ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

04

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ (SIKA-SINTECNO - MAPEI)
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ALCHIMICA - SIKA - THRAKON - SINTECNO - KERAKOLL)
• ΑΓΚΥΡΩΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΠΑΚΤΩΣΗ (ALCHIMICA - SIKA SINTECNO - KERAKOLL - MAPEI - PENETRON)
• ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ (SIKA - THRAKON - SINTECNO - MAPEI - PENETRON)

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

Χρώμα

Συσκ/σία

00000000

Sika® Carbodur®
Ελάσματα από ίνες άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις κατασκευών
για: • Αύξηση φέρουσας ικανότητας • Βλάβες σε δομικά μέλη
• Βελτίωση λειτουργικότητας • Αλλαγή στατικού συστήματος • Αλλαγή προδιαγραφών • Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ατέλειες.

Μαύρο

-

00000000

Sika® Carboshear® L
Γωνιακά ελάσματα ινών άνθρακα για δομητικές ενισχύσεις κατασκευών
για: • Αύξηση φέρουσας ικανότητας • Βλάβες σε δομικά μέλη
• Βελτίωση λειτουργικότητας • Αλλαγή στατικού συστήματος • Αλλαγή
προδιαγραφών • Σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ατέλειες.

Μαύρο

-

00000000

Sikadur®-30
Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Χρήση ως υλικό συγκόλλησης για επικολλούμενο οπλισμό, με ιδιαίτερη εφαρμογή
σε έργα δομητικών ενισχύσεων, όπως: Ελάσματα Sika® Carbodur
σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και δομική ξυλεία, μεταλλικά ελάσματα σε
σκυρόδεμα.

Ανοικτό Γκρι

Δοχείο 6kg
(Α+Β)

00000000

Sikadur®-300
Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού.
• Ρητίνη εμποτισμού για τα υφάσματα δομητικών ενισχύσεων
SikaWrap®, με την υγρή μέθοδο εφαρμογής • Ρητίνη ασταρώματος
για το υγρό σύστημα εφαρμογής.

Κίτρινο

Δοχείο 30kg
(A+B)

00000000

Sikadur®-330
Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού, χωρίς διαλύτες.
• Ρητίνη εμποτισμού για τα υφάσματα δομητικών ενισχύσεων
SikaWrap®, με την ξηρή μέθοδο εφαρμογής • Ρητίνη ασταρώματος
για το υγρό σύστημα εφαρμογής • Δομητικό υλικό συγκόλλησης
για την επικόλληση των ελασμάτων Sika CarboDur® σε επίπεδες
επιφάνειες.

Ανοικτό Γκρι

Δοχείο 5kg

Τιμή €
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Χρώμα

Συσκ/σία

Γκρι

Σακί 25 kg

00000000

SikaWrap®
Υφάσματα από ίνες άνθρακα, υάλου ή αραμιδίου, κατάλληλα για:
• Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας και
ξύλου για αύξηση της καμπτικής και διατμητικής φέρουσας ικανότητας • Βελτίωση της σεισμικής απόκρισης κατασκευών φέρουσας
τοιχοποιίας • Συμπλήρωση οπλισμού • Αναβάθμιση της αντοχής και
πλαστιμότητας των υποστυλωμάτων • Αύξηση της φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων • Αλλαγή χρήσης κτιρίων • Αποκατάσταση
αρχικών σχεδιαστικών ή κατασκευαστικών ατελειών • Προσεισμική
ενίσχυση • Βελτίωση σχεδιασμού στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας • Δομητική αναβάθμιση για συμμόρφωση με τους εν ισχύ
κανονισμούς • Σε περιπτώσεις κρούσης αυτοκινήτων σε υποστυλώματα.

-

-

00000000

SikaWrap®-350G Grid
Υαλόπλεγμα για δομητική ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών
σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως.
Το SikaWrap®- 350G Grid χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού Sika® MonoTop®-722 Mur για:
• Ενίσχυση πλινθοδομών και λιθοδομών • Σταθεροποίηση μη συνεκτικών τοιχοποιιών • Σύνδεση στοιχείων σκυροδέματος με τοιχοποιίες πληρώσεως • Αυξάνει της αντοχής της τοιχοποιίας στην περίπτωση
ανάπτυξης οριζόντιων φορτίων(π.χ. σεισμική δράση).

-

Ρολό 50m2

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές

Sika MonoTop®-722 Mur
Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες
φέρουσες και πληρώσεως. Ιδανικό για τοπικές επισκευές σε εφαρμογές όπως: • Τουβλοδομές • Λιθοδομές και πλινθοδομές • Σε συνδυασμό με SikaWrap®-350G Grid παρέχει αποτελεσματική ομοιογένεια
στην τοιχοποιία • Επαρκή provides • Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για
ενίσχυση τοιχοποιίας, βελτίωση σύνδεσης μεταξύ τμημάτων τοιχοποιίας και κορνιζών οπλισμένου σκυροδέματος και για αύξηση της
σεισμικής ικανότητας παραμόρφωσης σε άοπλες τοιχοποιίες.

Τιμή €

Κατανάλωση: ~1,51kg/m2/mm πάχους στρώσης

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

SikaWrap® FX-50 C
Ίνες άνθρακα για: • Δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των
συστημάτων ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) δομητικής ενίσχυσης
SikaWrap®, άνθρακα ή υάλου σε εφαρμογές δομητικής ενίσχυσης
σκυροδέματος ή τοιχοποιίας • Σαν εύκαμπτο έλασμα εγκοπής.
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Μαύρο νήμα
ινών μονής
διεύθυνσης

Ρολό 25m
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ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Συσκ/σία

Διαφανές

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Καφέ ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Άχρωμο διαυγές

Δοχεία
1kg, (A+B)

Καφέ ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Καφέ ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg,
10kg, 20kg
(A+B)

Τιμή €/m2

Εποξειδικά Ενέσιμα Προϊόντα
SINΜAST J 24

00000000

Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς
διαλύτες. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση
ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από
σεισμό. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

SINΜAST J 24

00000000

Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς
διαλύτες. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση
ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από
σεισμό. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

SINΜAST J 158
00000000

Πάρα πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση
ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος μικρο-τριχοειδών
ρηγματώσεων (έως 0,4 mm).
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~0,9 kg/lt

SINΜAST J 20 & J 20L
00000000

Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων
σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως
ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/lt

SINΜAST J 12

120

00000000

Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων
σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως
ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm, Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

SINΜAST S2L

00000000

Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, μακράς εργασιμότητας, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού
με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού οπλισμού,
βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη,
ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο..
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/ lt
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Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Συσκ/σία

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg,
10kg, 20kg
(A+B)

Γκρι

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)
και
10kg
(A+B)

Τιμή €/m2

Εποξειδικά Ενέσιμα Προϊόντα
SINΜAST S2

00000000

Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα,
αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, ντιζών,
για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για εύρος
ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται για
χρήση κατά τη θερινή αλλά και τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/ lt

SINPAST J/A

00000000

Ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς
διαλύτες. Χρησιμοποιέιται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση
παλαιό με νέο σκυρόδεμα, ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους άνω των 3 mm, και για αγκυρώσεις - πακτώσεις
σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,7 kg/m2
Ειδικό βάρος: ~1,52 kg/lt

Πολυουρεθανικά & Ακρυλικά Ενέσιμα Προϊόντα
TECNO-INJECT PU-R & PU-RΤ
00000000

Ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώπιση
διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημι-ουργώντας αφρό ελεύθερης διόγκωσης. Κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή εκτόνωση νερού υπό πίεση. Επίσης για την αντιμετώπιση λεπτών, τριχοειδών ρωγμών, σε
σημεία όπου ενδεχομένως η ΤECNOINJECT UNI 6816 E δεν κατάφερε να διεισδύσει.
Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση ειδικού επιταχυντή
TECNOINJECT PU-RT Catalyst.
Κατανάλωση: ~1,15 kg / lt

00000000

SINΜAST J 20 & J 20L

00000000

Καταλύτης – Επιταχυντής. Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της TECNOINJECT PU-RT.
Κατανάλωση: ~2,5 lt / 25 kg TECNO- INJECT PU R & PU-RT

Δοχείο
25kg

Βαρέλι
220kg

Δοχείο 2,5lt
(2,3kg)
Δοχείο 25lt
(23kg)

TECNO-INJECT UNI 6816 E
00000000

Ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώπιση
διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό ελεύθερης διόγκωσης. Κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή εκτόνωση
νερού υπό πίεση. Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση
ειδικού επιταχυντή TECNOINJECT UNI 6816 E/ Cat.
Κατανάλωση: ~1,13 kg / lt

Δοχείο
25kg

TECNO-INJECT UNI 6816 E/ Cat.
00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Καταλύτης – Επιταχυντής. Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της TECNOINJECT UNI 6816 E.
Κατανάλωση: ~1,5-2,25 kg/ 25 kg TECNO-INJECT UNI 6816 E

Δοχείο
2,5Lt (2,3kg)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €/m2

Πολυουρεθανικά & Ακρυλικά Ενέσιμα Προϊόντα
TECNO-INJECT 509 ACRYL
00000000

Ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώπιση διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό ελεύθερης
διόγκωσης. Κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή
εκτόνωση νερού υπό πίεση. Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με
χρήση ειδικού επιταχυντή TECNOINJECT UNI 6816 E/ Cat.
Κατανάλωση: ~1,13 kg / lt

Δοχείο 25kg

TECNO-INJECT 509 CAT.
00000000

Δοχείο 2,5Lt
(2,3kg)

Καταλύτης – Επιταχυντής. Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της
TECNO-INJECT UNI 6816 E.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος: ~1,05 kg/lt

TECNO-INJECT 1122 509 ΙΝΙΤ.
00000000

Ενεργοποιητής. Ο ενεργοποιητής αναμιγνύεται μαζί με καθαρό νερό αποτελώντας
το 2ο διάλυμα του συστήματος.
Κατανάλωση: 2 x ~0,625 Kg / 25 kg TECNO-INJECT 509 Acryl

2 Δοχεία
0,625kg
(1,25kg)

Τσιμεντοειδούς Βάσης Ενέσιμα Προϊόντα
MICROBETON BS-40 Injection

00000000
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Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 1-συστατικού, υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Κατάλληλο
για τσιμεντενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, πλινθοδομές και/ή λιθοδομές και
καλώδια προέντασης, για γεμίσματα, αγκυρώσεις σιδηροπλισμών και εργασίες
αποκατάστασης σε δομικά στοιχεία. Αναμίξτε 5,6 – 6,2 lt νερό με κάθε συσκευασία
προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση: ~1,65 Kg/lt

Σάκος 20kg

MICROBETON BS-40/ RS Injection

00000000

Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 1-συστατικού, υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, ανθεκτικό σε
θεϊκά άλατα. Κατάλληλο για τσιμεντενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, πλινθοδομές
και/ή λιθοδομές και καλώδια προέντασης, για γεμίσματα, αγκυρώσεις σιδηροπλισμών
και εργασίες αποκατάστασης σε δομικά στοιχεία. Αναμίξτε 5,6 – 6,2 lt νερό με κάθε
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση: ~1,65 Kg/lt
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Σάκος 20kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Βάρος

Συσκ/σία

Τιμή €/m2

Σύνθετα Υλικά από Πολυμερικές Ίνες (FRPs) / ΙΟΠ
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

S&P C-Sheet 240 (230, 330, 430 gr/m )
2

Πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες άνθρακα
(FRPs), μονής διεύθυνσης, για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή
ή ξύλο. Κατάλληλα για την ενίσχυση σε διάτμηση και περίσφιξη
υποστυλωμάτων και δοκών, με σκοπό την αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου σε περιπτώσεις επισκευών από σεισμούς, αλλαγής
χρήσης κτιρίων, ανεπάρκεια ή διάβρωση υφιστάμενων οπλισμών
κλπ. Μικτό βάρος υφάσματος 230, 330 ή 430 gr/m2. Mέτρο ελαστικότητας (240.000 Ν/mm2).
Κατανάλωση: ~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

