνια, κουζίνες, πισίνες, κ.λπ., 
προστασία του θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης. 
Βατότητα P3.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων σε 
νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε δώματα 
για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Μέρος του πολυουρεθανι-
κού συστήματος στεγάνωσης FLX 390 της THRAKON.
Απόχρωση: Λευκό
Κατανάλωση: 1,3-1,8 kg/m² εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις 
στρώσεις

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010003903 6 kg

T010003902 25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010003901 5 kg

T010003900 17 kg
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FLX 390 TOP COAT Ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη (1Κ)

Eλαστική βαφή, ενός συστατικού, αλειφατικής 
πολυουρεθανικής βάσεως που χρησιμοποιείται για 
μακροχρόνια προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης 
από τις καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλιώνει 
επιφανειακά, δεν υδρολύεται ενώ παρέχει μεγάλη 
υδροφοβία, αντοχή στον ήλιο και στον πάγο. Διατηρεί τις 
μηχανικές του ιδιότητες μέσω τεχνητής γήρανσης. Βατότητα P4.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε δώματα 
για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Μέρος του πολυουρεθανικού συστήματος στεγάνωσης FLX 390 της THRAKON.
Απόχρωση: Λευκό
Κατανάλωση: 120-150 g/m² ανά στρώση εφαρμοσμένο σε μία ή δύο στρώσεις

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010003907 5 kg

T010003906 20 kg

Βοηθητικά Υλικά - Οπλισμός Στεγανώσεων

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων (70 g/m²)

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων σε ταινία (70 g/m²)

Πλέγμα πλάτους 100cm: 
Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων 
(π.χ. FLX 380, FLX 382, FLX 385, DSF 360, DSF 350, DSF 353) 
σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων. 
Βάρος: 70 g/m2. 
Άνοιγμα καρέ: 1 x 2 mm.
Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m
Ρολά/Παλ.: 33

Πλέγμα πλάτους 10cm:
Υαλόπλεγμα για την τοπική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. 
FLX 380, FLX 382, FLX 385, DSF 360, DSF 350, DSF 353, DSF 363) 
σε ιδιαίτερα δύσκολες σημειακές ρηγματώσεις και κατά μήκος αρμών.
Βάρος: 70 g/m2

Άνοιγμα καρέ: 4 x 5 mm
Διαστάσεις: Ταινία 10cm x 50m

Κωδικός Euro/m2 Euro/Ρολό

T010400700

Κωδικός Euro/m Euro/Ρολό

Τ010400710

KF 12/7 & F12/7 Ταινίες στεγάνωσης αρμών

Ελαστικές ταινίες στεγάνωσης που προσφέρονται σε δύο 
είδη:
Ταινία Στεγάνωσης Αρμών F12/7: Με ενίσχυση πολυε-
στερικού πλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και 
συνδέσεων δαπέδων και τοίχων. 10 m/Τεμ.
Ταινία Στεγάνωσης Αρμών ΚF12/7: Με ενίσχυση υαλο-
πλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και συνδέσεων 
δαπέδων και τοίχων σε γωνίες οριζόντιες και κάθετες για 
αυξημένη υγρομόνωση. 50 m/Τεμ.
Εφαρμογή: Σε συνδυασμό με τα στεγανωτικά προϊόντα της Thrakon 
(DSF 300 - DSF 350 - DSF 353 - DSF 360 - DSF 363).
Πάχος πλέγματος: 12 cm
Πάχος θερμοπλαστικού ελαστομερούς: 7 cm

Κωδικός Συσκ. Euro/m Euro/Τεμ.

T010000250
Ρολό
F12/7

T010400000
Ρολό

KF 12/7
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Στεγανωτικά

Εσωτερική Γωνία

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλα-
στικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.
Διαστάσεις: 140 mm Χ 140 mm
25 Τεμ./Κιβ.

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000807

Εξωτερική Γωνία

Στεγανοποίηση Υδροληψίας

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλα-
στικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων. 
Διαστάσεις: 210 mm Χ 210 mm
25 Τεμ./Κιβ.

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλα-
στικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων. 
Διαστάσεις: 120 mm Χ 120 mm
25 Τεμ./Κιβ

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000808

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010690040

Στεγανοποίηση Σιφονιού

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλα-
στικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων. 
Διαστάσεις: 425 mm Χ 425 mm
10 Τεμ./Κιβ

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010690050

THRAKON FABRIC (60 g/m²)

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m2, για την ενίσχυση διαφόρων 
στεγανωτικών στρώσεων, είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια, 
είτε σε επικίνδυνα σημεία (π.χ. ρωγμές). Εφαρμόζεται σε συνδυασμό 
με τις μεμβράνες στεγανοποίησης, υγρής επάλειψης πάνω 
σε oλόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί ή τοπικά σε: 
συνδέσεις (ενώσεις) τοίχου με πάτωμα, συνδέσεις (ενώσεις) τοίχου με τοίχο, 
γύρω από σωλήνες εκκένωσης και καμινάδες, πλαφονιέρες και κλιματιστικά, 
στόμιο νερού (σιφόνι), γωνίες 90 μοιρών, μέσα σε αρμούς και πάνω από 
ρωγμές, κ.ά.
Διαστάσεις: Ρολό 1m ύψος x 100 m μήκος
Παράδοση: 3 μέρες

Κωδικός Euro/m2 Euro/Ρολό

T010000350



89

HYDRO R Προϊόν υδροφοβικού εμποτισμού

Έτοιμο προς χρήση, διάφανο, υδροαπωθητικό υγρό διαλύ-
του, για μόνιμη αδιαβροχοποίηση κάθε είδους ανόργανων 
υποστρωμάτων όπως: σοβά, εμφανές σκυρόδεμα, εμφανή 
τοιχοποιία, διακοσμητικά τούβλα, πλακάκια, και αρμούς 
πλακιδίων, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, κεραμίδια, 
κ.λπ. Δεν δημιουργεί φιλμ και είναι υδρατμοπερατό.
Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σαθρά και ελεύθερη από κάθε είδους βρωμιά. 
Προστατέψτε τα γειτονικά υλικά που μπορεί να καταστραφούν από τους διαλύτες. Το υλικό εφαρμόζεται με 
ψεκασμό, ρολό ή βούρτσα σε 1-2 στρώσεις, νωπό σε νωπό. 
Κατανάλωση: 0,15 - 0,35 L/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος
5 L: Τεμ./Παλ.: 72 
20 L: Τεμ./Παλ.: 24

Κωδικός Συσκ. Euro/L. Euro/Τεμ.

P121610005 5 L

P121610000 20 L

Εμποτισμού

NANOSHIELD O Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από λάδια

Προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο, που
θωρακίζει τις πορώδεις και ελαφρά πορώδεις
επιφάνειες από ελαιώδεις λεκέδες, διείσδυση
υγρασίας, δημιουργία αλάτων και αποτρέπει την
εμφάνιση μούχλας. Στην προτεινόμενη δοσολογία
δεν δημιουργεί φιλμ και δεν προκαλεί αισθητική
αλλοίωση στην επιφάνεια εφαρμογής. Χαρακτηρίζεται από άριστη διεισδυτικότητα και έχει το
πλεονέκτημα να απορροφάται ταχύτατα από το υπόστρωμα.
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται νωπό σε νωπό, σε ποικίλες επιφάνειες όπως μάρμαρα, γρανίτες, πλινθοδομές, 
σκυροδέματα γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, σοβάδες, αρμούς πλακιδίων κ.λπ. Κατάλληλο για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 50-100 ml/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Απόχρωση: Λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει)
1 L: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16
5 L: Τεμ./Παλ.: 72

Κωδικός Συσκ. Euro/L. Euro/Τεμ.

P121620000 1 L

P121620100 5 L

Προϊόν 
Νανοτεχνολογίας

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. 
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους, νωπό σε νωπό, σε πλινθοδομές, φυσική
πέτρα, σκυροδέματα, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, σοβά-
δες, αρμούς πλακιδίων κ.λπ. Εφαρμόζεται σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 100-200ml/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Απόχρωση: Λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει)
1 L: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16
5 L: Τεμ./Παλ.: 72

Κωδικός Συσκ. Euro/L. Euro/Τεμ.

P121621000 1 L

P121621100 5 L

Προϊόν 
Νανοτεχνολογίας
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Στεγανωτικά

GLX 292 FLEX PRIM Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης

Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού 
με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.
Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας 
ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, 
μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργεί γέφυρες πρόσφυσης για ακρυλικούς σοβάδες, 
χρώματα νερού, κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, ακρυλικά 
και τσιμεντοειδή στεγανωτικά επαλειφόμενα κ.λπ.
Κατανάλωση: 50-70 g/m² ανά στρώση. 
Για εφαρμογή σε πορομπετόν συνίσταται αραίωση 1:1
1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121472920 1 kg

P121470020 5 kg

P121472923 20 kg

Αστάρια και Πρόσμικτα

ΑNTI-LIME Πλαστικοποιητής κονιαμάτων 

Διαφανές ρητινούχο υγρό που αντικαθιστά τον ασβέστη, 
αποφεύγοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη 
χρήση του (π.χ. πεταλούδες). Βελτιώνει την εργασιμότητα 
και αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο.
Εφαρμογή: Σε κονιάματα όπως σοβάδες και λάσπη για 
χτίσιμο τοιχοποιίας και συγκόλληση μαρμάρων, πέτρας και 
πλακιδίων. Κατάλληλο για κονιάματα στα οποία χρειάζεται 
να μεγαλώσει ο χρόνος εφαρμογής και να βελτιωθεί η πρόσφυση στην επιφάνεια προσαρμογής.
Κατανάλωση:  α) Για σοβά: 0,2 - 0,5 kg/σακί τσιμέντου

β) Για κονίαμα τοιχοποιίας: 0,15 kg/σακί τσιμέντου
1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16 

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010020000 1 kg

T010020020 5 kg

T010020010 20 kg

GLX 290 Διάφανο ακρυλικό αστάρι

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121472901 4 kg

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού. Εμποτίζει 
και σταθεροποιεί τις τσιμεντοκονίες, δημιουργώντας μια 
γέφυρα πρόσφυσης για τα υλικά που θα ακολουθήσουν. 
Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκιασμα και εμποδί-
ζει την απορρόφηση του νερού.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την επάλειψη επιφανειών πριν 
από βάψιμο ή επισκευές.
Κατανάλωση:
Χωρίς αραίωση: 60-90 g/m² ανά στρώση
Με αραίωση:
•   Για σχετικά ομαλά τσιμεντοειδή υποστρώματα

(π.χ. τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.):
αστάρι: νερό = 1:4 – 300-350 g/m² ανά στρώση
αστάρι: νερό = 1:3 – 350-400 g/m² ανά στρώση

•   Για απορροφητικές επιφάνειες τύπου πορομπετόν:
αστάρι: νερό = 1:4 – 400-450 g/m² ανά στρώση

Οι παραπάνω καταναλώσεις είναι ενδεικτικές 
και εξαρτώνται από το είδος του υποστρώματος 
(απορροφητικότητα, ομαλότητα, κ.λπ.) και το είδος 
της εφαρμογής.
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GLX 298 PREMIUM Ενισχυμένο ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, 
πλακιδίων & πατητής τσιμεντοκονίας

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης. Ιδανικό 
για την ενίσχυση της πρόσφυσης της κόλλας πλακιδίων 
και της πατητής τσιμεντοκονίας πάνω σε λείες και 
χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Αποτελείται 
από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο.
Εφαρμογή: Για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά, 
του γυψοσοβά, της κόλλας πλακιδίων και της πατητής 
τσιμεντοκονίας πάνω σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί 
μια αδρή επιφάνεια.
Κατανάλωση: 0,19 - 0,24 kg/m²
Απόχρωση: Κόκκινο
1 kg: Τεμ./Παλ.: 160

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121479800 1 kg

P121472983 5 kg

P121472984 20 kg

STATUS Ακρυλικό αστάρι

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό υπόστρωμα πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για χρήση μέσα και 
έξω από το σπίτι. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και 
ελαστικότητα. Εξασφαλίζει ισχυρή βάση πρόσφυσης για το 
τελικό χρώμα, ενώ έχει σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή στον 
χρόνο. Είναι υπόλευκο στη συσκευασία του. 
Μετά την εφαρμογή του, γίνεται διαφανές.
Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τσιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, 
σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα, κ.λπ. Επίσης κατάλληλο για τη σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένων με 
υδρόχρωμα (κόλλα) ή ασβέστη.
Κατανάλωση: 15-20 m²/L
750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121306008