Ρολό
Μικτό βάρος 30cm Χ 100m
υφάσματος
Ρολό
230gr/m2
60cm Χ 100m
Ρολό
Μικτό βάρος 30cm Χ 100m
υφάσματος
Ρολό
330gr/m2
60cm Χ 100m
Ρολό
Μικτό βάρος 30cm Χ 100m
υφάσματος
Ρολό
430gr/m2
60cm Χ 100m

S&P C-Sheet 240 (640 gr/m2)
00000000

00000000

00000000

00000000

Υγρής εφαρμογής, πεπλεγμένο σύστημα υφάσματος ενίσχυσης από
πολυμερικές ίνες άνθρακα (FRPs / ΙΟΠ), μονής διεύθυνσης, για
αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών
από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή ή ξύλο. Κατάλληλο για την
περίσφιξη υποστυλωμάτων και δοκών, με σκοπό την αύξηση της
ικανότητας ανάληψης αξονικής φόρτισης και απορρόφηση ενέργειας,
τη διατμητική και καμπτική αναβάθμιση, καθώς και την αύξηση της
φέρουσας ικανότητας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, φέρουσας τοιχοποιίας και ξύλου που παραλαμβάνουν φορτία γενικότερα.
Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ενισχύσεων από σεισμούς, ιδιαίτερα
εκεί όπου απαιτείται η συμπλήρωση πρόσθετου διατμητικού οπλισμού, ανάληψη φορτίσεων προερχόμενων κυρίως λόγω αλλαγής
χρήσης λειτουργίας κτηρίων, ανεπάρκεια ή διάβρωση υφιστάμενων
οπλισμών κλπ. Μικτό βάρος υφάσματος 640 gr/m2. Mέτρο ελαστικότητας (240.000 Ν/mm2).
Κατανάλωση:~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

Ρολό
30cm Χ 50m

Μικτό βάρος
υφάσματος
640gr/m2

Ρολό
30cm Χ 100m

Ρολό
60cm Χ 50m

Ρολό
60cm Χ 100m

S&P C-Sheet 640 (430 gr/m2)

00000000

Πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες άνθρακα
(FRPs), μονής διεύθυνσης, για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας
δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα. Ειδικός τύπος κατάλληλος για αναβάθμιση αντοχής σε διάτμηση και ενίσχυσης έναντι
τέμνουσας δοκών. Μικτό βάρος υφάσματος 430 gr/m2. Πολύ υψηλό
μέτρο ελαστικότητας (640.000 Ν/mm2)
Κατανάλωση: ~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

Μικτό βάρος
Ρολό
υφάσματος
30cm Χ 150m
2
430gr/m

S&P G-Sheet AR (Alkali Resistant) (2-διευθύνσεων)
00000000

00000000

2 - διευθύνσεων πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές
ίνες υάλου (FRPs), για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών
στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή λιθοδομή.
Κατάλληλα για την περίσφιξη υποστυλωμάτων και δοκών με σκοπό
την αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου και ενίσχυσης έναντι
παραμορφωσιμότητας (αύξηση πλαστιμότητας) λόγω αλλαγής χρήσης
ή λειτουργίας κτιρίου. Μέτρο ελαστικότητας (73.000 Ν/mm2).
Ενδεικτικοί Τύποι διαθέσιμων υφασμάτων*:
Με πλέξη αναλογίας 50/50, βάρους 350 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 440 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 500 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 880 gr/m2.
* Διατίθενται και άλλοι τύποι με διαφοροποίηση των διαστάσεων ή του βάρους του
εξεταζόμενου υφάσματος.

-

-

Ρολό
60cm Χ 50m
(ανάλογα με τον
εξεταζόμενο τύπο)

Ρολό
100cm Χ 50m
(ανάλογα με τον
εξεταζόμενο τύπο)

Κατανάλωση: ~1 m υαλοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Βάρος

Συσκ/σία

Τιμή €/m2

Σύνθετα Υλικά από Πολυμερικές Ίνες (FRPs) / ΙΟΠ
S&P G-Sheet E (2-διευθύνσεων)
00000000

00000000

2 - διευθύνσεων πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες
υάλου (FRPs), για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων
κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή λιθοδομή. Για περίσφιξη
υποστυλωμάτων και δοκών με σκοπό την αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου και ενίσχυσης έναντι παραμορφωσιμότητας λόγω αλλαγής
χρήσης ή λειτουργίας κτιρίου. Μέτρο ελαστικότητας (73.000 Ν/mm2).
Ενδεικτικοί Τύποι διαθέσιμων υφασμάτων*:
Με πλέξη αναλογίας 50/50, βάρους 350 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 440 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 500 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 880 gr/m2.

Ρολό
60cm Χ 50m

-

(ανάλογα με τον
εξεταζόμενο τύπο)

Ρολό
100cm Χ 50m

-

(ανάλογα με τον
εξεταζόμενο τύπο)

* Διατίθενται και άλλοι τύποι με διαφοροποίηση των διαστάσεων ή του βάρους του
εξεταζόμενου υφάσματος.

Κατανάλωση: ~1 m υαλοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

Κωδικός
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00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Ονομασία / Περιγραφή

Διατομή
50/1,2 mm
50/1,4 mm
60/1,2 mm
60/1,4 mm

S&P CFK 150/2000
Προδιαμορφωμένα σκληρά ανθρακονήματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες (FRPs), σε μορφή ελασμάτων (λάμες από ίνες άνθρακα),
για καμπτική αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων
κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή ή ξύλο. Ελάσματα
κλασικού μέτρου ελαστικότητας (165.000 Ν/mm2).
Κατανάλωση: ~1 m ελάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

80/1,2 mm
80/1,4 mm
90/1,4 mm
100/1,2 mm
100/1,4 mm
120/1,4 mm
10/1,4 mm
(to cut in)
50/1,4 mm
60/1,4 mm

S&P CFK 200/2000
Προδιαμορφωμένα σκληρά ανθρακονήματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες (FRPs), σε μορφή ελασμάτων (λάμες από ίνες άνθρακα),
για καμπτική αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων
κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή ή ξύλο. Ελάσματα
μέσου μέτρου ελαστικότητας (210.000 Ν/mm2).
Κατανάλωση: ~1 m ελάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

80/1,4 mm
90/1,4 mm
100/1,4 mm
20/1,4 mm
10/1,4 mm
(to cut in)

Συσκ/σία

Τιμή €/m2

Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m
Ρολό 100m
Ρολό 150m

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Διατομή

Συσκ/σία

Τιμή €/m2

Σύνθετα Υλικά από Πολυμερικές Ίνες (FRPs) / ΙΟΠ
00000000
00000000
00000000

Ø 6mm

CARBON Anchors
Ειδικά αγκύρια αποτελούμενα από θύσανο πολλαπλών ινών
άνθρακα σε ρολό. Καταλληλα για την αγκύρωση υφασμάτων από
Σύνθετα Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης (FRPs), σε δομικά στοιχεία
σκυροδέματος.

00000000

00000000

Κιβώτιο με
ρολό θύσανο
ινών άνθρακα
ανεξαρτήτως
διαμέτρου

Ø 6mm

GLASS Anchors
Ειδικά αγκύρια αποτελούμενα από θύσανο πολλαπλών ινών
άνθρακα σε ρολό. Καταλληλα για την αγκύρωση υφασμάτων από
Σύνθετα Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης (FRPs), σε δομικά στοιχεία
σκυροδέματος.

00000000
Κωδικός

Ø 10mm

Ρολό 10m

Ø 12mm

00000000
00000000

Ø 8mm

Ø 8mm
Ø 10mm

Ρολό 10m

Κιβώτιο με
ρολό θύσανο
ινών άνθρακα
ανεξαρτήτως
διαμέτρου

Ø 12mm

Ονομασία / Περιγραφή

Xρώμα

Συσκ/σία

-

Δοχείο 3kg

-

Δοχείο 15kg

Διαυγές
(μίγμα)

Δοχεία 1kg,
4kg και 10kg
(Α+Β)

Ελαφρώς
γαλακτόχρωμο

Δοχεία 1kg,
4kg και 10kg
(Α+Β)

Τιμή €/m2

Προϊόντα προσαρμογής Σύνθετων Επικολλητών Συστημάτων (FRPs)/IOΠ
00000000

00000000

CLEANER X3
Διαλύτης καθαρισμού – Ενεργοποιητής ανθρακοελασμάτων (S&P
CFK 150/2000 / S&P CFK 200/2000), πριν τη διαδικασία τοποθέτησης
αυτών με εποξειδική πάστα SINMAST P 103.
Κατανάλωση: ~ 65-70 gr/m διατομής ελάσματος πλάτους 100mm

SINMAST S2W
00000000

Εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, με θιξοτροπία, χωρίς διαλύτες, ως
αστάρι εμποτισμού σκυροδέματος, για την εφαρμογή και επικόλληση υφασμάτων από Σύνθετα Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης (FRPs),
άνθρακα ή ύαλου, πάνω σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/lt
~0,25 - 0,3 kg/m2

SINMAST S2WV

00000000

Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, με θιξοτροπία, χωρίς
διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως κόλλα επικόλλησης και ως ρητίνη
«κλεισίματος» κατά την εφαρμογή και προσαρμογή υφασμάτων από
Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης (FRPs), άνθρακα ή ύαλου, πάνω σε
δομικά μέλη και στοιχεία σκυροδέματος.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος : ~1,15 kg/lt
~0,2 - 0,4 kg/m2, αναλόγως το πάχος /το βάρος του εξεταζόμενου
υφάσματος και τον αριθμό των στρώσεων.
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ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 480-S (0,4 - 0,8 mm)

00000000

Χαλαζιακή άμμος 480 – S, συγκεκριμένης κοκκομετρίας. Χρησιμοποιείται ως επίπαση για την «τύφλωση» της επιφάνειας επί της νωπής ρητίνης «κλεισίματος» (SINMAST S2WV), κατά την εφαρμογή και
επικόλληση υφασμάτων από Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης (FRPs),
άνθρακα ή ύαλου. Σκοπός η δημιουργία αδρής επιφάνειας και η
ενίσχυση της μηχανικής αγκύρωσης, πριν την ακολουθία εφαρμογής
τσιμεντοειδών επιχρισμάτων, σοβάδων επικάλυψης και προστασίας
των συστημάτων ενίσχυσης ή κονιαμάτων πυροπροστασίας.