Υπόλευκο

750 ml

P121306003 3 L

P121306010 10 L

THRAKON LATEX 296 Βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων

Οικοδομικό ακρυλικό πρόσμικτο. Συνιστάται για 
μια μεγάλη σειρά από βελτιώσεις των ιδιοτήτων των 
κονιαμάτων όπως: αντοχή, συγκόλληση πάνω σε 
διάφορες επιφάνειες, ελαστικότητα, αντίσταση στον 
παγετό, στεγανότητα, ανθεκτικότητα στην τριβή και 
τα οξέα, αποφυγή συρρίκνωσης, πρόσφυση 
και εργασιμότητα. Χωρίς οργανικούς διαλύτες.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για κάθε είδους κονιάματα 
με βάση το τσιμέντο ή τον γύψο.
Κατανάλωση: Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης.
Αναλογία: THRAKON LATEX 296: νερό = 1:1 έως 1: 5
1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121472960 1 kg

P121472962 5 kg

P121472961 20 kg

STATUS DUR Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου. 
Εμποτίζει τις επιφάνειες και τις αδιαβροχοποιεί ενώ 
τους επιτρέπει να αναπνέουν. Αποτελεί την καλύτερη 
προεργασία πριν από το βάψιμο με πλαστικά, ακρυλικά, 
Relief, τσιμεντοχρώματα ή μονωτικά.
Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή 
παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, 
μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Εξαιρετική επίσης λύση για 
επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά 
χρώματα.
Κατανάλωση: 12-14 m²/L
1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121307001

Διαφανές

1 L

P121307005 5 L

P121307015 15 L
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STATUSPOOL PRIMER Υπόστρωμα πισίνας

Eποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για 
πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού.
Εφαρμογή: Αστάρωμα του σκυροδέματος σε 
καινούργιες πισίνες ή σε τοπικές επισκευές του 
παλαιού υποστρώματος.
Αραίωση: με LS 703
Κατανάλωση: 7-9 m²/L (για ξηρό φιλμ 60 m)

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121136003
Λευκό

Α συστατικό: 4 L

P121136010 B συστατικό: 2 L

Στεγανωτικά

STATUSPOOL Πολυουρεθανικό χρώμα πισίνας

Ειδικό χρώμα δύο συστατικών με πολυου-
ρεθανική σύνθεση, που το καθιστά ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και 
σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Παρουσιάζει 
εξαιρετική πρόσφυση, απόλυτη στεγανότητα 
από το νερό ενώ η υψηλή του ελαστικότητα 
προστατεύει την επιφάνεια από σκασίματα, ξεφλουδίσματα ή κιμωλίαση.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για βαφή πισινών, συντριβανιών και δεξαμενών.
Κατανάλωση: 13-15m2 / L (ανά στρώση)

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Λευκό,
Θαλασσί

Α συστατικό: 4 L

C/C B συστατικό: 2 L

STATUSPOX Εποξειδικό χρώμα δαπέδων

Eποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Διαθέτει 
υψηλές αντοχές στις μηχανικές και χημικές 
καταπονήσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά 
ανθεκτικό σε λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα 
και αλκάλια, ενώ εμφανίζει άριστη πρόσφυση 
σε μπετόν και μεταλλικές επιφάνειες. 
Διατίθεται σε γκρι απόχρωση RAL 7032 ενώ μπορεί να παραχθεί 
σε οποιαδήποτε απόχρωση κατόπιν παραγγελιας.
Εφαρμογή: Bαφή δαπέδων σε βιομηχανικούς χώρους, 
εργοστάσια, αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.
Κατανάλωση: 3-4 m²/kg για φιλμ πάχους 150-200μm

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121118012
Γκρί

Α συστατικό: 12kg

P121118003 B συστατικό: 2,5kg

SΤΑΤUS DUR ΝΕΡΟΥ Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους. 
Ιδιαίτερα διεισδυτικό, σταθεροποιεί και αδιαβροχοποιεί 
τις επιφάνειες, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση για το 
τελικό χρώμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία κάθε 
επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί 
τοίχοι κ.λπ. πριν από το βάψιμο με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. 
Εξαιρετική λύση για τοίχους βαμμένους με κόλλα, ασβέστη ή κακής 
ποιότητας παλιά χρώματα.
Κατανάλωση: 15-20 m²/L
1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121307101
Διαφανές

1 L

P121307105 5 L
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CARMYSAIL PRIMER Υπόστρωμα επανοχρώματος

CARMYSAIL Πολυουρεθανικό επανόχρωμα

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι με 
αντιοσμωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για χάλυβα, αλουμίνιο, 
ξύλο και fiberglass.
Κατανάλωση: 7-9 m²/L (για φιλμ πάχους 
50-60 m)
Α + Β σετ (500 + 250) ml: Τεμ./Κιβ: 12

Εξαιρετικής ποιότητας πολυουρεθανικό 
επανόχρωμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πε-
τρελαιοειδή, λάδια και καθαριστικά υλικά.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή 
επάνω σε επιφάνειες από φάιμπεργκλας, 
σίδερο, αλουμίνιο και ξύλο. Συνιστάται 
ιδιαίτερα για τη βαφή σκαφών πάνω από 
τα παραπάνω υλικά.
Κατανάλωση: 13-15 m²/L (για φιλμ πάχους 30-40 m)
Α + Β σετ (500 + 250) ml: Τεμ./Κιβ: 12

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

P121139013

Λευκό

Α συστατικό: 2 L

P121139001 B συστατικό: 1 L

P121139038
Συσκευασία

A+B σετ (500+250) ml

Κωδικός Απόχρωση Συσκ. Euro/Τεμ.

C/C Λευκό, μαύρο,
θαλασσί, μπλε,

κόκκινο, 
κίτρινο

Α συστατικό: 2 L

P121139023 B συστατικό: 1 L

C/C
Συσκευασία

A+B σετ (500+250) ml

ANTI-MOULD Αντιμουχλική σφραγιστική σιλικόνη

Σιλικόνη που προστατεύει από τους μύκητες 
που προκαλούν τη μούχλα, αποτρέποντας 
μαυρίσματα και κηλίδες σε μια σειρά από 
ευαίσθητους χώρους. Ανθεκτική στις ακτίνες UV 
και στις καιρικές συνθήκες, από τον καύσωνα 
έως τον παγετό.
Εφαρμογή: Για χρήσεις που απαιτούν ελαστικότητα σε γενικές εφαρμογές στεγανοποίησης και εφαρμο-
γές υαλοπινάκων. Σφράγιση περιμετρικά των κουφωμάτων. Υγειονομικές εφαρμογές. Ενώσεις και αρμούς 
διαστολής. Δεν βάφεται.
Απόχρωση: Διαφανής, λευκή
Κατανάλωση:  Αρμός 6 mm x 6 mm: 7,2 m ανά φύσιγγα

Αρμός 12 mm x 6 mm: 3,6 m ανά φύσιγγα
280 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Σφραγιστικά

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

C/C
Διάφανη, Λευκή

280 ml

Kitchen & Bath Στεγανωτική Σιλικόνη

Ειδικά σχεδιασμένη στεγανωτική σιλικόνη, ακε-
τοξικής βάσεως για χρήση σε υγρούς χώρους 
όπως μπάνια και κουζίνες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.
Εφαρμογή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
συγκόλληση τζαμιών και ενώσεων καμπίνας 
μπάνιου, κατά την διάρκεια της κατασκευής. Πλήρωση αρμών πλακιδίων, μπανιέρας και καμπίνας μπάνιου 
κατά την εγκατάσταση. Σε γυάλινες επιφάνειες χωρίς αστάρωμα. Πλήρωση των αρμών μεταξύ μπανιέρας και 
πλακιδίων. Στεγάνωση νεροχύτη, ενώσεων μπάνιου καθώς και για σφράγιση και συγκόλληση υαλότουβλων.
Απόχρωση:  Διαφανής, Λευκή
Κατανάλωση:  Αρμός 6 mm x 6 mm: 7,2 m ανά φύσιγγα

Αρμός 12 mm x 6 mm: 3,6 m ανά φύσιγγα
280 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

C/C
Διάφανη, Λευκή

280 ml
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THRAKON PU FOAM Αφρός πολυουρεθάνης χειρός
Ενός συστατικού, αυτοδιογκούμενος

Πιστόλι Σιλικόνης

Πιστόλι για Μαστίχη

THRAKON PU GUNFOAM Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού
Ενός συστατικού, αυτοδιογκούμενος

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός 
συστατικού,  αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον 
αέρα και την υγρασία. Έχει αριστες συγκολλητικές 
ιδιότητες σε όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά. Προτεί-
νεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των 
θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος 
εξωτερικής θερμομόνωσης.
Τεμ./Κιβ.: 12

Πιστόλι για την εφαρμογή σιλικόνης 
1. 0,7 mm πάχος Ατσάλινο
2. 1,2 mm πάχος Ατσάλινο, Αλουμινένια λαβή

Πιστόλι για την εφαρμογή της πολυουρεθανικής μαστίχης. 
1,5mm πάχος, Αλουμινένιο

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, ενός συστα-
τικού,  αντιδρά και σκληραίνει σε επαφή με τον αέρα και 
την υγρασία. Έχει αριστες συγκολλητικές ιδιότητες σε 
όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά. Προτείνεται ιδιαίτερα 
για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών 
πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης.
Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000420 750 ml

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

T010000430 750 ml

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T010000806 Ατσάλινο

T010000809 Ατσάλινο
Αλουμινένια λαβή

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000802

Στεγανωτικά

Εργαλεία

ELASTO PU Πολυουρεθανική Μαστίχη μέτριας διόγκωσης

Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού, μέτριας 
διόγκωσης που ωριμάζει κατά την έκθεση στην 
ατμοσφαιρική υγρασία. Προσφέρει εξαιρετική 
πρόσφυση.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για στεγανοποίηση και 
για κατασκευή αρμών διαστολής σε ολα τα κοινά 
οικοδομικά υλικά όπως τα τσιμεντοειδή, τούβλα, 
κεραμικά, γυαλί, ξύλο, σίδερα γαλβανισμένα και 
επιχρωμιωμένα καθώς και διάφορα πλαστικά.
Απόχρωση: Λευκή 
Κατανάλωση:  Αρμός 15 mm x 8 mm: 5 m ανά λουκάνικο 600 ml

Αρμός 20 mm x 10 mm: 3 m ανά λουκάνικο 600 ml
310/600 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός Συσκ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

C/C
Λευκή
310 ml

C/C
Λευκή
600 ml



95

BITU-STAR P (-5οC)

PALLADIEN ALU (-20οC)

THRAKON Bitu-Primer Ασφαλτικό Βερνίκι

Ασφαλτική, πλαστομερής, στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό 
μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή 
(IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα και σαν 
άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα φυσικού γκρί χρώματος. Η κάτω επιφάνεια 
καλύπτεται από φίλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. 
Βάρος: 4,0kg/m2

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
Συσκ.: Ρολό: 1m πλάτος - 10m μήκος

Ασφαλτική, ελαστομερής, στεγανωτική μεμβράνη, υψηλής ποιότητας, της 
οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ελα-
στομερή (SBS). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα και σαν 
άνω επικάλυψη φύλλο αλουμινίου. Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από φιλμ 
πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.
Βάρος: 4,0kg/m2

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
Συσκ.: Ρολό: 1m πλάτος - 10m μήκος

Ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες. 
Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του 
διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και 
διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα 
πετρελαιοειδή.

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000080

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000270

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010000340 5 kg

THRAKON Bitu-Coat Ασφαλτικό Γαλάκτωμα
Ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα καφέ χρώματος σε 
μορφή πολτού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο και νερό 
σε συνδυασμό με ειδικά πρόσθετα. Η μεμβράνη που 
δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του νερού δεν προ-
σβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά 
διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010000330 19 kg

Ασφαλτικά

BITU-STAR V (-5οC)
Ασφαλτική, πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό 
μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή 
(IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό υαλοπίλημα και σαν άνω επικάλυ-
ψη φίλμ πολυαιθυλενίου. Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από φίλμ πολυαιθυ-
λενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.
Βάρος: 3,0kg/m2

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες
Συσκ.: Ρολό: 1m πλάτος - 10m μήκος

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000090
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Κανόνες
για μια σωστή στεγάνωση

•  Εξασφαλίστε επιφάνειες καθαρές και απαλλαγμένες 

από σαθρά ξένα σώματα, άλατα, λάδια και άλλους 

ρύπους

•  Αφαιρέστε προεξοχές και γρέζια, πολυουρεθάνη 

ή άλλα μαλακά υλικά

•  Κόψτε τα σίδερα που προεξέχουν σε βάθος 

1,5 – 2,0 cm

•  Κλείστε όλες τις τρύπες ή ρωγμές με ταχύπηκτο 

επισκευαστικό κονίαμα THRAKON WRM 520 ή WRM 

500 (ανάλογα με την περίπτωση)

•  Φροντίστε όταν εφαρμόζετε το προϊόν να μην τρέχει 

νερό στο υπόστρωμα

•  Διαβρέξτε την επιφάνεια με νερό μέχρι κορεσμού 

και αφαιρέστε το πλεονάζον νερό

•  Περάστε αρχικά με τη βούρτσα το πρώτο χέρι, 

προσέχοντας ώστε το προϊόν να καλύψει όλα τα κενά

•  Όταν το πρώτο χέρι δέσει και πριν ξεραθεί τελείως, 

εφαρμόστε σταυρωτά το δεύτερο χέρι, επίσης με τη 

βούρτσα

•  Εάν απαιτείται, προηγείται βρέξιμο του πρώτου 

χεριού

Στεγανωτικά
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•  Κατά τη διάρκεια, αλλά και 3 ώρες μετά την εφαρμογή 

του προϊόντος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δε θα 

πρέπει να είναι κάτω από +5ºC

•  Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή σε υποστρώματα που 

εκτίθενται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, 

σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από +30ºC) 

ή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων

•  Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή σε συνθήκες 

βροχόπτωσης ή παγετού

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά 
έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.