-

Σάκος 25kg

Διάμετρος: 0.4-0.8 mm
Κατανάλωση: ~1,5 - 2,5 kg/ m2 επιφάνειας υφάσματος ως άνω

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Ενίσχυση σκυροδέματος και χαλύβδινων κατασκευών
00000000

00000000

Adesilex PG1
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών για συγκόλληση δομικών
στοιχείων. Η αναλογία ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 3 (Α συστατικό)
: 1 (B συστατικό). Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 35 λεπτά (στους +23°C),
με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 1-2mm και μέχιστο 1cm ανά στρώση.
Αποθήκευση 24 μήνες. Εφαρμόζεται με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 2kg
(Α: δοχείο 1,5kg,
Β: δοχείο 0,5kg)
Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

Adesilex PG1 Rapid
00000000

Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, ταχείας πήξης για συγκόλληση δομικών στοιχείων. Η αναλογία ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 3
(Α συστατικό) : 1 (B συστατικό). Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 10 λεπτά
(στους +23°C), με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 1-2mm και μέχιστο 1cm ανά
στρώση. Αποθήκευση 24 μήνες. Εφαρμόζεται με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

Adesilex PG2

00000000

00000000

00000000

00000000

Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, με παρατεταμένη
εργασιμότητα για συγκόλληση δομικών στοιχείων. Η αναλογία ανάμειξης
των 2 συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) : 1 (B συστατικό). Ο χρόνος ζωής
στο δοχείο είναι 50 λεπτά (στους +23°C), με ελάχιστο πάχος εφαρμογής
1-2mm και μέχιστο 1cm ανά στρώση. Αποθήκευση 24 μήνες. Εφαρμόζεται
με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75kg/m2 για πάχος 1 mm

Carboplate
Εξηλασμένα ελάσματα από ανθρακοΐνες, προεμποτισμένα σε εποξειδική
ρητίνη, προστατευμένα και από τις δύο πλευρές με πλαστική μεμβράνη.
Μέτρο ελαστικότητας: 170 – 200 – 250 GPa
Περιεκτικότητα σε ίνες: 68% - 68% - 65%
Πάχος: 1,4mm
Πλάτος: 50, 100 και 150mm
Διατομή λειτουργίας: 70, 140 και 210mm2
Εφελκυστική αντοχή (MPa): 3.100 - 3.300 - 2.500
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2% - 1,4% - 0,9%

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

Ρολό 25m

Ρολό 25m

Ρολό 25m

Carbotube
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00000000

Εξηλασμένος σωλήνας από ανθρακοΐνες, προεμποτισμένος με εποξειδική
ρητίνη, για ενέσεις οπλισμού σε τοιχοποιίες.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 170.000N/mm2
Περιεκτικότητα σε ίνες κατά βάρος: 68%
Εφελκυστική αντοχή: 3.100N/mm2
Εξωτερική διάμετρος: 10mm
Εσωτερική διάμετρος: 8mm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,6%

00000000

Epojet

00000000

Υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών για ενέσεις. Η αναλογία
ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 4 (Α συστατικό) : 1 (B συστατικό). Ο χρόνος
ζωής στο δοχείο είναι 40 λεπτά (στους +23°C). Κατάταξη ΕΝ 1504-5 και ΕΝ
1504-6. Αποθήκευση 24 μήνες. Εφαρμόζεται με ένεση ή έγχυση.
Κατανάλωση: - σφράγιση ρωγμών: 1,1kg/l των κοιλοτήτων προς πλήρωση
- συγκόλληση σκυροδέματος σε χάλυβα οπλισμού: 1,1kg/m2 για πάχος 1mm

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Κιβώτια
10 x 2m ρολών

Σετ 2,5kg
(Α: δοχείο 2kg,
Β: δοχείο 0,5kg)

Σετ 4kg
(Α: δοχείο 3,2kg,
Β: δοχείο 0,8kg)

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Ενίσχυση σκυροδέματος και χαλύβδινων κατασκευών

Injectors Ø 23
00000000

Πλαστικά ακροφύσια με βαλβίδα, χωρίς επιστροφή, για εποξειδικές ενέσεις.
Εξωτερική διάμετρος: 23mm
Mήκος: 80mm
Διάμετρος οπής: 5mm

-

Mapegrid B 250

00000000

Εμποτισμένο πλέγμα ινών βασάλτη, βάρους 250 g/m2, για δομική ενίσχυση επιφανειών από πέτρα, τούβλο, ηφιαστειακή τόφφο και σκυρόδεμα.
Τύπος ίνας: ίνα βασάλτη
Βάρος: 250g/m2
Μέγεθος βρόγχου: 6 x 6 mm
Εφελκυστική αντοχή (MPa): ≥ 3.000
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

Ρολό
1m x 50m

Mapegrid G120

00000000

Εμποτισμένο πλέγμα από υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια, για τοπική
“οπλισμένη” δομική ενίσχυση υποστρωμάτων τοιχοποιίας.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου A.R.
Βάρος: 125g/m2
Μέγεθος βρόγχου: 12,7 χ 12,7mm
Εφελκυστική αντοχή(kN/m): 30
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: < 3%

Ρολό
45cm x 25m

Mapegrid G220

00000000

Εμποτισμένο πλέγμα από υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια, για την “οπλισμένη” δομική ενίσχυση υποστρωμάτων από πέτρα, τούβλο και ηφαιστειακή
τόφφο.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου A.R.
Βάρος: 225g/m2
Μέγεθος βρόγχου: 25 χ 25mm
Εφελκυστική αντοχή(kN/m): 45
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: < 3%

Ρολό
90cm x 45,70m
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Maperod C

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Εξηλασμένες ράβδοι από ανθρακοΐνες, προεμποτισμένες με εποξειδική
ρητίνη, για τη δομική ενίσχυση αποσαθρωμένων στοιχείων σκυροδέματος
και τοιχοποιίας.
Μέτρο ελαστικότητας: 155.000N/mm2
Περιεκτικότητα σε ίνες: 71%
Εγκάρσια διατομή: 73,9mm2
Εφελκυστική αντοχή: 2.000N/mm2
Αξονική διατμητική αντοχή: 75N/mm2
Ελάχιστη διάμετρος: 9,7mm

Κιβώτια
10 x 2m ρολών

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Ενίσχυση σκυροδέματος και χαλύβδινων κατασκευών
Maperod G

00000000

Εξηλασμένες ράβδοι από υαλοΐνες, προεμποτισμένες με ρητίνη τροποποιημένου εποξειδικού βυνιλεστέρα για τη δομική ενίσχυση αποσαθρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας, λιθοδομής και
ηφαιστειακής τόφφου.
Μέτρο ελαστικότητας: 40.800N/mm2
Περιεκτικότητα σε ίνες: 75%
Εγκάρσια διατομή: 71,26mm2
Εφελκυστική αντοχή: 760N/mm2
Ελάχιστη διάμετρος: 9,53mm

Κιβώτια
10 x 6m ρολών

MapeWrap 11

00000000

Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος, δύο συστατικών, κανονικής πήξης για
την επιπέδωση επιφανειών σκυροδέματος. Η αναλογία ανάμειξης των 2
συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) : 1 (B συστατικό). Ο χρόνος εργασιμότητας
είναι 40 λεπτά (στους +23°C). Η πρόσφυση στο σκυρόδεμα είναι > 3 N/mm2
(μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώματος). Εφαρμόζεται
με σπάτουλα.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4
Κατανάλωση: 1,55kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

MapeWrap 12

00000000

Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος, δύο συστατικών, βραδείας πήξης για την
επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα. Η αναλογία ανάμειξης των 2
συστατικών είναι 3 (Α συστατικό) : 1 (B συστατικό). Ο χρόνος εργασιμότητας
είναι 60 λεπτά (στους +23°C - αστοχία υποστρώματος). Η πρόσφυση στο
σκυρόδεμα είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία
υποστρώματος). Εφαρμόζεται με σπάτουλα.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4
Κατανάλωση: 1,55kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 6kg
(Α: δοχείο 4,5kg,
Β: δοχείο 1,5kg)

MapeWrap 21

00000000
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Υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών για τον εμποτισμό του
υφάσματος MAPEWRAP εφαρμόζοντας την “υγρή μέθοδο”. Η αναλογία
ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 4 (Α συστατικό) : 1 (B συστατικό). Ο χρόνος
εργασιμότητας είναι 40 λεπτά (στους +23°C). Η πρόσφυση στο σκυρόδεμα
είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώματος). Ιξώδες κατά Brookfield: 300 mPa·s (δίσκος 1-10 κύκλοι).
Κατανάλωση: ανάλογα με τον τύπο και το πλάτος του υφάσματος

Σετ 5kg
(Α: δοχείο 4kg,
Β: δοχείο 1kg)

MapeWrap 31

00000000

Εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, μέσου ιξώδους για τον εμποτισμό του
υφάσματος MAPEWRAP εφαρμόζοντας την “ξηρή μέθοδο”. Η αναλογία
ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 4 (Α συστατικό) : 1 (B συστατικό). Ο χρόνος
εργασιμότητας είναι 40 λεπτά (στους +23°C). Η πρόσφυση στο σκυρόδεμα
είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώματος). Ιξώδες κατά Brookfield: 7.000 mPa·s (ρότορας 3-5 κύκλοι).
Κατανάλωση: ανάλογα με τον τύπο και το πλάτος του υφάσματος

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Σετ 5kg
(Α: δοχείο 4kg,
Β: δοχείο 1kg)

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Ενίσχυση σκυροδέματος και χαλύβδινων κατασκευών
MapeWrap B UNI-AX
00000000

00000000

Ύφασμα από ίνες βασάλτη, μονής κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής.
Διατίθεται σε δύο βάρη ιδίου πλάτους.
Βάρος: 400-600g/m2
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,143-0,214mm
Εφελκυστική αντοχή (Ν/mm2): > 4.840
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 89
Πλάτος: 40cm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

MapeWrap C BI-AX
00000000

00000000

00000000
00000000
00000000
00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ύφασμα υψηλής αντοχής από ανθρακοΐνες, δύο κατευθύνσεων, με
εξισορροπημένη συμπεριφορά προς κάθε κατεύθυνση φόρτισης.
Βάρος: 230-360g/m2
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,064- 0,10mm
Εφελκυστική αντοχή (Ν/mm2): > 4.800
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230
Πλάτος: 20-40cm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2,1%

Ρολό 40cm x 50m
(με βάρος 400g/m2)

Ρολό 40cm x 50m
(με βάρος 600g/m2)

Ρολό 20cm x 50m
(με βάρος 230g/m2)

Ρολό 40cm x 50m
(με βάρος 360g/m2)

Ρολό 10m
(Ø 6mm)

MapeWrap C Fiocco
Κορδόνι ανθρακοΐνας, που εμποτίζεται με MAPEWRAP 21 (υπέρρευστη
εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών).
Διαθέσιμες διάμετροι: 6, 8, 10 και 12mm
Ισοδύναμη επιφάνεια υφάσματος εν ξηρώ: διαμ. 6 mm: 15,70mm2,
διαμ. 8 mm: 21,24mm2, διαμ. 10 mm: 26,79mm2, διαμ. 12 mm: 31,40mm2
Μέτρο ελαστικότητας: 230.000N/mm2
Εφελκυστική Αντοχή: 4.830N/mm2
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

MapeWrap C QUADRI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από ανθρακοΐνες, τετραπλής κατεύθυνσης με
εξισορροπημένη συμπεριφορά.
Βάρος: 380-760g/m2
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,053-0,106mm
Εφελκυστική αντοχή (MPa): > 4.800
Μέτρο Ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230
Πλάτος: 30-48,5cm
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2,1%

MapeWrap C UNI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από ανθρακοΐνες, μονής κατεύθυνσης, με μεγάλο
μέτρο ελαστικότητας (230.000Ν/mm2). Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν
παραγγελίας και σε μία έκδοση με πολύ μεγάλο μέτρο ελαστικότητας (390.000
Ν/mm2), με το ίδιο βάρος και πλάτος, που αποκαλείται MAPEWRAP C UNIAX HM.
Βάρος: 300-600g/m2
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,166-0,333mm
Εφελκυστική αντοχή: 4.830N/mm2
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%

Ρολό 10m
(Ø 8mm)
Ρολό 10m
(Ø 10mm)
Ρολό 10m
(Ø 12mm)

Ρολό 30cm χ 50m
(με βάρος 380g/m2)

Ρολό 48,5cm x 50m
(με βάρος 760g/m2)

Ρολό 10cm x 50m

Ρολό 20cm x 50m

Ρολό 40cm x 50m
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ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Ενίσχυση σκυροδέματος και χαλύβδινων κατασκευών
MapeWrap EQ Adhesive