Επισκευαστικά

 Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος

 Ενίσχυση & Επισκευή Τοιχοποιίας

 Οπλισμός
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Πλεονεκτήματα

•  Παράγονται και ελέγχονται  
με διαδικασίες πιστοποιημένες 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ποιότητας ISO 9001

•  Διαθέτουν πιστοποίηση CE  
και είναι εναρμονισμένα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504-3

•  Εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα 
εργασιών, από απλά «μερεμέτια» 
μέχρι επισκευές μεγάλης κλίμακας 
και υψηλών απαιτήσεων

•  Επιτυγχάνουν μηδενική συρρίκνωση

•  Εξασφαλίζουν πανίσχυρη  
πρόσφυση στο υπόστρωμα

•  Αντιστέκονται αποτελεσματικά  
στην υγρασία και τον παγετό

•  Είναι εξαιρετικά ταχύπηκτα

•  Διαθέτουν αντιδιαβρωτικές ιδιότητες

•  Εμφανίζουν μεγαλύτερες αντοχές  
και ταχύτερη ανάπτυξη

•  Ανταποκρίνονται σε εφαρμογές 
άμεσης σφράγισης διαρροών νερού, 
ακόμα και υπό πίεση (WRM 500)
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ΕPOSHIELD INJECT S  Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές 0,1 - 3,0 mm

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

WRM 483 CEM COAT  Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες

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

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμο-
ποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος 
εύρους 0,1-3,0 mm. 
Εφαρμογή: Εφαρμόζεται ενέσιμα στις ρηγματώσεις σκυροδέματος 
με εύρος από 0,1-3 mm. Κατάλληλο για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις 
οπλισμού σε επιφάνειες σκυροδέματος. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις 
οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.
Κατανάλωση: 1,1 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών
1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη 
συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, εφαρμόζεται ενέσιμα στις 
ρηγματώσεις σκυροδέματος με εύρος μεγαλύτερο από 3mm. 
Κατάλληλο για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμού σε 
επιφάνειες σκυροδέματος.
Κατανάλωση: 1,5 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών
1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες, 
με άριστη εργασιμότητα. Δουλεύεται εύκολα και αφήνει μια 
λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή, πολύ καλή 
πρόσφυση με το υπόστρωμα, έτοιμη για βάψιμο. 
Εφαρμογή: Για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών 
εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών. Επίσης, 
ιδανικός για τοπικές επιδιορθώσεις σφραγίσεις ρωγμών κ.τ.λ. 
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος 
τύπου PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Εξαιρετικά 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 πρόσφυση με το υπόστρω-
μα, έτοιμη για βάψιμο. 
Εφαρμογή: Για το σπατουλάρισμα επιφανειών από εμφανές 
σκυρόδεμα, σοβά κ.λπ. Επίσης είναι ιδανικός για τοπικές 
επιδιορθώσεις, σφραγίσεις ρωγμών, πόρων κ.λπ. Εφαρμόζε-
ται και με μηχανή εκτόξευσης. Κατάλληλος για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα 
σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης
5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg

P121600010 1 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121600000
Γκρι
1 kg

P121600001
Γκρι
4 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111704835
Γκρι
5 kg

P111704831
Λευκό
5 kg

P111704830
Γκρι
25 kg

P111704833
Λευκό
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111704836
Γκρι
5 kg

P111704834
Λευκό
5 kg

P111704833
Γκρι
25 kg

P111704832
Λευκό
25 kg

Επισκευαστικά

R2

PCC
ΕΝ 1504-3

R2

PCC
ΕΝ 1504-3
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WRM 500 Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα

WRM 512 BUILD Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

WRM 515 FIX Επισκευαστικό κονίαμα R2

WRM 510 Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών

Σφραγιστικό κονίαμα ενός συστατικού, υπερταχύπηκτο (χρό-
νος πήξης 3 min), μη συρρικνούμενο. Απαιτείται μόνο νερό 
για την παρασκευή του.
Εφαρμογή: Σφραγίζει άμεσα ρωγμές, διαρροές, τρύπες και 
αρμούς σε κατασκευές τοιχοποιίας ή σκυροδέματος, όπως 
φράγματα, υπονόμους, δεξαμενές αποβλήτων, υδατοδεξα-
μενές, υπόγειους χώρους, τούνελ, θεμέλια. Κατάλληλο και για αγκύρωση μπουλονιών, σωληνώσεων, ειδών 
υγιεινής και γενικά για εργασίες που απαιτούν γρήγορη και ισχυρή στήριξη.
Κατανάλωση: 1 kg ξηρό κονίαμα αποδίδει περίπου 0,6 L έτοιμου υγρού κονιάματος.
4 kg: Τεμ./Παλ.: 100

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Ιδανικό για μερεμέτια.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την αποκατάσταση πεσμένων 
σοβάδων και απλών ρηγματώσεων στην τοιχοποιία.
Απόχρωση: Γκρι, λευκό
Κατανάλωση: Περίπου 15 - 16 kg/m²/cm
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός 
συστατικού, τύπου PCC R2 βάση ΕΝ 1504-3. 
Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυρο-
δέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή 
κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.
Εφαρμογή: Το προϊόν είναι κατάλληλο για επι-
σκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιίας, 
σοβάδων, κατασκευή λουκιών, κ.λπ.
Παράγεται και σε κεραμιδί απόχρωση για την 
κατασκευή κορφιάδων στεγών.
Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος 
στρώσης
Κατασκευή λουκιού: 1,8 - 2,6 kg/m
5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό προϊόν ενός 
συστατικού, αποτελούμενο από τσιμέντο ειδικών 
προδιαγραφών, πυρίτιο, ρητίνες και βελτιωτικά 
πρόσμικτα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την αντιδιαβρωτική 
προστασία του χαλύβδινου οπλισμού και την προετοιμασία 
σκυροδέματος, σιδήρου και λοιπών δομικών υλικών πριν από 
την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών.
Κατανάλωση:  Για εφαρμογή σε οπλισμό: 0,06-0,12kg/τρέχον μέτρο 

Ως γέφυρα πρόσφυσης: Περίπου 2,0 kg/m2 για δύο στρώσεις
5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705500
Γκρι 
4 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705121
Γκρι
25 kg

P111705120
Λευκό
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705151
Λευκό
5 kg

P111705155
Γκρι
5 kg

P111705153
Κεραμιδί

5 kg

P111705150
Λευκό
25 kg

P111705154
Γκρι
25 kg

P111705152
Κεραμιδί

25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705101
Κεραμιδί 

1 kg

P111705100
Κεραμιδί 

5 kg

R2

PCC
ΕΝ 1504-3

3
min.
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Επισκευαστικά

Ταχύπηκτο (20min) επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, τύπου 
PCC R3, βάση ΕΝ 1504-3.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για επισκευές και δομικές 
ενισχύσεις σε στοιχεία σκυροδέματος (της τάξης των 
25MPa). Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, 
με μυστρί ή εκτόξευση.
Κατανάλωση: Περίπου 19-20 kg/m2/cm πάχος στρώσης
5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών 
αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, τύπου PCC R4, 
βάση ΕΝ 1504-3.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για επισκευές και δομικές 
ενισχύσεις ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων 
(της τάξης των 45MPa) σε στοιχεία σκυροδέματος. 
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, 
με μυστρί ή εκτόξευση.
Κατανάλωση: Περίπου 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης
5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Μη συρρικνούμενο, έτοιμο προς χρήση, χυτό, κονίαμα, 
τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για αγκυρώσεις 
ακριβείας και πακτώσεις σε μεγάλα πάχη (10-60mm). 
Είναι ιδιαίτερα υψηλών μηχανικών αντοχών και 
κατατάσσεται στην κατηγορία R4. 
Εφαρμογή: Ενδείκνυται για αγκυρώσεις ακριβείας, όπως τουρμπίνες αερίου ή ατμού, γεννήτριες, συμπιεστές, 
τόρνους, πρέσσες, πλάνες, μηχανήματα ζυγοστάθμισης, μηχανές πετρελαίου, γερανοί, αντλίες, σπαστήρες, 
μηχανήματα κοπής μαρμάρων κ.τ.λ.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή

WRM 520 Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα R3

WRM 525 Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών R4

WRM 530 GROUT Χυτό τσιμεντοειδές κονίαμα για αγκυρώσεις ακριβείας

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705201
Γκρι
5 kg

P111705200
Γκρι
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705250
Γκρι
5 kg

P111705251
Γκρι
25 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705350
Γκρι
25 kg

WRM 518 Ταχύπηκτο (60 min) επισκευαστικό ρητινούχο κονίαμα R2

Ταχύπηκτο επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός 
συστατικού, τύπου PCC R2 βάση ΕΝ 1504-3. Κατάλληλο 
για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, 
σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή 
λουκιών κ.λπ.
Εφαρμογή: Το προϊόν είναι κατάλληλο για επισκευές επι-
φανειών σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβάδων, κατασκευή λουκιών, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κ.λπ.
Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης
Κατασκευή λουκιού: 1,8-2,6 kg/m
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705180
Γκρι
25 kg

60
min.

20
min.

R2

PCC
ΕΝ 1504-3

R4

R4
PCC

ΕΝ 1504-3

R3

PCC
ΕΝ 1504-3
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Λευκός, ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς 
βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, μάρμαρο και 
βελτιωτικά πρόσθετα.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για σοβάτισμα σε παλιές και νέες 
κατασκευές, μικρές επιδιορθώσεις (μερεμέτια), σφράγιση 
οπών, επιδιόρθωση σπασμένων κομματιών σοβά, πλατιές 
ρωγμές και σπασμένες γωνίες.
Κατανάλωση: 13-14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm
5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

WRM 550 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111705502
Λευκό
5 kg

P111705501
Λευκό
25 kg

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, 
επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κ.λπ. 
και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα 
εργασιών.
Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1L μίγματος έτοιμου  
προς χρήση απαιτούνται περίπου 1,6 kg CEM EXPRESS
4 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

CEM EXPRESS Τσιμεντο ταχείας πήξης

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111700001
Γκρι 
4 kg

Τσιμέντο Portland με υψηλές αντοχές στη θλίψη, 
την κάμψη, την τριβή, τις δύσκολες καιρικές 
συνθήκες και τη διάβρωση.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη δημιουργία ενός 
πλήθους κονιαμάτων όπως σοβάδες, κόλλες πλακιδίων, 
δάπεδα, στεγανωτικά, επισκευαστικά, και γενικά για 
οποιαδήποτε εφαρμογή στην οποία απαιτείται χρήση 
τσιμέντου. Ικανό να αναμιχθεί, σε διάφορες αναλογίες, με άμμο, μάρμαρο, ασβέστη, 
νερό και κάθε είδους βελτιωτικό πρόσμικτο, ανάλογα με την εφαρμογή.
4 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

CEM I 52,5 Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111710003
Λευκό
4 kg

P111710002
Γκρι
4 kg

Οπλισμός

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της 
βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και το 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Μάτι: 4 x 4 mm
Διαστάσεις: ρολό 1 m x 50 m
Κατανάλωση: 1,1 m2/m²

Κωδικός Ρολά/Παλ. m²/Παλ. Euro/m² Euro/Τεμ.

T010320020 33 1650

3
min.
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Υαλόπλεγμα ETICS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της  
βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής  
θερμομόνωσης CLIMAPLUS.
Μάτι: 4 x 4 mm
Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m
Κατανάλωση: 1,1 m2/m²

Κωδικός Ρολά/Παλ. m²/Παλ. Euro/m² Euro/Τεμ.