00000000

Πολυουρεθανική κόλλα σε μορφή τζελ, 1-συστατικού, σε υδατικό διάλυμα,
έτοιμη προς χρήση, με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών
ουσιών (VOC) για εμποτισμό του υφάσματος ενίσχυσης με υαλοΐνες διπλής κατεύθυνσης MAPEWRAP EQ NET και χρόνο αποθήκευσης 12 μήνες. Έχει χρώμα
γαλακτώδες λευκό και η τελική της σκλήρυνση επιτυγχάνεται σε 24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλές εκπομπές.
Κατανάλωση: 0,5-0,6kg/m2

Δοχείο 6kg

MapeWrap EQ Net

00000000

00000000
00000000
00000000
00000000

Ύφασμα ενίσχυσης με υαλοΐνες, διπλής κατεύθυνσης, που εμποτίζεται, για
τοπικές ενισχύσεις όλων των τύπων μη φέρουσας τοιχοποιίας κτιρίων από
τη σεισμική δράση.
Μορφή ίνας: τύπος Ε υαλοΐνας.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 57mm2
Εφελκυστική αντοχή: > 1600Ν/mm2
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 42 GPa
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 4%

MapeWrap G Fiocco
Κορδόνι υαλοΐνας, που εμποτίζεται με MAPEWRAP 21 (υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών).
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε
Διαθέσιμες διάμετροι: 6, 8, 10 και 12mm
Ισοδύναμη επιφάνεια υφάσματος εν ξηρώ: διαμ. 6 mm: 16,34mm2,
διαμ. 8 mm: 21,45mm2, διαμ. 10 mm: 27,58mm2, διαμ. 12 mm: 32,69mm2
Μέτρο ελαστικότητας: 80.700N/mm2
Εφελκυστική αντοχή: 2.560N/mm2
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 3%

MapeWrap G QUADRI-AX
00000000

00000000

00000000
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Ύφασμα υαλοϊνών, τετραπλής κατεύθυνσης, με εξισορροπημένη συμπεριφορά προς κάθε κατεύθυνση φόρτισης.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,1096mm
Εφελκυστική αντοχή (MPa): 2.600
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 73
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 3,5-4%

MapeWrap G UNI-AX
Ύφασμα υαλοϊνών μονής κατεύθυνσης, υψηλών αντοχών.
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,16-0,48mm
Εφελκυστική αντοχή: 2.560N/mm2
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 80,7
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 3-4%

Ρολό 100cm x 50m
(με βάρος 285g/m2)

Ρολό 10m
(Ø 6mm)
Ρολό 10m
(Ø 8mm)
Ρολό 10m
(Ø 10mm)
Ρολό 10m
(Ø 12mm)
Ρολό 30cm x 50m
(με βάρος 1.140g/m2)

Ρολό 48,5cm x 50m
(με βάρος 1.140g/m2)

Ρολό 30cm x 50m
(με βάρος 300g/m2)

Ρολό 60cm x 50m
(με βάρος 900g/m2)

MapeWrap Primer 1

00000000

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα
MAPEWRAP. Η αναλογία ανάμειξης των 2 συστατικών είναι 3 (Α συστατικό)
: 1 (B συστατικό). Ο χρόνος εργασιμότητας είναι 90 λεπτά (στους +23°C).
Η πρόσφυση στο σκυρόδεμα είναι > 3 N/mm2 (μετά από 7 ημέρες στους
+23°C - αστοχία υποστρώματος). Ιξώδες κατά Brookfield: 300 mPa·s
(δίσκος 1-10 κύκλοι).
Κατανάλωση: 250-300 g/m2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Σετ 2kg
(Α: δοχείο 1,5kg,
Β: δοχείο 0,5kg)

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Ενίσχυση σκυροδέματος και χαλύβδινων κατασκευών
MapeWrap S Fabric

00000000

Ύφασμα ινών ατσαλιού μονής κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής για δομική ενίσχυση.
Τύπος ίνας: μεταλλική ίνα
Βάρος (μεταλλικών ινών μόνο): 2.100g/m2
Επιφάνεια παραλαβής φορτίων ανά μονάδα πλάτους: 373,80m2/m
Εφελκυστική αντοχή: > 2.845N/mm2
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 210.000N/mm2
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 2,6%

Ρολό 30cm x 25m

MapeWrap S Fiocco
00000000

00000000

Κορδόνι με ατσαλοΐνες υψηλών αντοχών για δομική ενίσχυση.
Τύπος ίνας: ατσάλι υψηλών αντοχών.
Επιφάνεια παραλαβής φορτίων ανά μονάδα πλάτους:
• διαμ. 10mm: 4.300mm2/m • διαμ. 12mm: 5.200mm2/m
Μέγιστο φορτίο ανά μονάδα πλάτους:
• διαμ. 10mm: 8.969,8kN/m2 • διαμ. 12mm: 10.847,2kN/m2
Πάχος: • διαμ. 10mm: 4,30mm • διαμ. 12mm: 5,20mm
Μέτρο ελαστικότητας: 210.000N/mm2
Εφελκυστική αντοχή: 2.086N/mm2
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 2%

Ρολό 10m
(Ø 10mm)

Ρολό 10m
(Ø 12mm)

Planitop HDM

00000000

Κονίαμα 2 συστατικών, μεγάλης ελατότητας, με ποζολανική δράση για εφαρμογή
σε μέγιστο πάχος 6 mm ανά στρώση, τόσο για την οπλισμένη δομική ενίσχυση τοιχοποιίας (με το υαλόπλεγμα MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 και
MAPEGRID Β 250), όσο και για την εξομάλυνση επιφανειών από σκυρόδεμα,
πέτρα, τούβλα και ηφαιστειακή τόφφο. Έχει μέγιστο μέγεθος αδρανούς 0,4 mm.
Η αναλογία ανάμειξης είναι 3,7 μέρη συστ. Α με 1 μέρος συστ. Β. Ο χρόνος ζωής
στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C) και ο χρόνος αποθήκευση 12 μήνες (συστ. Α) και 24 μήνες (συστ. Β). Έχει πάχος εφαρμογής 2-3 cm ανά στρώση.
Η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: • ΕΝ 1504-2 – συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος
• ΕΝ1504-3 - ομάδα R2 κονίαμα μη-δομικής ενίσχυσης.
Κατανάλωση: περίπου 1,8kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 30,5kg
(σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
24kg (συστ. Α),
και δοχεία 6,5kg
(συστ. B).)

Planitop HDM Maxi

00000000

Κονίαμα δύο συστατικών, με μεγάλη ελατότητα, με βάση συνδετικά
ποζολανικής δράσης, που εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος 25 mm για την
επιπέδωση επιφανειών από πέτρα, τούβλα και ηφαιστειακή τόφφο, πριν
την εφαρμογή του MAPEGRID G 280, MAPEGRID G 220 και MAPEGRID Β
250. Έχει μέγιστο μέγεθος αδρανούς 1 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 3,7
μέρη συστ. Α με 1 μέρος συστ. Β. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1
ώρα (στους +20°C) και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες
(συστ. Β). Έχει μέγιστο πάχος εφαρμογής: 25 mm. Η εφαρμογή γίνεται με
σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ1504-3 - ομάδα R2 κονίαμα μη-δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 1,85 kg/m2 για πάχος 1mm

Σετ 31,75kg
(σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg (συστ. Α),
και δοχεία 6,75kg
(συστ. B).)
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Planitop HDM Restauro

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Προαναμεμειγμένο κονίαμα, υψηλής ελατότητας, δύο συστατικών, με βάση
υδραυλική άσβεστο (NHL) και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, ανοιχτού χρώματος. Προτείνεται ιδιαίτερα για “οπλισμένη” δομική ενίσχυση υποστρωμάτων
τοιχοποιίας (με το MAPEGRID G120, MAPEGRID G 220 και MAPEGRID Β 250) και
για την εξομάλυνση επιφανειών με τούβλα, λίθους και ηφαιστειακή τόφφο. Έχει
μέγιστο μέγεθος αδρανούς 1,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 1 x 25 kg συστ.
Α με 1 δοχείο συστ. Β. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους
+20°C) και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β). Το
πάχος εφαρμογής είναι από 3 έως 10 mm ανά στρώση. Η εφαρμογή γίνεται με
σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: • EN 998-1 - τύπος κονιάματος GP, κατηγορία CS IV
• ΕΝ 998-2 - τύπος κονιάματος G, ομάδα Μ15
Κατανάλωση: περίπου 1,9 kg/m2 ανά mm πάχους

Σετ 30kg
(σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg (συστ. Α),
και δοχεία
5kg (συστ. B).)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ

TOP COAT System
Κωδικός
00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Ονομασία / Περιγραφή
HYPERDESMO® -ΑDY
Ειδικό στεγανωτικό αλειφατικό Πολυουρεθανικό βερνίκι υψηλής διαφάνειας με
αντοχή στα χημικά, στον ήλιο, και στην
συνεχή επαφή με το νερό. Δεν κιτρινίζει,
δεν ξεφλουδίζει και είναι κατάλληλο για
μπετόν, ξύλα, και κάθε είδους πετρώματα.
Κατάλληλο για τη δημιουργία γυαλιστερής
επιφάνειας. Αραιώνεται με SOLVENT-01®.
Κατανάλωση: 0,10 - 0.30 lit/m2

HYPERDESMO® -ΑDY-E
Πολυουρεθανική, επαλειπτική προστατευτική-στεγανωτική επίστρωση ενός συστατικού για προστασία του HYPERDESMO®
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή
ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και
στα χημικά. Με την προσθήκη κατάλληλης
χρωστικής, συμβάλλει ακόμα περισσότερο
στην προστασία του HYPERDESMO®.
Κατανάλωση: 0.10- 0.15 lit/m2/ στρώση

Χρώμα

Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Διαφανές

Υγρό

1lit

9

Διαφανές

Υγρό

4lit

4

Διαφανές

Υγρό

20lit

-

Διαφανές

Υγρό

1lit

9

Διαφανές

Υγρό

4lit

4

Διαφανές

Υγρό

20lit

-

15kg

-

Τιμή €/
lt ή kg

Τιμή €/
τεμάχιο

HYPERDESMO® -ΑDY-2K
00000000

00000000

00000000
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00000000

Αλειφατικό επίχρισμα / βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη. Για χρήση ως προστατευτική
μεμβράνη με αντοχή στην ακτινοβολία UV
σε πολυουρεθανικά βιομηχανικά δάπεδα
(HYPERFLOORTM System), ψεκαζόμενη
πολυουρία hot cure (HYPERDESMO®POLYUREA-2K-HC). Επίσης, ως πολυουρεθανική βαφή με αντοχή στην ακτινοβολία UV για δάπεδα.
Κατανάλωση: 250 – 350 gr/m2/ στρώση.

HYPERDESMO® -A500
(ΛΕΥΚΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ)
Πολυουρεθανική αλειφατική προστατευτική στεγανωτική επίστρωση ενός συστατικού για στεγάνωση ή για προστασία
του HYPERDESMO. Διαθέτει εξαιρετική
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία στις καιρικές συνθήκες και στα χημικά. Διατηρεί
το χρωματισμό του αναλλοίωτο παρά την
επίδραση του ήλιου.
Κατανάλωση: 150 - 500 gr/m2

Ουδετερο Υγρό α+β

Λευκό

Υγρό α+β

15kg

-

Λευκό,
κόκκινο

Υγρό

5kg

4

Λευκό,
κόκκινο

Υγρό

15kg

-

Λευκό,
γαλάζιο

Υγρό α+β

6kg

1

ΕPOXY RESIN -51-POOL
00000000

Έγχρωμη, επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες
για βαφή και προστασία κολυμβητικών
δεξαμενών.
Κατανάλωση: 250 - 500 gr/m2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

AQUASMART-PU-SYSTEM
Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο Τιμή €/kg

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

00000000

AQUASMART® -PU FINISH MAT-2K

Διαφανές Υγρό α+β 0.880kg

-

00000000

Υδατοδιαλυτό Αλειφατικό επίχρισμα,
πολυουρεθανικής βάσεως, δυο συστατικών για προστασία επιφανειών.
Κατανάλωση: 100-150 g/m2

Διαφανές Υγρό α+β

-

11kg

Τιμή €/
τεμάχιο

AQUASMART®-PB
00000000

Υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό, ασφαλτικό
υλικό, δυο συστατικών για στεγάνωση
δομικών κατασκευών.
Κατανάλωση: 1-2 kg/m2

Μαύρο

Υγρό α+β 10.30kg

-

AQUASMART®-DUR
00000000

Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό primer, δυο
συστατικών. Ιδανικό για το σύστημα
AQUASMART-PU. Η αναλογία ανάμιξης
1:1 το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό στο
χρήστη.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2

Διάφανο Υγρό α+β

8kg

-

Διαφανές

Υγρό

1kg

9

Διαφανές

Υγρό

1kg

9

ACCELERATOR -3000A

00000000

Ειδικός επιταχυντής, σχεδιασμένος μόνο
για το HYPERDESMO®, o οποίος μας
δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε το
υλικό σε μεγάλο πάχος και σε χαμηλές
θερμοκρασίες χωρίς να δημιουργούνται
προβλήματα κατά την εφαρμογή (φουσκάλες). Pot life 30 λεπτά.
Κατανάλωση: 1 τεμ. στα 25 kg

00000000
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Διαφανές

Υγρό

4kg

4

00000000

Διαφανές

Υγρό

17kg

-

00000000

Διαφανές

Υγρό

187kg

-

SOLVENT-01
Ειδικό διαλυτικό αραίωσης ειδικών
προϊόντων για χρήση με βούρτσα, ρολό,
πινέλο ή σπρέι.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

SikaColor®-500 W Primer
Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι για τις βαφές SikaColor®. Για την
Γαλακτώδες,
παραγωγή στεγανών κονιαμάτων σε πισίνες, θεμελιώσεις, δεξαμενές,
ωριμάζουπόγεια, κανάλια, τάφρους κ.α.
ντας διάφανο
Κατανάλωση / Δοσολογία: 10 - 12 m2/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και
την απορροφητικότητα της επιφάνειας

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

SikaColor®-650 W
Ελαστική βαφή ακρυλικής βάσης για: • Για βαφή και μόνωση εξωτερικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα.
Σχηματίζει μία ελαστική μεμβράνη που γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές
διατηρώντας την ελαστικότητα της ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες • Υψηλή προστασία προσόψεων από το νερό και την αλμύρα σε
κατασκευές που βρίσκονται κοντά σε
παράκτιες ζώνες.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 8 - 10 m2/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και
την απορροφητικότητα της επιφάνειας

SikaColor®-670 W
Βαφή εξωτερικών επιφανειών (προσόψεις κτιρίων) όπως σκυρόδεμα,
κονιάματα, επιχρίσματα κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 11-13 m2/lt ανάλογα με το ανάγλυφο και
την απορροφητικότητα της επιφάνειας

SikaCor® 6630 High Solid
Υψηλής δομής βαφή προστασίας μεταλλικών κατασκευών για: • Ανθεκτικές στις καιρικές επιδράσεις, μεγάλου πάχους βαφές • Εφαρμογή
σε σιδερένιες ή γαλβανισμένες επιφάνειες για έκθεση σε αστικό,
βιομηχανικό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον • Έχει πιστοποίηση για
εφαρμογή σε γαλβανισμένες επιφάνειες • Ιδιαιτέρως κατάλληλη ως
βαφή συντήρησης πάνω σε παλαιότερες βαφές.

Χρώμα

Συσκ/σία

Τιμή €

Δοχείο 5lt

Λευκό

Δοχείο 3lt

Λευκό

Δοχείο 10lt

Λευκό

Δοχείο 3lt

Λευκό

Δοχείο 10lt

Σε Ral και
μεταλλικές Δοχείο 15kg
αποχρώσεις

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~180gr/m2 ανά στρώση
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00000000

00000000

Sika® FerroGard® 903+
Αναστολέας διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος δια εμποτισμού (βελτιωμένης δράσης) για: • Tην αντιδιαβρωτική προστασία του
χαλύβδινου οπλισμού υπογείων και υπέργειων κατασκευών οπλισμένου
σκυροδέματος • Tην επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου
σκυροδέματος (χωρίς εμφανή συμπτώματα βλάβης), όπου ο χαλύβδινος
οπλισμός διαβρώνεται ή διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης λόγω των επιδράσεων του φαινομένου της ενανθρακώσεως ή της προσβολής χλωριόντων
• Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την παράταση του χρόνου ζωής κατασκευών σκυροδέματος με επιφάνειες υψηλής αισθητικής αξίας (εμφανή
σκυροδέματος, ιστορικού ενδιαφέροντος κατασκευές).
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~0.500 kg/m2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Υγρό,
διαφανές

Δοχείο 5kg

Υγρό,
διαφανές

Δοχείο 20kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

Sika® Galvashield® XP-2 Anodes
Εγκιβωτιζόμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας - Τεχνολογίας 2G για:
• Αποτροπή έναρξης διάβρωσης (φαινόμενο «άρχουσας ανόδου ή
φωτοστέφανου») σε τοπικές επισκευές • Σε εργασίες διαπλάτυνσης
γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές μετατροπές • Σε αντικαταστάσεις
πλακών, επισκευές διαστολικών αρμών και στη διεπιφάνεια μεταξύ
νέου και υφιστάμενου σκυροδέματος • Σε επισκευές προεντεταμένου
σκυροδέματος • Σε ενανθρακωμένο ή προσβεβλημένο με χλωριόντα
σκυρόδεμα • Σε επισκευές κατασκευών με επικουρική προστασία
απο επάλειψη οπλισμών με εποξειδικά • Σε επισκευές μάτισης οπλισμού
της ίδιας διατομής με διαφορετικές κατηγορίας χάλυβα • Την προστασία νέων δομικών στοιχείων κοντά σε παραθαλάσσιες/παράκτιες
περιοχές ή σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού υπεδάφους • Την
προστασία δομικών στοιχείων με αυξημένη πιθανότητα χημικής
προσβολής του σκυροδέματος.

00000000

Sikagard®-545W Elastofill
Ελαστική βαφή γεφύρωσης ρωγμών για: • Ενδιάμεση στρώση γεφύρωσης ρωγμών σε συνδυασμό με το Sikagard®-550W Εlastic • Τη
σφράγιση πόρων, κοιλοτήτων και μικροκρατήρων • Ως έγχρωμη
τελική βαφή για προστασία και διακόσμηση • Επακόλουθο κλείσιμο
των πόρων όταν εφαρμόζεται σε υπάρχουσες βαφές.

Χρώμα

Συσκ/σία

-

κιβώτιο
20 τεμαχίων

Ανοικτό γκρι

Δοχείο 15lt

Λευκό

Δοχείο 15lt

Λευκό

Δοχείο 10lt

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.60 - 0.85 l/m2, ~ 0.80 - 1.10 kg/m2

00000000

Sikagard®-550W Elastic
Ελαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα για: • Προστασία και
αναβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος ιδιαίτερα σε εκτεθειμένες
επιφάνειες που υπόκεινται σε κίνδυνους ρηγμάτωσης • Σε επισκευαστικές εργασίες σκυροδέματος ως ελαστική προστατευτική τελική
επίστρωση πάνω σε κονιάματα λεπτής στρώσης εξομάλυνσης.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.25 - 0.35 kg/m2 / ανά στρώση

00000000

Sikagard®-552W Aquaprimer
Ελαστική προστατευτική βαφή για: • Σκυρόδεμα και πυκνά ανόργανα
υποστρώματα, όπως ινοπλισμένα τσιμέντα, γύψο, λεπτές επικαλύψεις
κ.α. ως αστάρι • Χρήση ως αστάρι σε υπάρχουσες βαφές βάσεως
νερού που παρουσιάζουν υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.
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Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.10 - 0.12 kg/m2, ανάλογα με την
απορροφητικότητα του υποστρώματος

00000000

Sikagard®-63 N
Εποξειδική προστατευτική βαφή για: • Χρήση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα και επικαλύψεις εποξειδικών κονιαμάτων, μέταλλο και αλουμίνιο
• Ως προστατευτική επίστρωση σε δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, και
RAL 7032
δεξαμενές αποθήκευσης – συγκέντρωσης υγρών ασφαλείας/υπερχεί(Ανοιχτό
Γκρι)
λισης ρυπαντικών υγρών • Ως αντιδιαβρωτική επίστρωση σε χώρους
επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, επεξεργασίας λυμάτων, εργοστάσια
παραγωγής χημικών κ.α.

10kg σετ
(Α+Β)

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.1-0.2 kg/m2 ανά στρώση

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κωδικός

00000000

00000000

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές
Sikagard®-680 S Betoncolor
Προστατευτική βαφή για: • Προστασία και βελτίωση του σκυροδέματος και άλλων τσιμεντοειδών υλικών σε κτίρια και δομικά στοιχεία
έργων υποδομής • Sikagard®-680 S διαφανής στρώση: Άχρωμο υλικό
το οποίο στεγνώνοντας αφήνει γυαλιστερή επιφάνεια κατάλληλη ως
βαφή φρεσκαρίσματος • Sikagard®-680 S έγχρωμη τελική στρώση:
Τελική βαφή η οποία στεγνώνοντας αφήνει ματ επιφάνεια διαθέσιμη
σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.15-0.20 kg/m2

Sikagard®-681 Protection
Προστατευτική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος
(έγχυτου ή προκατασκευσμένου), όπως: • Πλάκες σκυροδέματος με
εκτεθειμένα αδρανή • Κυβόλιθους • Αμμοβολημένο σκυρόδεμα •
Πλακάκια με διακοσμητικό μοτίβο • Σε τούβλο, φυσική πέτρα, σχιστόλιθο και γενικά σε λείες επιφάνειες • Για προστασία της αισθητικής
διαμόρφωσης κατακόρυφων στοιχείων σε κτίρια, βιομηχανικά κτίρια,
κατασκευές πολιτικού μηχανικού, κ.α.

Χρώμα

Συσκ/σία

Ral 9016
(Λευκό)

Δοχείο 30kg

Διάφανο

Δοχείο 20kg

Διάφανο

Δοχείο 3lt

Άχρωμο

Δοχείο 5lt

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.10-0.15 kg/m2 / ανά στρώση

00000000

Sikagard®-700 S
Υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης. Χρησιμοποιείται ως
υδροαπωθητική και άχρωμη προστατευτική στρώση σε επιφάνειες όπως:
• Εκτεθειμένα απορροφητικά υλικά, όπως σκυρόδεμα • Τσιμεντοειδή
επιχρίσματα • Πλακίδια σκυροδέματος • Ινοπλισμένο τσιμέντο • Τοιχοποιίες • Φυσική πέτρα • Ως αστάρι υδροφοβισμού κάτω από βαφές
βάσεως διαλύτου ή άλλες βαφές διασποράς.