T010401600 33 1650

Ίνες Προπυλενίου
Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι αποτελεσματικές σε minimum 
δοσολογίες. Για στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τσιμεντοκονίες, 
οπλισμένα επιχρίσματα, αντιτριβικά δάπεδα κ.λπ. Κατασκευάζονται μόνο 
από παρθένο πολυπροπυλένιο χωρίς πλαστικοποιητές. Λόγω της ειδικής 
επιφανειακής μεταχείρισης διασπώνται πολύ εύκολα σε 300 εκατ. ινίδια 
ανά κιλό (στα 6 mm).
Συσκ.: 0,9 kg / 6 mm
Κατανάλωση: 150g/ συσκευασία

Κωδικός Euro/Συσκ.

T411001420

Επισκευαστικά

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων (110 g/m²)

Βάρος 110 g/m²

Διαστάσεις
1 m ύψος x 50 m μήκος
0,25 m ύψος x 50 m 
μήκος

Διάσταση Ματιού 11x11 mm Μπλε

Συσκ. Τεμ./Παλ. Κωδικός Euro/m² Euro/Τεμ.

Ρολό 1m 
ύψος x 50m 

μήκος
30 T010000710

Συσκ. Tεμ./Παλ. Κωδικός Euro/m Euro/Τεμ.

Ρολό 0,25m 
ύψος x 50m 

μήκος
4 T010000700

Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης Τοιχοποιίας (223 g/m²)

Βάρος 223 g/m²

Διαστάσεις 0,23 x 50 m

Διάσταση Ματιού 10x10 mm

Συσκ. Ρολό

Κωδικός Τεμ./Κιβ. Euro/m Euro/Τεμ.

T010402300 4

Υαλόπλεγμα ETICS (145 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ETAG 004.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώ-
σης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.
Μάτι: 4 x 4 mm
Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m
Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Κωδικός Ρολά/Παλ. Euro/m² Euro/Τεμ.

T010401450 33
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Κανόνες
για μια σωστή εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων

•  Απομακρύνετε τα φθαρμένα τμήματα του σκυροδέματος  
μέχρι να φθάσετε σε υγιές υπόστρωμα

•  Αποκαλύψτε πλήρως το μεταλλικό οπλισμό στα σημεία  
που θα γίνει η επισκευή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικάλυψή του  
με το αστάρι WRM 510

•  Στη συνέχεια καθαρίστε τον οπλισμό από σκουριά με χρήση ματσακονιού, 
βούρτσας, αμμοβολής ή βελονοπίστολου, ανάλογα με το μέγεθος και την 
έκταση της διάβρωσης

•  Πλύνετε και καθαρίστε τις επιφάνειες (οπλισμού και σκυροδέματος)  
με νερό υπό πίεση

•  Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα πάνω στις οποίες θα εφαρμοστεί  
το επισκευαστικό κονίαμα πρέπει να έχουν βραχεί μέχρι κορεσμού  
και το νερό που περισσεύει να απομακρύνεται

•  Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, πρέπει να φροντίζετε  
να απομακρύνεται ο παραγόμενος αέρας, και να μη φυλακίζονται 
φυσαλίδες αέρα στις επιφάνειες του σκυροδέματος και του οπλισμού

•  Οι ασταρωμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη γρήγορη 
εξάτμιση και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, προς αποφυγή 
ρηγματώσεων, με ελαφριά διαβροχή ή με κάλυψη με υγρό πανί

•  Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία  
είναι μεταξύ +5°C και +35°C, και όχι υπό βροχή

•  Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, οι αντοχές 
αναπτύσσονται πιο γρήγορα, ενώ μειώνεται και η εργασιμότητα του υλικού. 
Στις χαμηλές θερμοκρασίες οι αντοχές αναπτύσσονται με καθυστέρηση

•  Συνιστάται η διατήρηση της επιφάνειας υγρής και η αποφυγή  
της γρήγορης εξάτμισης, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή  
ή όταν η εφαρμογή γίνεται κάτω από δυνατό ήλιο

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και
στην ιστοσελίδα της εταιρίας.



Επιχρίσματα

 Κονιάματα Τοιχοποιίας

 Μηχανές Ανάμιξης

 THRAKON Mini Silo

 Ρότορες

  Στάτορες
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Πλεονεκτήματα

•  Παράγονται από ελληνική 
ποταμίσια χαλαζιακή άμμο

•  Εξασφαλίζουν μειωμένη  
απορρόφηση νερού

•  Εφαρμόζονται γρήγορα,  
με εξαιρετική εργασιμότητα

•  Αντικαθιστούν τους  
παραδοσιακούς σοβάδες

•  Παρέχουν υψηλή αντοχή στον χρόνο

•  Διαθέτουν πιστοποίηση CE και είναι 
εναρμονισμένα με τα απαιτούμενα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 998-1 και  
ΕΝ 998-2 (κονιάματα τοιχοποιίας)

•  Συντελούν στην αύξηση  
του κέρδους για εργολάβους  
και συνεργεία

•  Ξεχωρίζουν για την υψηλή τους 
απόδοση και την αντοχή των 
επιφανειών που αποδίδουν

•  Επιτυγχάνουν άριστο φινίρισμα  
και εντυπωσιακά λείες επιφάνειες

•  Επιτρέπουν στις επιφάνειες  
να «αναπνέουν»

•  Εφαρμόζονται με μηχανή συνεχούς 
ανάδευσης

•  Καλύπτουν μια εντυπωσιακή  
γκάμα εργασιών, εσωτερικής  
και εξωτερικής χρήσης
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Επιχρίσματα

SHP 205 Σοβάς πεταχτός

GHP 210 Σοβάς βασικής στρώσης

FHP 225 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111880025
Γκρι 
25 kg

P111880040
Γκρι
40 kg

P111880000
Γκρι 

Big Bag

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111820325
Γκρι 
25 kg

P111820440
Γκρι 
40 kg

P111820425
Γκρι 

Big Bag

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111810625
Λευκός 
25 kg

P111810440
Λευκός 
40 kg

P111810130
Λευκός 
Big Bag

Πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις επιφάνειες και 
λειτουργεί ως γέφυρα για την ενίσχυση της πρόσφυσης των 
επόμενων στρώσεων σοβά.
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται πάνω σε όλων των ειδών τις
επιφάνειες. Κατάλληλος για επιφάνειες σκυροδέματος,
τοιχοποιίας (τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, κ.λπ.),
ταβάνια, επιφάνειες που φέρουν μονωτικά.
Κατανάλωση: 5 kg/m² για πάχος εφαρμογής 0,5 cm
Κοκκομετρία: 3,5 mm max 
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Bασικός σοβάς με πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη
υποστρώματα, χάρη στη χαλαζιακή άμμο της σύνθεσής του.
Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή αντοχή και δε
ρηγματώνει.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για γέμισμα και επιπέδωση της
τοιχοποιίας πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή 
διακοσμητικής στρώσης. Εφαρμόζεται πάνω σε μια λεπτή 
στρώση πεταχτού σοβά της THRAKON SHP 205.
Κατανάλωση: 14-15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm
Κοκκομετρία: 2,5 mm max
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Το υπέρλευκο 
μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρ-
λευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών, ακόμη 
και σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου 
επικρατεί αυξημένη υγρασία.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για το τελικό φινίρισμα των επιφα-
νειών μετά τη βασική στρώση σοβά. 
Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:
• εως 3 mm για το FHP 225-0 WR
• εως 7 mm για το FHP 225-1 WR
Κατανάλωση:  FHP 225-0 WR: 3-4 kg/m² ανά 3 mm 

FHP 225-1 WR: 5-6 kg/m² ανά 5 mm
Κοκκομετρία:  FHP 225-0 WR: 0,5 mm max 

FHP 225-1 WR: 1,4 mm max
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35
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FHP 221 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο

Σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο, με επιπλέον 
υδαταπωθητική δράση. Ιδανικός για χρήση σε παραθα-
λάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί 
αυξημένη υγρασία.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για το τελικό φινίρισμα των επιφα-
νειών μετά τη βασική στρώση σοβά. Το πάχος εφαρμογής 
ανά στρώση είναι: 
• εως 3 mm για το FHP 221-2 WR
• εως 7 mm για το FHP 221-3 WR
Κατανάλωση:  FHP 221-2 WR: 3-4 kg/m² ανά 3 mm 

FHP 221-3 WR: 5-6 kg/m² ανά 5 mm
Κοκκομετρία:  FHP 221-2: WR 0,5 mm max 

FHP 221-3 WR: 1,4 mm max
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111810325
Λευκός 
25 kg

P111810140
Λευκός 
40 kg

P111810100
Λευκός 
Big Bag

Παρέχεται και σε σιλό.

NHP 250 WR Υδαταπωθητικός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο

Σοβάς μίας στρώσης με χαλαζιακή άμμο και επιπλέον υδατα-
πωθητική δράση. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινίρισμα. 
Με άριστη πρόσφυση, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυν-
ση και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα.
Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά 
τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.
Παράγεται σε 2 τύπους:
• NHP 250-1 WR – γκρι • NHP 250-2 WR – λευκός
Εφαρμογή: Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά  
SHP 205 της THRAKON.
Κατανάλωση: 14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm
Κοκκομετρία: 1,4 mm max
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111840040
Γκρι 
40 kg

P111840240
Λευκός 
40 kg

P111840640
Γκρι 

Big Bag

P111840740
Λευκός 
Big Bag

NHP 255 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111840025
Λευκός 
25 kg

P111840540
Λευκός 
40 kg

P111840840
Λευκός 
Big Bag

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης που αντικα-
θιστά το λάσπωμα και το φινίρισμα. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα 
την εξομάλυνση αλλά και τη λείανση των επιφανειών με ένα 
μόνο πέρασμα. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του 
συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λεί-
ανση των επιφανειών. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες 
περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη 
υγρασία.
Εφαρμογή: Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 
205 της THRAKON.
Κατανάλωση: 13-15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm
Κοκκομετρία: 1,4 mm max
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35
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NHP 260 Γυψοσοβάς Μηχανής

Έτοιμος γυψοσοβάς μιας στρώσης. Ο εξαιρετικής ποιότητας 
γύψος της σύνθεσής του προσφέρει άριστη πρόσφυση στο 
υπόστρωμα. Εξομάλυνση επιφανειών και τέλειο φινίρισμα με 
ένα μόνο πέρασμα.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για το σοβάτισμα εσωτερικών επι-
φανειών (τοίχων και οροφών) πάνω σε υποστρώματα όπως 
τούβλα, πορομπετόν, εμφανές σκυρόδεμα, θερμομονωτικές 
πλάκες κ.λπ.
Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm
30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010002601
Λευκός 
30 kg

Επιχρίσματα

NHP 261 GYPSUM Οικοδομικός γύψος

Ταχείας πήξης γύψος κατάλληλος για μερεμέτια 
και γρήγορες επισκευές σε κάθετες εσωτερικές 
επιφάνειες και συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών.
Εφαρμογή: Ιδανικός για στηρίξεις, στοκαρίσματα, 
ορθομαρμαρώσεις, ως στρώση προστασίας (π.χ. 
κάλυψη μαρμάρων προσωρινά) και στην πρόσμιξη με 
άλλα δομικά υλικά.
30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010002611
Λευκός 

5 kg

T010002610
Λευκός 
30 kg

NHP 262 HANDY Γυψοσοβάς χεριού

Έτοιμος γυψοσοβάς, ιδανικός για σοβάτισμα με το χέρι. Έχει 
πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και 
είναι κατάλληλος ταυτόχρονα για την επιπέδωση και το φινίρι-
σμα της επιφάνειας σε μία στρώση.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικούς 
χώρους και οροφές, πάνω σε τούβλα, πορομπετόν, εμφανές 
σκυρόδεμα, πλίνθους κ.λπ.
Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm
30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

T010002620
Λευκός 
30 kg

Υπέρλευκος, εύπλαστος, αργής πήξης γύψος καλλιτεχνίας 
(πλαστικής).
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γύψινων 
διακοσμητικών. Είναι επίσης κατάλληλος για την παρασκευή 
γύψινων αντικειμένων και μοντέλων σε φόρμες.
5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P110840263
Λευκός 

5 kg

NHP 263 ART GYPSUM 
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QZS 700 Χαλαζιακή άμμος

Άμμος χαλαζία προερχόμενη από τον ποταμό Άρδα 
στον Έβρο. Έχει υποστεί καθάρισμα και ξήρανση 
και είναι διαβαθμισμένη σε διάφορες κοκκομε-
τρίες. Δουλεύεται εύκολα και παρουσιάζει χαμηλή 
απορροφητικότητα στο νερό. Δεν περιέχει άλατα, 
ούτε ξένα σώματα.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για πλήθος οικοδομικών και 
άλλων χρήσεων όπως βιομηχανικά δάπεδα, τσιμε-
ντοκονίες, πλάκες, σωλήνες, κυβόλιθους, φίλτρα 
πόσιμου και μη νερού, αποστραγγιστικές κατασκευ-
ές, κηπουρική, αθλητικά έργα κ.ά.
Κοκκομετρία:  Νο 1: 0,2 - 0,5 mm 