00000000

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.300 - 0.500 kg/m2 (0.375 - 0.625 l/m2)
ανά στρώση για κανονικής απορροφητικότητας υποστρώματα

Άχρωμο

Δοχείο 20lt

00000000

Sikagard®-703 W
Υδροαπωθητικός εμποτισμός για: • Tη δημιουργία υδροαπωθητικών
προσόψεων και για προστασία των κτιρίων έναντι διείσδυσης νερού
• Εφαρμογή σε πολλά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονίαμα,
τοιχοποιία, τούβλο, τεχνητή πέτρα, τσιμεντοσανίδα κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: Σε σκυρόδεμα και κονιάματα: ~ 150-200 g/m2
Σε άλλα πορώδη υλικά: ~ 300-500 g/m2

Υπόλευκο

Δοχείο 1lt

Υπόλευκο

Δοχείο 5lt

Υπόλευκο

Δοχείο 20lt

Άχρωμο

Δοχείο 2lt

Κοκκινωπό
υγρό

Δοχείο 2lt

00000000
00000000
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00000000

Sikagard®-715 W
Καθαριστικό για την πλήρη απομάκρυνση των βρύων, λειχήνων, άλγης
και άλλων παρόμοιων ρύπων σε όλα τα κοινά υποστρώματα, εσωτερικά
και εξωτερικά των κτιρίων ή σε πέτρες, μαρμαρόπλακες κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 10 - 13 m2 ανά λίτρο

00000000

Sikagard®-719 W
Πολλαπλής χρήσης βιομηχανικό καθαριστικό κατάλληλο για τον καθαρισμό και τη μόνιμη προστασία όλων των ειδών επιφανειών ανθεκτικών σε
αλκάλια συμπεριλαμβάνοντας: • Φυσική και τεχνητή πέτρα • Κεραμικά
πλακίδια • Ασβεστοκονιάματα και σοβάδες
• Μέταλλα, πλαστικά και γυαλί • Υφάσματα και ξύλα.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές
Sikagard®-720 EpoCem®
Τριών συστατικών μικροκονίαμα για επιφανειακή σφράγιση, τεχνολογίας Epocem® για χρήση ως: • Στρώση εξομάλυνσης σε σκυρόδεμα
και κονιάματα σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες σε έντονα
διαβρωτικό περιβάλλον • Προσωρινό φράγμα υγρασίας κάτω από επιφάνειες εποξειδικών και πολυουρεθανικών καθώς και σε νωπό σκυρόδεμα στο οποίο δεν έχει γίνει πλήρη ανάληψη αντοχών • Σφραγιστικό
πορώδους για τον επανασχηματισμό, εξομάλυνση και επιπέδωση
επιφανειών σκυροδέματος • Στρώση επιπέδωσης και εξομάλυνσης
για τοίχους και κοιλότητες, στη βιομηχανία τροφίμων.

Χρώμα

Συσκ/σία

Γκρι

21kg σετ
(A+B+Γ)

Λευκό
Γαλακτώδες

Δοχείο 2lt

Ιριδίζον
λευκό υγρό,
διαφανές
όταν
στεγνώσει

Δοχείο 5lt

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 2,0 kg/m2 /mm

00000000

Sikagard®-905 W
• Προστατεύει από την υγρασία και σταθεροποιεί το υπόστρωμα
• Προστατεύει έναντι δημιουργίας αλάτων και μούχλας στην επιφάνεια • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφανειακός σκληρυντής
για αδύναμα και σκονισμένα υποστρώματα • Για εσωτερική και
εξωτερική εφαρμογή.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0.2 - 0.3 lt/m2 ανά στρώση

00000000

Sikagard®-907 W
Προστασία για πορώδεις επιφάνειες δαπέδων και σταθεροποιητής
αρμολογήσεων άμμου για: • Προστασία πορωδών επιφανειών δαπέδων έναντι νερού και λαδιών • Σταθεροποίηση αρμολογήσεων άμμου
στα δάπεδα κυβόλιθων • Πλακόστρωτες επιφάνειες από φυσική ή
τεχνητή πέτρα • Δάπεδα σκυροδέματος • Σε περιοχές όπως δρόμοι
πεζών και μονοπάτια, ταράτσες, χώροι στάθμευσης κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.2-1 lt/m2 ανάλογα τη χρήση

00000000

Sikagard® PoolCoat
Προστατευτική βαφή υδατικής βάσης για: • Δεξαμενές κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα • Επιφάνειες σκυροδέματος,
τσιμεντοειδών κονιαμάτων και χλωριωμένου καουτσούκ • Κολυμβητικές δεξαμενές με χρήση συστήματος καθαρισμού βασισμένου σε
χλώριο.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 0,15kg/m2 ανά στρώση

00000000

Sikagard® Wallcoat-Ν
Υδατικής βάσης έγχρωμη εποξειδική βαφή για: • Σφράγιση σε
επιφάνειες τοιχίων σε εσωτερικούς χώρους • Υποστρώματα από
σκυρόδεμα ή τσιμεντοειδούς βάσης • Ιδιαιτέρως κατάλληλη για
χώρους διασφαλισμένης ποιότητας αέρος σε βιομηχανίες φαρμάκων
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Λευκό-9010,
Adriablau,
Blau 32,
RAL 1013.
Περισσότερες Δοχείο 10lt
αποχρώσεις
κατόπιν
ειδικής
παραγγελίας
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RAL 9003

Δοχείο 20kg
(A+B)

Γκρι

Πλαστικός
σάκος 2kg
με
επένδυση
αλουμινίου

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0.15 - 0.28 kg/m2 ανά στρώση

00000000

Sika® MiniPack Αντιδιαβρωτικό
• Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού πριν από εργασίες
επισκευών • Για την προστασία του οπλισμού καινούργιων κατασκευών και ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.5-2.0 kg/m2 ανά mm πάχους στρώσης

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κωδικός

00000000

00000000

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές

Sika Monotop®-910
• Κατάλληλο ως γέφυρα πρόσφυσης σε εφαρμογές σκυροδέματος και
κονιαμάτων • Κατάλληλο σε επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία.
Κατανάλωση / Δοσολογία: Ως γέφυρα πρόσφυσης: ~ 1,5 – 2,0 kg
σκόνης/m2/mm πάχους εφαρμογής.
Αντιδιαβρωτική προστασία: ~2,0 kg σκόνης/m2/mm πάχους
εφαρμογής (κατ’ ελάχιστο σε 2 στρώσεις).

Sika® Permacor®-136 TW
Δυο συστατικών έγχρωμη εποξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες, πιστοποιημένη για εσωτερική επίστρωση σε μεταλλικές ή τσιμεντοειδούς
βάσης δεξαμενές πόσιμου νερού.
• Ιδανική για άμεση προστασία από διάβρωση σε επιφάνειες από χάλυβα,
ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο • Κατάλληλη για προστασία ορυκτών
υποστρωμάτων (σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα) • Υψηλής απόδοσης βαφή προστασίας για εσωτερική επικάλυψη σε δεξαμενές πόσιμου
νερού, σιλό, σωληνώσεις καθώς και για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη
βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,54 kg/m2 (χωρίς φύρα, για μέσο πάχος
ξηρού φιλμ 400 μm)

00000000

Sika® Poxitar F
Βαφή εποξειδικών ρητινών και λαδιού ανθρακένιου για εφαρμογές
έντονων καταπονήσεων. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική
χρήση ιδίως για υγρό υπόστρωμα, σε σκυρόδεμα και σε χάλυβα,
σε εφαρμογές κάτω από το έδαφος, όπως εγκαταστάσεις λυμάτων,
υδραυλικά έργα, λιμάνια κ.α.

Χρώμα

Συσκ/σία

Γκρι

Σακί 25kg

Γκρι

Δοχείο 4kg

Μπεζ

Δοχεία 13kg
(A+B)

Μπλε

Δοχεία 13kg
(A+B)

Μαύρο

Δοχείο 17kg

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,31kg/m2 ανά στρώση

138
00000000

00000000

Σετ (Α+Β+Γ)
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Ανοιχτό Γκρι
20kg
Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου
οπλισμού, κατάλληλο για: • Τον έλεγχο των περιοχών ανόδου (Αρχή
11, Μέθοδος 11.1 του ΕΝ 1504-9) • Επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία • Εφαρμογές σκυροδέματος και κονιαμάτων,
ως γέφυρα πρόσφυσης.
Κατανάλωση / Δοσολογία:
Ως αντιδιαβρωτική προστασία: ~ 2 kg/m2 ανά στρώση
Ως γέφυρα πρόσφυσης: >1,5 – 2,0 kg /m2/mm αναλόγως με την
Σετ (Α+Β+Γ)
Ανοιχτό Γκρι
ποιότητα του υποστρώματος
4kg

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Αναστολείς Διάβρωσης σε Νέες Κατασκευές
00000000

00000000

00000000

Δοχείο 5kg

MuCis ad 19 L
Υγρός διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών
έναντι διάβρωσης. Πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία οπλισμών
κατασκευών που εκτίθενται σε έντονη δυσμένεια αστικού και κυρίως θαλασσινού
περιβάλλοντος (CO2, χλωρίδια, θειικά άλατα).
Κατανάλωση: 0,8-3,8 kg/m3 σκυροδέματος

Δοχείο 20kg

Βαρέλι 200kg

00000000

Δεξαμενή
1000lt

00000000

Δοχείο 20kg

MuCis ad 28 TECNOS

00000000

Υγρό πρόσμικτο που συνδυάζει παράλληλα υπερρευστοποιητή σκυροδέματος και
αναστολέα διάβρωσης μαζί, για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών (ΕΝ
934-2, Τ3.1/T3.2). Προστιθέμενο κατά την ανάμιξη επιφέρει μειωμένη υδατοπερατότητα, προστασία από διάβρωση των σιδηρών οπλισμών, ενώ αυξάνει παράλληλα
την ανθεκτικότητα της κατασκευής στο χρόνο. Κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα
που υπόκειται σε κίνδυνο διάβρωσης, ειδικά έναντι έκθεσης σε χλωρίδια και θειικά
άλατα. Υψηλή μείωση νερού >25%, διατηρώντας σε βέλτιστα επίπεδα την εργασιμότητα του μίγματος.
Κατανάλωση: 1,5-3,0 kg/100 kg τσιμέντου

Βαρέλι 220kg

Δεξαμενή
1200lt

00000000

Αναστολείς Διάβρωσης για Υφιστάμενες Κατασκευές
00000000

Δοχείο 4kg

MuCis mia 200

00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Πολυλειτουργικός, υγρός αναστολέας διάβρωσης, ως εμποτισμός για προστασία μη
αποκαλυμμένων οπλισμών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Εφαρμόζεται
με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέματος. Υγρό οργανικό διάλυμα, που
εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, έλκεται ηλεκτροχημικά
από τον οπλισμό (με ανοδική ή καθοδική αντίδραση), διεισδύει και επιβραδύνει – αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των οπλισμών, επιμηκύνοντας σχεδόν
στο διπλάσιο, τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας της κατασκευής. Αποτελεί το 2ο
στάδιο του συστήματος προστασίας VHDRS. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές
που εκτίθενται σε έντονο αστικό περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές
παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (CO2, χλωρίδια, θειικά άλατα).
Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 1 ή 2 χ ~0,15 kg/m2

Δοχείο 20kg

Βαρέλι 220kg

Δεξαμενή
1000lt

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Αναστολείς Διάβρωσης για Υφιστάμενες Κατασκευές
MuCis STEEL PROTECTION Mono-component
00000000

00000000

Νεότερης γενιάς έτοιμο, επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας
αποκαλυμμένων οπλισμών, τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού. Περιέχει μόρια
MCI (αναστολέας διάβρωσης επαφής και αερίου διάχυσης). Εφαρμόζεται μετά από
επιμελή καθαρισμό του σιδηρού οπλισμού ως στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας
σε εργασίες επισκευής και αποκατάστασης παθολογίας οπλισμένου σκυροδέματος.
Αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των αποκαλυμμένων οπλισμών. Χρήση και ως
υλικό αγκυρώσεων. Αναμίξτε 6,0 - 7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε
σκόνη 25 kg. Εφαρμόζεται σε 1 τουλάχιστον στρώση πάχους έως 2 mm, με πινέλο.
Κατανάλωση: ~1,5 - 2,0 kg/m2 ή 60 -120 gr/μέτρο μήκους οπλισμού

00000000

Σάκος 25kg

4 kg

MuCis STEEL PROTECTION Bic
00000000

Δοχείο 3kg

Δοχείο 3kg
(συστ. Α) +
Φιάλη 1kg
(συστ. Β)

Νεότερης γενιάς έτοιμο, επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας
αποκαλυμμένων οπλισμών, 2-συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με
ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Περιέχει μόρια MCI (αναστολέας διάβρωσης
επαφής και αερίου διάχυσης). Εφαρμόζεται μετά από επιμελή καθαρισμό του
σιδηρού οπλισμού ως στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας σε εργασίες επισκευής
και αποκατάστασης παθολογίας οπλισμένου σκυροδέματος. Αποτελεί το 1ο στάδιο
του συστήματος προστασίας VHDRS. Αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των
αποκαλυμμένων οπλισμών. Εφαρμόζεται σε 1 τουλάχιστον στρώση πάχους έως
2 mm, με πινέλο. Χρήση και ως υλικό αγκυρώσεων.
Κατανάλωση: ~1,5 - 2,0 kg/m2 ή 80-120 gr/μέτρο μήκους οπλισμού

20 kg
Δοχείο 15kg
(συστ. Α) +
Δοχείο 5kg
(συστ. Β)

MuCis mia 210/ pH
00000000

00000000

Καινοτόμο, άχρωμο, πολυλειτουργικό προϊόν εμποτισμού, που συνδυάζει αναστολέα
διάβρωσης και αποτελεί ταυτόχρονα υδρο-απωθητική προστασία σκυροδέματος, με
βάση τα σιλάνια (ένα προϊόν με δύο παράλληλες ιδιότητες). Περιέχει μόρια υγρού
αναστολέα επαφής με υψηλή δυνατότητα διασποράς και αερίου διάχυσης, που εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, ελκύεται ηλεκτροχημικά από τους
οπλισμούς προσφέροντας έτσι ανοδική και καθοδική προστασία. Αποτελεί μέτρο κατάλληλο να προστατέψει τους οπλισμούς από τη διάβρωση και την παθητική δράση, ενώ
ταυτόχρονα εξασφαλίζει υδρο-φοβισμό και εξαίρετη προστασία στο σκυρόδεμα ενάντια
στο φαινόμενο της ενανθράκωσης και της δημιουργίας ανθρακικών αλάτων. Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε 2 ή 3 αλλεπάλληλες στρώσεις, εξίσου σε υπάρχουσες επιφάνειες
και νέες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, προσδίδοντας υψηλή, μακροχρόνια
αντίσταση σε διαβρωτικούς παράγοντες και στις δυσμένειες περιβάλλοντος. Ιδανικό
μέτρο για την αναβάθμιση του δείκτη (pH) των οπλισμών της κατασκευής. Το προϊόν
συνδυάζεται με ακρυλικούς χρωματισμούς φιλοσοφίας TECNORIV AC 100.
Κατανάλωση: ~0,25–0,45 kg/m2

Δοχείο 5kg

Δοχείο 20kg
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SENTINEL–GL

00000000

Ειδική συσκευή αυτο-παραγόμενης καθοδικής προστασίας. Αποτελεί ουσιαστικά ένα
(kit), θυσιαζόμενης ανοδείωσης με βάσει τον ψευδάργυρο, που περιλαμβάνει δύο
διαφορετικών ειδών αναστολείς διάβρωσης. Το kit αυτό φέρει γαλβανισμένες, συρμάτινες ακίδες με τις οποίες προσαρμόζεται “αγκαλιάζοντας” τους αποκαλυμμένους
οπλισμούς, προ της επισκευής, οι οποίοι βρίσκονται εντός της ζώνης προς αντιμετώπιση, πριν αυτοί επικαλυφθούν με κονίαμα αποκατάστασης. Χρησιμοποιείται ως
μέτρο για την προστασία και την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων δημιουργίας
τοπικής διαφοράς δυναμικού που ενδέχεται να αναπτυχθεί μεταξύ των γειτονικών
των επεμβάσεων περιοχών οπλισμών που βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς προστασία
και αυτών που βρίσκονται εντός της ζώνης της επισκευής και φέρουν κατά μήκος
“ενιαίο δαχτύλιο”, δηλαδή ομοιογενές στρώμα καθοδικής προστασίας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

20 τεμάχια
(kits) ανά
χαρτοκιβώτιο

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Αναστολείς Διάβρωσης για Υφιστάμενες Κατασκευές
Διατίθεται
(κατόπιν
παραγγελίας)
σε φύσιγγα
10oz (300 ml)

MCI - 2020 GEL
00000000

00000000

00000000

Αναστολέας διάβρωσης σε μορφή Gel (ενέσιμης μορφής). Προϊόν που χαρακτηρίζεται από ιδιότητες υψηλής δυνατότητας διασποράς και αερίου διάχυσης, καθώς εκμεταλλεύεται ουσιαστικά τα μικρο-τριχοειδή και τους πόρους που βρίσκονται εσωτερικά,
σε στοιχεία σκυροδέματος, καθώς και όποια απορροφητικότητα υποστρώματος,
ελκύεται ηλεκτροχημικά από τους οπλισμούς προσφέροντας έτσι εξαίρετη προστασία
Διατίθεται
κατά της παθητικής δράσης διαβρωτικών παραγόντων. Αποτελεσματική αντιδιαβρω(κατόπιν
τική προστασία οπλισμών που εφαρμόζεται με εξέλαση με πιστόλι χειρός ή αέρος σε
παραγγελίας)
προδιαμορφωμένες οπές (διατρήματα) ή διαμέσου ρηγματώσεων που υφίστανται στα
σε δοχείο
προς επέμβαση στοιχεία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Ευκολία εφαρμογής.
19lt
Υψηλή ανοδική και καθοδική προστασία. Για όλες τις κατασκευές σκυροδέματος, για
προστασία μεταλλικών στοιχείων και σιδηροπλισμών που βρίσκονται ακόμα και σε
Διατίθεται
μεγάλο βάθος από την ορατή επιφάνεια, σε όλα σχεδόν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.
(κατόπιν
Κατανάλωση: ~1,06 ± 0,03 kg/lt όγκου πλήρωσης
παραγγελίας)
Ενδεικτικά, απαιτείται (1) μία φύσιγγα για κάθε (10) οπές διαστάσεων 19mmx10,2mm
σε βαρέλι
(διάμετρος προς βάθος, αντίστοιχα)
200lt

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Αστάρια Ειδικών Χρωμάτων Απαιτήσεων
00000000

00000000

00000000

00000000

GOLDENprimer WB
Αστάρι υδατικού εναιωρήματος, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού. Κατάλληλο για
πορώδεις επιφάνειες, για σταθεροποίηση των επιχρισμάτων, ως στρώση primer
πριν την εφαρμογή ελαστοπλαστικών βαφών (π.χ. Goldenlastic ή Tammolastic
κατωτέρω) ή βαφές γενικά, υδατοδιαλυτών ακρυλικών χρωμάτων.
Κατανάλωση: 1 x ~0,08-0,15 lt/m2/ Dft 15 μm

TECNOFIX AC 150
Άχρωμο αστάρι εμποτισμού χωρίς filler υδατικού εναιωρήματος, ακρυλικής βάσης,
1-συστατικού. Κατάλληλο για πορώδεις επιφάνειες, για σταθεροποίηση επιχρισμάτων και σταθεροποίηση έναντι σκόνης, ως στρώση primer πριν την εφαρμογή των
βαφών anti-graffiti κατωτέρω ή βαφές υδατοδιαλυτών ακρυλικών χρωμάτων (π.χ.
Tecnoriv AC 50). Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση: 1 x ~0,1-0,15 kg/m2/ Dft 20 μm

Δοχείο 5lt

Δοχείο 20lt

Δοχείο 5kg

Δοχείο 10kg

TECNOFIX AC 250
00000000

00000000

Άχρωμο αστάρι εμποτισμού χωρίς filler, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, με διαλύτες.
Για πορώδεις επιφάνειες, προστασία έναντι ενανθράκωσης, ιδιαίτερα κατάλληλο
για δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, για σταθεροποίηση έναντι σκόνης, ως
στρώση primer πριν την εφαρμογή βαφών ακρυλικών χρωμάτων διαλύτου (π.χ.
Tecnoriv AC 100). Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση: 1 x ~0,1 - 0,15 kg/m2/ Dft 25 μm

Δοχείο 5kg

141
Δοχείο 25kg

WP 55
00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Άχρωμη, σιλοξανικής βάσης ρητίνη εμποτισμού, 1-συστατικού, με δαλύτες. Κατάλληλη
για αδιαβροχοποίηση – Υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων με απορροφητικότητα.
Επίσης ως στρώση primer πριν την εφαρμογή βαφών ακρυλικής βάσης, με διαλύτες
(π.χ. Tecnoriv AC 100). Εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό.
WP 55/CLS: για σκυρόδεμα
WP 55/CLS: για ασβεστούχα τσιμεντοκονιάματα
WP 55/LP: για τουβλοδομές, κεραμίδια, cotto και πέτρες.
Κατανάλωση: ~0,1-0,5 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείο 5lt

Δοχείο 20lt

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Αστάρια Ειδικών Χρωμάτων Απαιτήσεων
00000000

00000000

TECNOSILANO 6000
Υδροαπωθητική προστασία σκυροδέματος με βάση τα σιλάνια, σε μορφή πάστας.
Αδιαβροχοποίηση σε βάθος, πορωδών υποστρωμάτων μεγάλης απορροφητικότητας
όπως σκυρόδεμα και κονιάματα, χωρίς δημιουργία ορατού επιφανειακού φιλμ.
Παράλληλα σαν σύστημα, στρώση πρόσθετης προστασίας πριν την εφαρμογή βαφής
Tecnoriv AC-100. Εφαρμογή με σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~0,1-0,4 kg/m2

Δοχείο 25lt

Βαρέλι 200lt

Ειδικά Χρώματα Απαιτήσεων - Βαφές Προστασίας
ΤAMMOLASTIC

00000000

Υψηλής δομής, ελαστομερική, υδατοδιαλυτή, έγχρωμη βαφή προστασίας με δυνατότητα διαπνοής, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, για εξωτερική και εσωτερική
χρήση. Παραλαμβάνει μικρορηγματώσεις, καλύπτοντας ιδανικά, φαινόμενα
ανάπτυξης μικροτριχοειδών. Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία, έναντι συνθηκών
παγετού (εναλλαγή κύκλων πήξης/τήξης), στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τις
περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, προσφέροντας
προστασία υψηλής απόδοσης με διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. Κατάλληλη
για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας.
Ιδανικό τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο
ρολό ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση: ~0,8-1,8 m2/1 kg προϊόντος (2 στρώσεις)

Δοχείo
~30kg

GOLDEN LASTIC

00000000

Εύκαμπτη, υδατοδιαλυτή, έγχρωμη βαφή προστασίας με διαπνοή, ακρυλικής βάσης,
1-συστατικού, για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Παραλαμβάνει μικρορηγματώσεις, καλύπτοντας ιδανικά, φαινόμενα ανάπτυξης μικρoτριχοειδών. Ανθεκτική σε
υπεριώδη ακτινοβολία, έναντι όξινης βροχής και συνθηκών παγετού (εναλλαγή κύκλων πήξης/ τήξης), στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τις περιβαλλοντικές επιδράσεις
και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, προσφέροντας προστασία υψηλής απόδοσης
με διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. Κατάλληλη για επιφάνειες σκυροδέματος,
τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. Ιδανικό τελείωμα σε απαιτήσεις
προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση: ~0,3-0,5 kg/m2 (2 στρώσεις)