Νο 2: 0,5 - 0,8 mm 
Νο 3: 0,8 - 1,4 mm 
Νο 4: 1,4 - 2,5 mm 
Νο 5: 2,5 - 3,5 mm

25 kg: Τεμ./Παλ.: 54
Χρόνος Παράδοσης: 3 ημέρες

Κωδικός Συσκ. Κοκκομ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111800010 25 kg No.1

P111800020 25 kg No.2

P111800030 25 kg No.3

P111800040 25 kg No.4

P111800050 25 kg No.5

P111801000 Big Bag No.1

P111802000 Big Bag No.2

P111803000 Big Bag No.3

P111804000 Big Bag No.4

P111490570 Big Bag No.5

MIX 280 Λάσπη χτισίματος

PAW 290 Κόλλα για πορομπετόν

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης,  
ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα, για γρήγορες  
και απλοποιημένες εργασίες χτισίματος. 
Εφαρμογή: Κατάλληλο για χτίσιμο τούβλων, 
τσιμεντόλιθων, πέτρας, πλακών πεζοδρομίου  
και άλλων συνήθων δομικών υλικών.
Κατανάλωση: Eνδεικτική για τούβλα διαστάσεων  
          12 x 9 x19 cm: 23 kg/m2

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κόλλα ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, 
ενισχυμένη με πολυμερικά πρόσθετα.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για χτίσιμο δομικών στοιχείων 
από πορομπετόν (YTONG, ALFABLOK κ.ά.).
Κατανάλωση: 1 σακί 25 kg ανά 1,25 m3 πορομπετόν.
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111850040
Γκρι
25 kg

P111850040
Γκρι
40 kg

P111850000
Γκρι 

Big Bag

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111492901
Λευκή 
25 kg

Continuous Mixer “M20” 230V 2,2 KW

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T00020101 Μονοφασική μηχανή για συνεχή ανάμιξη κονιαμάτων κάθε τύπου

Μηχανές Συνεχούς Ανάμιξης
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Επιχρίσματα

Continuous Mixer “M25” 400V 3 KW

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T00025111 Τριφασική μηχανή για συνεχή ανάμιξη κονιαμάτων κάθε τύπου

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας

MIXY - THE RATIONAL (230V / 2,2 KW)

MIXY - THE RATIONAL (230V / 3,0 KW INVERTER)

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T00023101 Μονοφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T00023111 Μονοφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου

Μηχανές Απλής Ανάμιξης

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας

M2 - THE ALL-ROUNDER (400V / 5,5 KW)

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T00002101 Τριφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου

M5 EVO - THE POWERFUL (400V / 5,5 KW)

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T00005501 Μηχανή σοβατίσματος για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας

SUPERMIX - THE IDEAL (400V / 5,5 KW)

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T011400000
Τριφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου. 
Διαθέτει δύο ξεχωριστούς θαλάμους ανάμιξης

Πρέσες Διπλής Ανάμιξης
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M140 Σύστημα αερομεταφοράς (βαρύτητας)

Κωδικός Euro/Τεμ.

T011400010 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Το σύστημα αερομεταφοράς διατίθεται με τη μορφή δανεισμού.
Η διάθεσή του ισχύει εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας

Σιλό THRAKON

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000812 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Σιλό

Το πρωτοποριακό σιλό των 6 m3 και 11 m3, πατέντα της THRAKON, είναι ένα 
ευέλικτο, μεταλλικό πτυσσόμενο σιλό μικρών διαστάσεων που χρησιμοποι-
είται για τη διακίνηση έτοιμων κονιαμάτων σε χύδην μορφή.
• Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν τη σήμανση του σιλό
• Διατίθεται με τη μορφή δανεισμού / stock

D4 – ECO

MILLENIUM

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T010000751 Κατάλληλος για: MIXING PUMPE «MIXY»

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T010000752 Κατάλληλος για: MΙXING PUMPE Μ2, MΙXING PUMPE «Μ5, SUPERMIX»

Ρότορες

D4 – ECO VIOLET

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T010000791
Ρυθμιζόμενος. Κατάλληλος για μονοφασική και τριφασική μηχανή σοβά 
και για την εφαρμογή χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων κονιαμάτων. 
Ενδεικτική χρήση: 800 m2 (για σοβά βασικής στρώσης). 

Στάτορες
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Επιχρίσματα

MILLENIUM GREEN

Κωδικός Περιγραφή Euro/Τεμ.

T010000792
Κατάλληλος για τριφασική μηχανή σοβά και για την εφαρμογή 
χονδρόκοκκων κονιαμάτων. Ενδεικτική χρήση: 1200 m2 (για πεταχτό, 
σοβά βασικής ή τελικής στρώσης).

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων (110 g/m²)

Βάρος 110 g/m²

Διαστάσεις
1 m ύψος x 50 m μήκος
0,25 m ύψος x 50 m μήκος

Διάσταση 
Ματιού

11x11 mm Μπλε

Συσκ. Τεμ/Κιβ. Κωδικός Euro/m² Euro/Τεμ.

Ρολό 1m 
ύψος x 50m 

μήκος
30 T010000710

Συσκ. Τεμ/Κιβ. Κωδικός Euro/m Euro/Τεμ.

Ρολό 0,25m 
ύψος x 50m 

μήκος
4 T010000700

ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Μεταλλική πλάνη ξυσίματος γωνιών

Τριβίδι Πολυστερίνης 140x280mm με σφουγγάρι 30mm

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000801

Κωδικός Euro/Τεμ.

T010000800

Βοηθητικά Υλικά
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Κανόνες
για μία σωστή εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων

•   Αποφεύγετε τα μεγάλα πάχη ( > 2 cm) σε μια στρώση. Για μεγαλύτερα 
πάχη εφαρμόστε δύο ή περισσότερες στρώσεις από τον ίδιο σοβά, 
εφαρμόζοντας τη δεύτερη στρώση όσον η πρώτη είναι ακόμη νωπή

•   Επιπεδώστε τις επιφάνειες με τον βασικό σοβά (ή σοβά ενός χεριού) 
και όχι με το πεταχτό ή το φινίρισμα

•   Η τελική στρώση σοβά εφαρμόζεται αφού ο βασικός σοβάς έχει πλή-
ρως ξηραθεί ( > 20 ημέρες)

•  Χαράξτε την επιφάνεια για περιορισμό των τάσεων, συστολών

•  Μην χρησιμοποιείτε πολύ νερό κατά το τρίψιμο

•   Διατηρήστε τους αρμούς εργασίας (όπου υπάρχουν) ή δημιουργήστε 
αρμούς διαστολής κάθε 4 m όταν υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες που 
πρόκειται να σοβατιστούν

•   Στα σημεία που υπάρχει κίνδυνος ανερχόμενης υγρασίας, τοποθετήστε 
κατάλληλη μεμβράνη για την αποκοπή της

•   Καλύψτε τις άνω απολήξεις σοβά (όπως στηθαία) με μάρμαρο, και 
χρησιμοποιήστε νεροσταλάκτες στις ποδιές των παραθύρων ώστε να 
αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση των σοβατισμένων επιφανειών

•   Οι νωπές σοβατισμένες επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχό-
πτωση, τον παγετό, τον ισχυρό αέρα και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία

•   Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, 
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να 
είναι μεταξύ +5°C και +35°C

•   Κατά τους θερινούς μήνες, οι σοβατισμένες επιφάνειες να υγραίνονται 
ελαφρά για 2-3 ημέρες μετά το σοβάτισμα

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και
στην ιστοσελίδα της εταιρίας.



Δάπεδα

 Τσιμεντοειδή Δάπεδα

  Επιφανειακός 
Σκληρυντής Δαπέδων

 Εποξειδικά Δάπεδα

 Αστάρια
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Πλεονεκτήματα

•  Παράγονται από ελληνική  
ποταμίσια χαλαζιακή άμμο

•  Διαθέτουν σήμανση CE

•  Ελέγχονται και πιστοποιούνται 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό  
πρότυπο ΕΝ 13813

•  Αποδίδουν εξαιρετικά λείες 
επιφάνειες με την απαιτούμενη  
υψηλή σκληρότητα

•  Είναι αυτοεπιπεδούμενα  
(Δάπεδα NSF 610 – NSF 611)  
και ελαφριά - θερμομονωτικά  
(NSD 620)

•  Εμφανίζουν υψηλή θλιπτική  
και καμπτική αντοχή

•  Παρέχουν ποιοτική  
εξομάλυνση και επισκευή ατελειών 
υφισταμένων δαπέδων

•  Επιτυγχάνουν τη δημιουργία  
κλίσεων σε δώματα και  
εξωτερικούς χώρους ή ράμπες

•  Εφαρμόζονται ταχύτατα  
σε επικλινή υποστρώματα

•  Παρέχουν λεία τελική επιφάνεια  
και υψηλές μηχανικές αντοχές. 
Αποδίδουν μοναδικό συνδυασμό 
χρωμάτων και τεχνοτροπιών 
συνδυάζοντας αισθητικά τις μίνιμαλ 
επιρροές που έχει η σύγχρονη 
αρχιτεκτονική με την παράδοση
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NSD 600 Τσιμεντοκονία 3 - 10 cm

NSF 610 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm

NSF 611 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1 - 4 cm

Έτοιμη τσιμεντοκονία ενός συστατικού. Αποτελείται από 
χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο 
κόκκο 2,5 mm. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για επίστρωση και εξομάλυνση 
δαπέδων. Εφαρμόζεται σε πάχη 3-10 cm. Ενδείκνυται για δημιουργία κλίσεων σε δώματα και 
εξωτερικούς χώρους, ράμπες, προετοιμασία των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός 
τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λπ.
Κατανάλωση: 15 – 17 kg ξηρού κονιάματος ανά m², για πάχος 1 cm
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, 
τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο 
επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5 mm και 
βελτιωτικά πρόσθετα.
Εφαρμογή: Κατάλληλo για επίστρωση και εξομάλυνση 
δαπέδων, αλλά και για προετοιμασία υποστρωμάτων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, 
πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα, κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει και τελείως ακάλυπτο 
ή να βαφτεί. Εφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 10 mm.
Κατανάλωση: 18 kg/m², για πάχος 1 cm
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, 
τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, 
χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο 
κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, 
πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει και τελείως ακάλυπτο ή να 
βαφτεί. Εφαρμόζεται σε πάχη 1-4 cm.
Κατανάλωση: 18 kg/m², για πάχος 1 cm
25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111902040 40 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111903125 25 kg

Δάπεδα

Τσιμεντοειδή Δάπεδα

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111903225 25 kg
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NSD 620 Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3 - 20 cm

NSΗ 650 Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων

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.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για προετοιμασία των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου 
πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λπ. 
Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται μειωμένα φορτία.
Κατανάλωση: 11-14 kg ξηρού κονιάματος ανά m², για πάχος 1 cm
Χρόνος Παράδοσης: 10 ημέρες
30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Νέος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδου τσιμεντοειδούς 
βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, χρω-
στικές και βελτιωτικά πρόσθετα.
Εφαρμογή: Κατάλληλος για εφαρμογές δαπέδων με 
υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές (βιομηχανίες, 
βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, χώροι φόρτωσης, 
πάρκινγκ κ.ά.).
Παράγεται σε 3 αποχρώσεις:
• NSH 650 - κίτρινο
• NSH 650 - γκρι
• NSH 650 - κόκκινο
Κατανάλωση: 5-7 kg/m²
40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111902030 30 kg

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111900040
Γκρι
40 kg

P111900140
Κόκκινο

40 kg

P111900240
Κίτρινο
40 kg
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Δάπεδα

Εποξειδικό σύστημα δαπέδων, δύο συστατικών, με υψηλή 
αντοχή στην τριβή, το κιτρίνισμα και χημικούς παράγοντες: 
έλαια, αλκάλια, αραιά οξέα κ.τ.λ. Διατίθεται σε αποχρώσεις: 
RAL 9003 (Λευκό), RAL 1015 (Ανοιχτό μπεζ), RAL 7047 
(Ανοιχτό γκρι), RAL 7040 (Σκούρο γκρι), RAL 3009 
(κεραμιδί).
Εφαρμογή: Ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα βιομηχανικών 
χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα 
κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές 
μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.
Κατανάλωση: Για 1 mm (αναλογία με χαλαζιακή άμμο 1:1): 
0,8kg/m2 ρητίνη + 0,8kg/m2 χαλαζιακή άμμο QZS 700 epox
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121610002
Συσκ. 12,7kg
A Συστ.: 10Kg
B Συστ.: 2,7Kg

NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες

Εποξειδικό σύστημα δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς 
διαλύτες, με υψηλή αντοχή στην τριβή, το κιτρίνισμα και 
χημικούς παράγοντες: έλαια, αλκάλια, αραιά οξέα κ.τ.λ. 
Κατάλληλο για μόνιμη επαφή με τρόφιμα. Διατίθεται σε 
αποχρώσεις: RAL 9003 (Λευκό), RAL 1015 (Ανοιχτό μπεζ), 
RAL 7047 (Ανοιχτό γκρι), RAL 7040 (Σκούρο γκρι), RAL 3009 
(κεραμιδί).
Εφαρμογή: Ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα βιομηχανικών 
χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε 
είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχα-
νικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.
Κατανάλωση: Για 1 mm (αναλογία με χαλαζιακή άμμο 1:1): 
0,8kg/m2 ρητίνη + 0,8kg/m2 χαλαζιακή άμμο QZS 700 epox
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

Εποξειδικά Δάπεδα

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P121610001
Συσκ. 13,5kg
A Συστ.: 10Kg
B Συστ.: 3,5Kg

Κατάλληλο
για μόνιμη επαφή  

με τρόφιμα
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Εποξειδικό αστάρι νερού, διαφανές, δυο συστατικών, 
κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών 
όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. 
Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα 
όπου το περιεχόμενο υγρασίας είναι μέχρι 8%.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία 
υποστρώματος πριν από την εφαρμογή εποξειδικών 
δαπέδων σε δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, 
συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε είδους 
δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές 
αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.
Κατανάλωση: 120-160 g/m2 ανά στρώση (ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

Εποξειδικό αστάρι διαλύτου, διαφανές, δυο συστατικών, 
κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει 
εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Η επιφάνεια εφαρμογής 
θα πρέπει να έχει όριο υγρασίας <4%.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρώματος 
πριν από την εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων σε δάπεδα 
βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και 
γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις 
για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς 
παράγοντες.
Κατανάλωση: 120-160 g/m2 ανά στρώση (ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

Εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες, διαφανές, δυο συστα-
τικών, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου 
θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Είναι ιδανικό 
για εφαρμογή σε νέα δάπεδα (ηλικίας μικρότερης των 
28 ημερών) ή για δάπεδα όπου έχουν προβλήματα με 
ανερχόμενη υγρασία.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρώ-
ματος πριν από την εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων σε 
δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκι-
νήτων και γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν 
απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε 
χημικούς παράγοντες.
Κατανάλωση: 400-500 g/m2 ανά στρώση (ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

NLX 710 PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

Αστάρια

NLX 712 MOIST PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες - αντιοσμωτικό

NLX 714 AQUA PRIM Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P111900714
Συσκ. 7kg

A Συστ.: 5Kg
B Συστ.: 2Kg

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P111900710
Συσκ. 10kg
A Συστ.: 7Kg
B Συστ.: 3Kg

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P111900712
Συσκ. 5kg

A Συστ.: 3,6Kg
B Συστ.: 1,4Kg
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Δάπεδα

QZS 700 EPOX Χαλαζιακή άμμος για εποξειδικά συστήματα δαπέδων

Χαλαζιακή άμμος, πλυμμένη, μέσης κοκκομετρίας 
260mm.
Εφαρμογή: Κατάλληλη για επίπαση των εποξειδικών 
δαπέδων της THRAKON προκειμένου να γίνουν 
αντιολισθηρά. Η κατανάλωση εξαρτάται από το πόσο 
αντιολισθηρή επιθυμούμε την τελική επιφάνεια.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

Διαλυτικό κατάλληλο για τα εποξειδικά συστήματα 
δαπέδων της THRAKON. 
Εφαρμογή: Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών 
εφαρμογής μετά την ωρίμανση (στέγνωμα) του δαπέδου. 
Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

EF SOLV Διαλυτικό για εποξειδικά δάπεδα

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P121070902 5 L

Κωδικός Συσκ. Euro/kg Euro/Τεμ.

P111800025 25 Kg

Εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, διαφανές, χωρίς δια-
λύτες, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου 
θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Η επιφάνεια 
εφαρμογής θα πρέπει να έχει όριο υγρασίας <4%.
Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρώματος 
πριν από την εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων σε δάπεδα 
βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και 
γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις 
για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς 
παράγοντες.
Κατανάλωση: 200-300 g/m2 ανά στρώση (ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες

NLX 716 SPECIAL PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες

Κωδικός Συσκ. Euro/Τεμ.

P111900716
Συσκ. 10kg

A Συστ.: 6,7Kg
B Συστ.: 3,3Kg
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Κανόνες
για μια σωστή εφαρμογή τσιμεντοειδούς δαπέδου

•   Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, 
απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, 
χρώματα, κεριά, έλαια κ.ά.

•   Μεγάλες κοιλότητες πρέπει να καλύπτονται 
κατάλληλα πριν από την εφαρμογή

•   Αφού πλυθεί καλά με νερό και αφού στεγνώσει 
πρέπει να ασταρωθεί με το ακρυλικό αστάρι 
GLX 290, διαλυμένο σε αναλογία 3 μέρη νερού : 
1 μέρος αστάρι

•   Οι απορροφητικές, καθώς επίσης και οι παλιές 
επιφάνειες, σταθεροποιούνται με τη βοήθεια 
του ίδιου ασταριού

•   Εφαρμόστε το προϊόν NSD 600 μετά το πλήρες 
στέγνωμα του ασταριού (περίπου 2-6 ώρες)

•   Οι οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται αμέσως  
μετά την εφαρμογή

•   Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν 
απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως 
υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς 
ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες 
μετά την εφαρμογή

•   Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως  
πριν τις επόμενες εφαρμογές

•   Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και 
κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει 
να είναι μεταξύ +5°C και +35°C

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε 
στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
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ANTI - MOULD Αντιμουχλική σιλικόνη 93

ΑNTI-LIME  
Πλαστικοποιητής κονιαμάτων 90

ANTISLIP Πολυουρεθανικό βερνίκι  
δύο συστατικών 73

ANTISLIP PROMOTER  
Ενισχυτικό πρόσφυσης 75

 
B

BACKER ROD Κορδόνι υποστήριξης 
αρμού κλειστής κυψέλης 74

BITU-STAR P (-50C) 95

BITU-STAR V (-50C) 95

BONUS Οικονομικό πλαστικό 40

 
C

CM 121 Ξυλόκολλα 77

CM 141 Κρυσταλιζέ ξυλόκολλα 77

CM AM Μαγνητική κόλλα 78

CM PK Κόλλα παρκέ 78

CARMYDUR Σκληρυντής κόλλας 77

CARMYFIX CM-43  
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης 76

CARMYFIX CM-54  
Θερμοανθεκτική βενζινόκολλα 76

CARMYFIX CM-233 
Ισχυρή βενζινόκολλα 77

CARMYFIX CM-888  
Διαφανής κόλλα πολυουρεθάνης 77

CARMYPAINT RP-10  
Χρώμα διαγράμμισης 51

CARMYPOX EG –10  
Εποξειδική κόλλα - στόκος 78

CARMYSAIL  
Πολυουρεθανικό επανόχρωμα 52, 93

CARMYSAIL PRIMER  
Υπόστρωμα επανοχρώματος 52, 93

CEM EXPRESS  
Τσιμεντο ταχείας πήξης 103

CEM I 52,5  
Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών 103

CONTINUOUS MIXER “M20”  
230V 2, 2 KW 111

CONTINUOUS MIXER “M25”  
400V 3 KW 112

 
D

D 4 – ECO 113

D 4 – ECOVIOLET 113

DEC 424 SCRATCH  
Λευκό ανόργανο επίχρισμα 16

DEC 424 FINE  
Λευκό ανόργανο επίχρισμα με λεία  
τελική επιφάνεια 16

DEC 425 RILLEN  
Λευκό ανόργανο επίχρισμα 16

DEC 428 POLYPLAST  
Ακρυλικό επίχρισμα 14

DEC 431 FINE Λείο ακρυλικό  
επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης 14

DEC 433 MOZAIC Ψηφιδωτό επίχρισμα  
με χρωματιστούς κόκκους 14

DEC 438 SILICONE  
Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα 15

DEC 470 Λεπτόκοκκος στόκος 
σπατουλαρίσματος - εσωτερικής  
& εξωτερικής χρήσης 18

DEC 480 Χονδρόκοκκος στόκος 
σπατουλαρίσματος - εσωτερικής & 
εξωτερικής χρήσης 18

DEC 485 GYPSUM FILLER  
Στόκος γυψοσανίδας 18

DECOR  
Πατητή τσιμεντοκονία 2 συστατικών 30

DECOR SUPERIOR Πατητή τσιμεντοκονία 
3 συστατικών – Εποξειδική 31

DECOR ART Χρωστικές σε υγρή μορφή 31

DECOR ART SUPERIOR  
Χρωστικές σε υγρή μορφή για την  
πατητή τσιμεντοκονία 30

DECOR FINE PLUS Πατητή τσιμεντοκονία 
1-συστατικού – Παστώδης 31

DECOR PRIM  
Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας 32

DECOR PROTECT Βερνίκι υδατικής βάσης 
για προστασία τσιμεντοκονιών 32

DECOR PU VARNISH Πολυουρεθανικό 
βερνίκι δύο συστατικών 32

DSF 300 FLEX HYDROSTOP 
Επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη 84

DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY 
Επαλειφόμενο Στεγανωτικό  
Κρυσταλλικής Δράσης 82

DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX  
Πρόσμικτο Κρυσταλλικής Δράσης 82

DSF 350 FLEX Ελαστικό, επαλειφόμενο, 
στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών 83

DSF 353 SUPER ELASTIC  
Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό 
κονίαμα 2 συστατικών 83

DSF 360  
Στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα 83

DSF 363 FIBERELASTIC  
Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού 83

DSF 370 Στεγανός σοβάς 84

 
E

EF SOLV  
Διαλυτικό για εποξειδικά δάπεδα 112

ELASTO PU  
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη 94

ΕPOSHIELD INJECT S  
Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο  
συστατικών για ρωγμές 0,1-3,0 mm 100

ΕPOSHIELD INJECT W  
Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο  
συστατικών για ρωγμές >3,0 mm  
- Γέφυρα πρόσφυσης 100

EPS 100 Διογκωμένη πολυστερίνη 9

EPS 150 Διογκωμένη πολυστερίνη 10

EPS 200 Διογκωμένη πολυστερίνη 10

EPS 80 Διογκωμένη πολυστερίνη 9

 
F

FHP 221 WR  
Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς  
τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο 109

FHP 225 WR Υδαταπωθητικός λευκός 
σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο 108

FKW 134 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων 
ταχείας πήξης 67

FLX 380 ROOF SEALER Επαλειφόμενο 
ελαστομερές ακρυλικό γαλάκτωμα 84

FLX 382 PLUS Έτοιμη προς χρήση 
επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη  
με ίνες 85

FLX 385 HYBRID PU Yβριδική,  
ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης 
δωμάτων χωρίς διαλύτες 85

FLX 388 PU Πολυουρεθανική μεμβράνη 
νερού ενός συστατικού 85

FLX 390 POROUS PRIMER  
Αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως  
ενός συστατικού 86

FLX 390 PU Ελαστική επαλειφόμενη 
πολυουρεθανική μεμβράνη (1 Κ) 86

FLX 390 PU PRIMER  
Διαφανές εποξειδικό αστάρι (2Κ)  
για μη απορροφητικές επιφάνειες 86

FLX 390 TOP COAT Ελαστική αλειφατική 
πολυουρεθανική μεμβράνη (1 Κ) 87

FMF 150 Έγχρωμος Αρμόστοκος 69

FMF 155  
Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών 71

FMF 160 LUX  
Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής 72

FSW 140 Πυρίμαχο κονίαμα  
για πυρότουβλα 68

 
G

GHP 210 Σοβάς βασικής στρώσης 108

GLX 190 Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι 
πρόσφυσης πλακιδίων & μωσαϊκών 76

GLX 290 Διάφανο ακρυλικό αστάρι 90

GLX 292 FLEX PRIM Ακρυλικό  
αστάρι υψηλής διείσδυσης 42, 90

GLX 298 PREMIUM  
Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων 91

GLX 494 Prim  
Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι 13

GLX 498 SIL PRIM  
Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι 13

 
H

HYDRO R  
Προϊόν υδροφοβικού εμποτισμού 89

 
K

KDW 138 Λευκό κονίαμα υαλότουβλων  
και διακοσμητικών τούβλων 68

KF 12/7 & F12/7  
Ταινίες στεγάνωσης αρμών 87

KITCHEN & BATH  
Στεγανωτική Σιλικόνη 93
 
M

Μ2 - THE ALL - ROUNDER  
(400 V/5,5 K W) 112

M5 EVO - THE POWERFUL  
(400 V/ 5,5 KW) 112

M140 Σύστημα αερομεταφοράς 
(βαρύτητας) 113

MILLENIUM 113

MILLENIUM GREEN 114

MIX 280 Λάσπη χτισίματος 111

MIXY - THE RATIONAL  
(230 V/2,2 KW) 112

MIXY - THE RATIONAL  
(230 V/3,0 KW INVERTER) 112

MKW 136 Ακρυλική κόλλα μαρμάρων 68

MONOSIS IN  
Ψυχρό πλαστικό χρώμα 38

MONOSIS OUT  
Ψυχρό ακρυλικό χρώμα 38

MONOSIS ROOF Ελαστομερές 
στεγανωτικό ταρατσών 38

 
N

NANOSHIELD O  
Προϊόν νανομοριακής δομής  
για προστασία επιφανειών από λάδια 89

NANOSHIELD W Προϊόν νανομοριακής 
δομής για προστασία επιφανειών  
από την υγρασία και τα άλατα 89

NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND 
Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς 
διαλύτες 120

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM 
Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς 
διαλύτες 120

NHP 250 WR Υδαταπωθητικός σοβάς  
ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο 109

NHP 255 WR Υδαταπωθητικός λευκός 
σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο 109

NHP 260 Γυψοσοβάς Μηχανής 110

NHP 261 GYPSUM  
Οικοδομικός γύψος 110

NHP 262 HANDY Γυψοσοβάς χεριού 110

NHP 263 ART GYPSUM 110

NLX 710 PRIM  
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών 121

NLX 712 MOIST PRIM  
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών,  
χωρίς διαλύτες – αντιοσμωτικό 121

NLX 714 AQUA PRIM  
Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι 121

NLX 716 SPECIAL PRIM Εποξειδικό 
αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες 122

NSD 600 Τσιμεντοκονία 3-10 cm 119

NSD 620 Ελαφρύ θερμομονωτικό  
δάπεδο 3-20 cm 119

NSF 610 Αυτοεπιπεδούμενο  
δάπεδο έως 10 mm 118

NSF 611 Αυτοεπιπεδούμενο  
δάπεδο 1-4 cm 118

NSΗ 650 Επιφανειακός σκληρυντής 
δαπέδων 119

 
P

PALLADIEN ALU (-200 C) 95

PAW 290 Κόλλα για πορομπετόν 111

PRIMO Aκρυλικό τσιμεντόχρωμα 42, 56

PRIMO PROFESSIONAL  
Ενισχυμένο πλαστικό 40

PRIMO Α’ Ύλη πλαστικού 43

PRIMO ECO Οικολογικό πλαστικό 40, 55

 
Q

QZS 700 Χαλαζιακή άμμος 111

QZS 700 EPOX Χαλαζιακή άμμος για 
εποξειδικά συστήματα δαπέδων 122

 
R

REMOVER Χρωμάτων  
και εποξειδικών αρμόστοκων 52, 75

 
S

SHP 205 Σοβάς πεταχτός 108

SKW 112 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων 64

SKW 114 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων  
με αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση 64

SKW 116 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων 
μηδενικής κάθετης ολίσθησης  
και μεγάλου ανοιχτού χρόνου 64

SKW 117 Ισχυρή χονδρόκοκκη κόλλα για 
κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα 65

STATUS 100% Ακρυλικό χρώμα 41, 55

STATUS 100% Ακρυλικός στόκος 50

STATUS ALL WEATHER  
Ελαστομερές μονωτικό χρώμα 41, 55

STATUS AQUADROP  
Οικολογική ριπολίνη νερού 44, 56

STATUS AQUAWOOD  
Προστατευτικό & συντηρητικό  
βερνίκι εμποτισμού νερού 46

STATUS ARTISTICO Gel τεχνοτροπίας 51

STATUS Αστάρι Γυψοσανίδας  42

STATUS BASEWOOD  
Συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου 45

STATUS DUKO Ντουκόχρωμα 48

STATUS DUR  
Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου 43, 91

Ευρετήριο



SΤΑΤUS DUR ΝΕΡΟΥ  
Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι 43, 92

STATUS DUROMETAL  
Ενισχυμένο Ντουκόχρωμα 49, 56

STATUS DUROMETAL Σκληρυντής 49

STATUS ECO Οικολογικό πλαστικό 39, 54

STATUS ECOVARN  
Οικολογικό βερνίκι νερού 46

STATUS EVERWOOD  
Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού 45

STATUS KITCHEN & BATH 39

STATUS LUXURIUS Βελουτέ πλαστικό 39

STATUS METALLIC  
Υδατοδιαλυτό μεταλλιζέ χρώμα 50

STATUS NAUTICAL  
Βερνίκι θαλάσσης 46

STATUS ONE COVER  
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος 50

STATUS POLYPRIMER Οικολογικό  
αστάρι πολλαπλών χρήσεων 44

STATUS RELIEF Aνάγλυφο επίχρισμα 42

STATUS RUST PRIMER Αστάρι 
αντισκωριακής προστασίας 48

STATUS RUSTBLOCK Χρώμα και μίνιο 49

STATUS RUSTBLOCK  
Σφυρήλατο Χρώμα και μίνιο 49

STATUS STEEL Βερνίκι μετάλλου 47

STATUS TEAK OIL Λάδι συντήρησης, 
εμπλουτισμένο με κερί 45

STATUS WOOD CLASSIC  
Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου 47

STATUSPOOL Πολυουρεθανικό  
Χρώμα Πισίνας 52,92

STATUSPOOL PRIMER 
Υπόστρωμα πισίνας 51, 92

STATUSPOX Εποξειδικό χρώμα 51, 92

STATUS Ακρυλικό αστάρι 43, 91

STATUS Ακρυλικό βερνίκι πέτρας 50

STATUS Αστάρι μετάλλων 47

STATUS Βασικό πλαστικό χρώμα 40

STATUS Βελατούρα 44

STATUS Μίνιο Θαλάσσης 48

STATUS Πλαστικό 39, 55

STATUS Ριπολίνη 45, 56

STATUS Υδρόχρωμα 41

SUPERMIX - THE IDEAL  
(400 V/5,5 KW) 112

 
T

THC 403 Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης 8

THC 405 PLUS Ινοπλισμένη κόλλα  
- σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης 8

THC 410 Ινοπλισμένη κόλλα - σοβάς 
τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλής 
ελαστικότητας 8

THC 410 C Χοντρόκκοκη, ινοπλισμένη 
κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης 8

THC 420 ORGANIC Οργανικός 
ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης  
για θερμομονωτικές πλάκες 9

THRAKON Bitu-Coat  
Ασφαλτικό Γαλάκτωμα 95

THRAKON Bitu-Primer  
Ασφαλτικό Βερνίκι 95

THRAKON FABRIC (60 g/m²) 88

THRAKON FINE PUTTY  
Ακρυλικός στόκος σε φυσίγγιο 22

THRAKON LATEX 296 Βελτιωτικό 
πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων 91

THRAKON PROLEVELING SYSTEM 
Σύστημα ισοστάθμισης πλακιδίων 74

THRAKON PU FOAM  
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός 94

THRAKON PU GUNFOAM  
Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού 94

THRAKON PVC BOND  
Ισχυρή κόλλα, άρρηκτης συγκόλλησης  
για πλαστικούς σωλήνες PVC 78
 
V

VKW 120 Ακρυλική κόλλα  
μηδενικής κάθετης ολίσθησης 65

VKW 121 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων 
μεγάλου ανοιχτού χρόνου 65

VKW 124 Ενισχυμένη κόλλα  
μηδενικής κάθετης ολίσθησης και 
μεγάλου ανοιχτού χρόνου 65

VKW 126 Ελαστική κόλλα πλακιδίων 66

VKW 127 Ενισχυμένη χοντρόκοκκη  
κόλλα πλακιδίων 66

VKW 128 Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων 
υψηλής ελαστικότητας 66

VKW 129 Υπερελαστική, ρητινούχα 
κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές 
εφαρμογές 67

VKW 132 Ελαστική κόλλα 2 συστατικών 67

VKW 137 Κονίαμα μαρμάρων, πέτρας  
και πλακών πεζοδρομίου 68

VKW 142 ACRYL Έτοιμη παστώδης  
κόλλα πλακιδίων 69

VKW 145 EPOXY Ισχυρή εποξειδική  
κόλλα πλακιδίων 69

VLX 181 Μη όξινο καθαριστικό  
γενικής χρήσης 75

VLX 182 Όξινο καθαριστικό και 
λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών 
πλακιδίων 75

VLX 185 GROUT ELASTIC 
Ελαστικοποιητής αρμόστοκων 75

VLX 186 Ενισχυτικό κόλλας  
και αρμόστοκου - Αστάρι ειδικών 
εφαρμογών 76
 
W

WASH PRIMER Εποξειδικό αστάρι 52

WRM 483 CEM COAT Λεπτόκοκκος 
τσιμεντόστοκος ενισχυμένος  
με ειδικές ρητίνες 100

WRM 483 CEM COAT FINE Εξαιρετικά 
λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος  
ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες 100

WRM 500  
Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα 101

WRM 510 Αστάρι για αντιδιαβρωτική 
προστασία οπλισμών 101

WRM 512 BUILD  
Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο 101

WRM 515 Fix  
Επισκευαστικό κονίαμα R2 101

WRM 518 Ταχείας πήξης ρητινούχο 
επισκευαστικό κονίαμα R2 102

WRM 520  
Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα 102

WRM 525 Επισκευαστικό κονίαμα  
υψηλών αντοχών R4 102

WRM 530 GROUT  
Χυτό τσιμεντοειδές κονίαμα  
για αγκυρώσεις ακριβείας 102

WRM 550  
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς 103
 
X

ΧPS  
Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 11

 
Y

YTONG Multipor  
Θερμομονωτικές πλάκες 12

Α

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα  
Επιχρισμάτων 104, 114

Αποστάτες οδηγών βάσης  
θερμομόνωσης 21

Αφρός πολυουρεθάνης CLIMAPLUS 
STICK ενός συστατικού, μηδενικής 
διόγκωσης για συγκόλληση EPS 23

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού 
CLIMAPLUS FIX ενός συστατικού, 
χαμηλής διόγκωσης 22

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός 
CLIMAPLUS FIX ενός συστατικού, 
χαμηλής διόγκωσης 22

 
Β

Βύσματα ανάρτησης φορτίων  
στο σύστημα θερμομόνωσης 19

Βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης  
για μπετόν 19

Βύσματα στήριξης για τους οδηγούς 
εκκίνησης 22

Βύσματα Θερμομόνωσης 
τσιμεντοσανίδας 19

 
Γ

Γραφιτούχο EPS 80 Αυτοσβενύμενη 
γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 10

Γραφιτούχο  EPS 100 Αυτοσβενύμενη 
γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 11

Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 20

 
Δ

Διαλυτικά 53

 
Ε

Εξωτερική Γωνία 88

Εσωτερική Γωνία 88

 
Ι

Ίνες Προπυλενίου 104

 
Κ

Κλιπ / Σύνδεσμοι οδηγών  
θερμομόνωσης 21

 
Μ

Μεταλλικά βύσματα στερέωσης 
θερμομόνωσης για Πορομπετόν 19

Μεταλλικά βύσματα στερέωσης 
θερμομόνωσης για τούβλο 19

Μεταλλική σπάτουλα CLIMAPLUS 23

Μεταλλική φρέζα 20

 
Ν

Νεροσταλάκτης με πλέγμα 21

Νεροσταλάκτης με πλέγμα  
κρυφός νεροσταλάκτης 21

 
Ο

Οδηγός εκκίνησης CLIMAPLUS 21

 
Π

Πετροβάμβακας 11

Πιστόλι για Μαστίχη 94

Πιστόλι Σιλικόνης 94

Πλαστικά βύσματα στερέωσης 
θερμομόνωσης για τούβλο 19

Πλαστική φρέζα 20

Πλαστική σπάτουλα CLIMAPLUS 23

Προφίλ νεροσταλάκτη  
με αυτοκόλλητο 21

Σ

Σε σχήμα «Ι»  74

Σε σχήμα «Τ»  74

Σε σχήμα σταυρού 74

Σιλό THRAKON 113

Σπάτουλα οδοντωτή 74

Σταυροί πλακιδίων 73

Στεγανοποίηση Υδροληψίας 88

Στεγανοποίηση Σιφονιού 88

Σφήνα πλακιδίων 73

 
Τ

Τάπα για EPS (Neopor) 20

Τάπα για EPS (Λευκή) 20

Ταφ πλακιδίων 73

Τριβίδι μεταλλικό 114

Τριβίδι σπογγώδες ελαστικό 114

 
Υ

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS  
(160g/m²) 12, 32, 103

Υαλόπλεγμα ETICS (145g/m²) 12, 104

Υαλόπλεγμα ETICS (160g/m²) 12, 104

Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης Τοιχοποιίας 104

Υαλόπλεγμα Οπλισμού  
Στεγανώσεων σε ταινία (70g/m²) 
Πλέγμα πλάτους 10cm 87

Υαλόπλεγμα Οπλισμού  
Στεγανώσεων (70g/m²) 
Πλέγμα πλάτους 100cm 87

Ύψιλον πλακιδίων 73

 
Χ

Χρωστικά 54



Σημειώσεις





Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (ΘΡΑ-
ΚΩΝ)» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιώδεις όρους:

Ι. ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Οποιαδήποτε προσφορά και/ή πληροφορία δίδεται από τη ΘΡΑΚΩΝ υπόκειται στους 
παρόντες γενικούς όρους, είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τη 
σύναψη σύμβασης πώλησης παρά μόνο αφού γίνει αποδεκτή με ειδική γραπτή αποδοχή 
της ΘΡΑΚΩΝ.

2. Τυχόν ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΘΡΑ-
ΚΩΝ η οποία δεν υποχρεούται να την αποδεχθεί. Πάντως προκειμένου να ζητηθεί ακύρωση 
παραγγελίας θα πρέπει να περιέρχεται εις γνώση της ΘΡΑΚΩΝ το αργότερο εντός πέντε (5) 
ημερών από την αποδοχή της και να περιλαμβάνει ρητή δήλωση περί αποζημίωσης για όλα 
τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί η ΘΡΑΚΩΝ πριν την αποδοχή της ακύρωσης.

ΙΙ. ΤΙΜΕΣ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της ΘΡΑΚΩΝ. 
Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς και οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς 
και ασφάλισης.

2. Ο τιμοκατάλογος, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε τροποποίη-
ση χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την τιμή των προϊόντων που περιέχονται 
σε μία προσφορά, δεσμευόμενη μόνο από τις τιμές που αναγράφονται στην αποδοχή της 
παραγγελίας.

4. Η ΘΡΑΚΩΝ θα εκδίδει τιμολόγια ανάλογα με τα προϊόντα προς παράδοση, επομένως επί 
τμηματικών παραδόσεων θα γίνεται και τμηματική τιμολόγηση.

5. Οι πωλήσεις της ΘΡΑΚΩΝ γίνονται μόνον τοις μετρητοίς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
πίστωση η οποία θα αναγράφεται επί του τιμολογίου που θα εκδίδεται για κάθε πώληση. Σε 
περίπτωση πληρωμής με επιταγές, αυτές θα εκδίδονται από τον Αγοραστή σε διαταγή της 
ΘΡΑΚΩΝ και θα παραδίδονται σε αυτήν χάριν καταβολής.

6. Τυχόν καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα τον καθιστά αυτομάτως 
– άνευ οχλήσεως - υπερήμερο, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογί-
ου ή της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης, κατά περίπτωση.

7. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής καταστεί υπερήμερος, η ΘΡΑΚΩΝ δικαιούται – πέραν 
των τόκων υπερημερίας – να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσα έκπτωση εκδίδοντας συμπλη-
ρωματικά τιμολόγια, να ζητήσει την άμεση εξόφληση άλλων τιμολογίων του Αγοραστή επί 
των οποίων τυχόν έχει παράσχει πίστωση καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέ-
λεστες παραγγελίες. Επίσης η ΘΡΑΚΩΝ δικαιούται να ζητήσει από τον Αγοραστή και την 
άμεση επιστροφή όλων των προϊόντων της που αυτός τυχόν θα έχει στην κατοχή του καθώς 
και να αρνηθεί την απόδοση πραγμάτων του Αγοραστή που τυχόν θα έχει στην κατοχή της 
μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων.

8. Τα ίδια ως άνω δικαιώματα θα έχει η ΘΡΑΚΩΝ και σε περίπτωση που ο Αγοραστής 
μεταβάλει τη νομική του θέση, όπως σε περίπτωση μεταβίβασης ή διάλυσης της επιχείρη-
σής του, θανάτου, ανικανότητάς του, παύσης ή αναστολής των πληρωμών του, επίσπευση 
αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

III. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της ΘΡΑΚΩΝ (exworks). 
Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε διαφορετικό τόπο, 
τόσο το κόστος όσο και η ευθύνη της μεταφοράς θα βαρύνουν τον ίδιο.

2. Ο Αγοραστής θα φέρει τον κίνδυνο των προϊόντων από την στιγμή της παράδοσής τους 
στις εγκαταστάσεις της ΘΡΑΚΩΝ, είτε στον ίδιο, είτε στον μεταφορέα της πρόστησής του 
εφ’ όσον ορίσει τον τρόπο αυτό παραλαβής. Η τυχόν σύναψη σύμβασης αποθήκευσης των 
προϊόντων μεταξύ ΘΡΑΚΩΝ και Αγοραστή, ισοδυναμεί με παράδοση, οπότε, αν δεν συμφω-
νηθεί κάτι άλλο ειδικώς, μεταβιβάζεται ο κίνδυνος στον Αγοραστή κατά την αποθήκευση 
των προϊόντων.

3. Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την ΘΡΑΚΩΝ πέραν της ημερομηνί-
ας που αναγράφεται στην αποδοχή της παραγγελίας, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της πα-
ραγγελίας από τον Αγοραστή. Η προθεσμία παράδοσης δύναται να ανασταλεί σε περίπτωση 
επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνο-
νται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή άλλων παρόμοιων 
μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

4. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της ΘΡΑΚΩΝ, αν ο Αγοραστής αρνηθεί, 
παραλείψει και/ή καθυστερήσει να παραλάβει τα προϊόντα ή να παράσχει σχετικές οδηγίες 
πριν ή κατά την ημερομηνία παράδοσης, θα ευθύνεται για την καταβολή προς τη ΘΡΑΚΩΝ 
των πάσης φύσεως εξόδων που μπορεί να προκύψουν. Η ΘΡΑΚΩΝ στην περίπτωση αυτή 
θα δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να θεωρήσει τη σύμβαση λυθείσα με 
ευθύνη του Αγοραστή και να αρνηθεί να εκτελέσει τυχόν άλλες παραγγελίες του Αγοραστή. 
Εφόσον τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία, η ευθύνη του Αγοραστή, πέραν 
των ανωτέρω, εκτείνεται και στο σύνολο του συμφωνη-
θέντος τιμήματος.

IV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των προϊόντων είναι αυτά που αναγρά-
φονται στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τα προϊόντα. Η ΘΡΑΚΩΝ εγγυάται τις προδιαγρα-
φές και τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά κατά την παράδοση των προϊόντων στον Αγοραστή.

2. Την ευθύνη για χρήση των προϊόντων εκτός προδιαγραφών και την πρόκληση τυχόν 
ζημίας που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες 
χρήσεις ή το συνοδευτικό υλικό, θα την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Αγοραστής, εκτός 
εάν η ΘΡΑΚΩΝ έχει εγγράφως εγγυηθεί την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήση 
διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες των προϊόντων.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύ-
ουσας εγγυήσεως η οποία συνοδεύει τα πωλούμενα προϊόντα και τους εκάστοτε ισχύοντες 
γενικούς όρους συναλλαγών της.

4. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει τα προϊόντα εντός 5 ημερών από την ολοκλή-
ρωση της παράδοσης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να απαιτήσει αποζημίωση εγγράφως για 
εμφανή ελαττώματα μέσα σε 10 μέρες από την παράδοση.

5. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και έγκυρης απαίτησης κατά τα ανωτέρω, η ΘΡΑΚΩΝ κατά 
την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δύναται είτε να αντικαταστήσει το προϊόν είτε να 
επιστρέψει το τίμημα.

6. Ο Αγοραστής δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για κεκρυμμένα ελαττώματα υπό τους 
ίδιους όρους που ισχύουν για τα εμφανή ελαττώματα, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 
7 ημέρες από τον εντοπισμό αυτών.

7. Η υποχρέωση διόρθωσης των ελαττωμάτων αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα 
καθυστερεί ο Αγοραστής την πληρωμή των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της 
ΘΡΑΚΩΝ.

8. Πέραν της παραπάνω υποχρέωσης η ΘΡΑΚΩΝ ουδεμία ευθύνη για ζημία (θετική ή 
αποθετική) έχει για αποζημίωση του Αγοραστή. Συγκεκριμένα η ΘΡΑΚΩΝ δεν ευθύνεται 
για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξαιτίας τυχόν λανθασμένης ή παράνομης χρήσης ή 
εφαρμογής. Για την ασφαλή και σωστή χρήση των προϊόντων τα συνοδευτικά έντυπα πρέπει 
να μελετώνται προσεκτικά.

V. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η ΘΡΑΚΩΝ θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης στην 
περίπτωση που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνήφθη έχουν αλλάξει σε τόσο σημαντι-
κό βαθμό ώστε εύλογα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι αν υφίσταντο τη στιγμή της 
σύναψης του Συμφωνητικού, αυτό δεν θα είχε λάβει χώρα σε καμία περίπτωση, ή ότι θα 
είχε συναφθεί υπό διαφορετικούς όρους, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθεί η αλλαγή των συνθηκών τη στιγμή της σύναψης του Συμφωνητικού.

VΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Η ΘΡΑΚΩΝ έχει και θα διατηρεί πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου του υλικού (τι-
μοκατάλογος, διαφημιστικό υλικό κ.τ.λ.) τα οποία έχει προμηθευτεί ο Αγοραστής.

2. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην τροποποιήσει, αφαιρέσει ή απαλείψει εμπορι-
κά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα από τα προϊόντα δικαιούχος των οποίων είναι
η ΘΡΑΚΩΝ. Επίσης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει άλλο εμπορικό σήμα επί των
προϊόντων της ΘΡΑΚΩΝ ούτε να χρησιμοποιεί για τα προϊόντα οποιοδήποτε άλλο γρα-
πτό υλικό πλην του εγκεκριμένου από την ΘΡΑΚΩΝ που συνοδεύει το κάθε προϊόν και
γενικά να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την φήμη των
προϊόντων της ΘΡΑΚΩΝ.

VIΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε κοινοποίηση που απαιτείται να γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους
προς τον Αγοραστή πρέπει να γίνει εγγράφως απευθυνόμενη στην διεύθυνση που έχει
δηλώσει στην παραγγελία του.

VIII. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η ΘΡΑΚΩΝ μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνάψει με τον Αγοραστή
σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ο Αγοραστής μπορεί να εκχωρήσει τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε
σύμβασης με τη ΘΡΑΚΩΝ μόνο ύστερα από γραπτή συγκατάθεση της ΘΡΑΚΩΝ.

IX. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Όλες οι συμβάσεις με τους Αγοραστές διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά
που τυχόν προκύψει από τις συμβάσεις αυτές και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδι-
ότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

X. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι
όροι και συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπερι-
ληφθεί στη σύμβαση.

2. Τυχόν παράλειψη της ΘΡΑΚΩΝ να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματά της δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραίτησή της
από τα δικαιώματά της.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους κατά το μέτρο που είναι
αναγκαίο με ειδοποίηση για κάθε μεταβολή μέσα σε εύλογο χρόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ
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Ο Τιμοκατάλογος 2018/2019 συντάχθηκε με βάση την τεχνογνωσία της εταιρίας. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Η THRAKON 
διατηρεί τα δικαιώματα. Η αναπαραγωγή, η ανατύπωση και η διανομή, ολική ή μερική, απαγορεύεται ρητά χωρίς τη γραπτή εξουσιο-
δότηση.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθούν σε συμπληρώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από πλευράς της 
ΘΡΑΚΩΝ Κονιάματα Θράκης ΑΕΒΕ. Γι’ αυτού του είδους τυχόν ενημερώσεις παρακαλείσθε όπως συμβουλεύεσθε το τεχνικό τμήμα της 
εταιρίας: 800 100 1414 ή την ιστοσελίδα.

Η THRAKON ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των επίσημων πληροφοριών, μόνο εαν αυτές εξαχθούν 
απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αναφερθείτε στα σχετικά έντυπα που έχουν συνταχθεί με βάση τη σχετική νομοθεσία και 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της THRAKON.
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Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη.
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