Δοχείo 25kg

ΤAMMSCOAT WHITE Fine & Smooth
00000000

142

Χρώμα πολυμερικών ρητινών για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Απαραίτητο τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό
ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση: ~1,0 – 1,5 m2/1 kg προϊόντος (2 στρώσεις)

Δοχείo
~30kg

AQUASTAIN W
00000000

Έγχρωμη βαφή υδατοδιαλυτών ρητινών. Προσφέρει διαπνοή, χρωματίζει και
στεγανοποιεί ταυτόχρονα. Εφαρμογή με πινέλο ή κοντότριχο ρολό.
Κατανάλωση: Ποικίλει ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείo 19lt

TECNORIV AC 50

00000000

Έγχρωμη, υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, γρήγορης ξήρανσης.
Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες. Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία,
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, με διαπνοή,
προσφέροντας διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. Κατάλληλη για επιφάνειες
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας πλινθοδομών ή
λιθοδομών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση: 2 x ~0,180 kg/m2/ Dft 100-200 μm

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δοχείo 25kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Ειδικά Χρώματα Απαιτήσεων - Βαφές Προστασίας
TECNORIV AC 100
00000000

00000000

Υψηλών προδιαγραφών έγχρωμη (σατινέ), βαφή ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού,
με διαλύτες, γρήγορης ξήρανσης. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες.
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας προσφέροντας δείκτες υψηλής προστασίας έναντι ενανθράκωσης - διάβρωσης λόγω δράσης
διαβρωτικών παραγόντων (CO2, χλωρίδια, θειικό άλας), λοιπών περιβαλλοντικών
επιδράσεων, εναλλαγών καιρικών συνθηκών και τη γήρανση. Βαφή υψηλής απόδοσης, με διαπνοή και διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. Κατάλληλη για επιφάνειες
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. Ιδανικό τελείωμα
σε απαιτήσεις προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο
ψεκασμό. Εντάσεται στην φιλοσοφία των μορίων MCI (διαχεόμενος αναστολέας
διάβρωσης). Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,200 - 0,250 kg/m2/ Dft 130-195 μm

Δοχείο 5kg

Δοχείο 25kg

ΤECNORIV PL 100 (προηγούμενη ονομασία TECNORIV PL 20)
00000000

Άχρωμη πολυουρεθανική βαφή, απόδοσης matt, 1-συστατικού. Εξαίρετη σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. Προστασία σε
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τερακότα, πέτρα κλπ.
Κατανάλωση: 2 x ~0,1 – 0,25 kg/m2/ Dft 130 μm

Δοχείo 10kg

ΤECNORIV PL 105
00000000

Έγχρωμη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού. Εξαίρετη σταθερότητα
έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. Για πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση: 2 x ~0,15-0,25 kg/m2

Δοχείo 10kg

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Σταθεροποίηση & Προστασία Πορωδών Υποστρωμάτων
00000000

00000000

00000000

CLEARSEAL150/STD/300/WB
Άχρωμο, διεισδυτικό γαλάκτωμα, βάσης ακρυλικών ρητινών, 1-συστατικού.
Χρησιμοποιείται ως εμποτισμός νέων ή παλαιών, εσωτερικών και/ή εξωτερικών
επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πέτρας κλπ., οριζόντιων ή κατακόρυφων, στις οποίες απαιτείται μέτρια έως κανονική αντοχή σε τριβή, απότριψη
και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (σε βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα βοηθητικών
χώρων, γραφείων, διαδρόμων, αποθηκών κλπ). Δημιουργεί φιλμ επιφανειακής
προστασίας, τονίζοντας παράλληλα την επιφάνεια αναφοράς.
Κατανάλωση: ~0,3 kg/m2

Δοχείο 4kg

Δοχείο 20kg

Βαρέλι 200kg

SOL 220 έως 280

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Διάφανη, εποξειδική, διεισδυτική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, με διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για την αύξηση των μηχανικών αντοχών επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιών και πέτρας πριν την εφαρμογή τελικής επένδυσης εποξειδικής
προστασίας κατά απαίτηση. Ενδείκνυται για επιφάνειες στις οποίες απαιτείται υψηλή
αντοχή σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά δάπεδα, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους αποθηκών κλπ). Τονίζει το υπόστρωμα.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,25 - 0,3 kg/m2

Δοχείο 3 kg
(Α+Β)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Σταθεροποίηση & Προστασία Πορωδών Υποστρωμάτων
LUSTERSEAL WB 150/STD/300
00000000

00000000

Διάφανο, διεισδυτικό γαλάκτωμα μεθυλο-μεθακρυλικών ρητινών (ΜΜΑ), 1-συστατικού. Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό νέων ή παλαιών, εσωτερικών ή εξωτερικών, οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων,
μωσαϊκών δαπέδων, μαρμάρων, λιθοδομών – λιθενδύσεων ή πλακοστρώσεων
φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ., στις οποίες απαιτείται μέτρια έως κανονική αντοχή
σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης. Δημιουργεί φιλμ επιφανειακής προστασίας, δημιουργώντας την αίσθηση βρεγμένου.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,15 kg/m2

Δοχείο 4kg

Δοχείο 20kg

TECNOSOLID 82 / WP
00000000

00000000

Υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα συνδυασμένης κατάστασης μεθακρυλικών
ρητινών (ΜΑ) και σιλοξάνης, με διαλύτες. Κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων
υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και
αντικονιακή προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών.
Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό σε υπεριώδη. Κατάλληλο για όψεις κτιρίων για
επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, μωσαϊκά, πλινθοδομές, λιθοδομές
ή λιθενδύσεις, φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,5 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείo 5lt

Δοχείo 25lt

TECNOSOLID 82
00000000

00000000

Υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα μεθακρυλικών ρητινών (ΜΑ), με διαλύτες.
Κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα που
παρουσιάζουν μειωμένη επιφανειακή αντοχή και παράλληλα ως αντικονιακή προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. Επιτρέπει τη διαπνοή,
ανθεκτικό σε υπεριώδη. Κατάλληλο για όψεις κτηρίων για επιφάνειες σκυροδέματος,
τσιμεντοκονιάματα, ισχνές στρώσεις με βάση το τσιμέντο, μωσαϊκά, πλινθοδομές,
λιθοδομές ή λιθενδύσεις, φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,4 kg/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείo 3kg

Δοχείo 15kg

Υδροφοβισμός – Αδιαβροχοποίηση Πορωδών Υποστρωμάτων
CHEMSTOP WB 6 (Regular)
00000000

Υδατικής βάσης, μη σιλικονούχος, υδροαπωθητικός άχρωμος εμποτισμός, πολυμερούς
πυριτίου, για χρήση σε επιφάνειες με πυκνό σχετικά πορώδες από πλευράς απορροφητικότητας. Διεισδυτικό χωρίς διαλύτες, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον,
κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση, υδροφοβισμό υποστρωμάτων σκυροδεμάτων,
προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,15 kg/m2

Δοχείο 4kg

CHEMSTOP WB 11 (Heavy Duty)
00000000
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Υδατικής βάσης, μη σιλικονούχος, υδροαπωθητικός άχρωμος εμποτισμός, πολυμερούς πυριτίου, για χρήση σε πορώδεις επιφάνειες με απορροφητικότητα. Διεισδυτικό
χωρίς διαλύτες, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση, υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, επιχρίσματα και
κονιάματα, πλινθοδομές, τεχνητές πέτρες, αμιαντοτσιμέντο κλπ.
Κατανάλωση: ~0,15-0,2 kg/m2

Δοχείo 4kg

WP - 55 S
00000000

00000000

Άχρωμη, υδροαπωθητική ρητίνη εμποτισμού, 1 συστατικού, με βάση την τεχνολογία
των σιλανίων / σιλοξάνης, με διαλύτες. Κατάλληλη για αδιαβροχοποίηση - υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων με απορροφητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα
διαπνοής υποστρώματος. Ιδανική για σκυρόδεμα, επιχρίσματα, σοβάδες, τσιμεντοκονιάματα, τεχνητές πέτρες, πλίνθους ή οπτόπλινθους, κεραμίδια, αμιαντοτσιμέντο, μη
εμφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια με απορροφητικότητα (λ.χ. τύπου cotto), αλλά και
φυσικά ορυκτά πετρώματα όπως φυσικές πέτρες κ.α.
Κατανάλωση: Για σκυρόδεμα ~0,17-0,6 lt/m2,
Για επιχρίσματα όψεων ~0,2-0,7 lt/m2,
Για τουβλοδομές και οπτόπλινθους ~0,25-1,0 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
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Δοχείo 3kg

Δοχείo 15kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Υδροφοβισμός – Αδιαβροχοποίηση Πορωδών Υποστρωμάτων

00000000

00000000

00000000

TECNOSOLID 82 / WP
Υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα συνδυασμένης κατάστασης μεθακρυλικών
ρητινών (ΜΑ) και σιλοξάνης, με διαλύτες. Κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων
υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και αντικονιακή προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. Επιτρέπει
τη διαπνοή, ανθεκτικό σε υπεριώδη. Κατάλληλο για όψεις κτιρίων για επιφάνειες
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, μωσαϊκά, πλινθοδομές, λιθοδομές ή λιθενδύσεις,
φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,5 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Δοχείο 5lt

Δοχείο 25lt

TECNOSILANO 6000

Δοχείο 25lt

Υδροαπωθητική προστασία σκυροδέματος με βάση τα σιλάνια, σε μορφή πάστας.
Αδιαβροχοποίηση σε βάθος, πορωδών υποστρωμάτων μεγάλης απορροφητικότητας
όπως σκυρόδεμα και κονιάματα, χωρίς δημιουργία ορατού επιφανειακού φιλμ.
Κατανάλωση: ~0,1-0,4 kg/m2

Βαρέλι 200lt

Καθαριστικά για Καταπολέμηση Βρύων – Λειχήνων
MIOSIN
00000000

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση φαινομένων ανάπτυξης βρύων – λειχήνων,
άλγης και βακτηριακών κοινοτήτων, εξωτερικά ή εσωτερικά, σε πορώδεις επιφάνειες, οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε κτιριακές κατασκευές. Απαιτείται καλό ξέπλυμα
της επιφάνειας με νερό μετά την εφαρμογή του προϊόντος.
Κατανάλωση: 1 ή 2 χ ~0,2 kg/m2

Δοχείo 3kg

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Ειδική Προστασία για Σκυρόδεμα & Μέταλλα
B 237 Solventless
00000000

00000000

Εποξειδική λιθανθρακόπισσα 2-συστατικών. Ανθεκτική με πολύ υψηλές χημικές
και μηχανικές αντοχές, χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτική προστασία σε αγωγούς
ομβρίων ή αστικών λυμάτων, σε δεξαμενές ροής και συγκέντρωσης αστικών λυμάτων σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και γενικότερα για επιφάνειες σκυροδέματος σε κτιριακές κατασκευές, σε λιμενικά έργα, στοιχεία από αμιαντοτσιμέντο, για
προστασία μεταλλικών επιφανειών σε θαλασσινό περιβάλλον κλπ.
Κατανάλωση: ~0,5 - 0,55 kg/m2/Dft 300 μm (2 στρώσεις)

Δοχεία 5kg
(A+B)

Δοχεία 20kg
(A+B)

00000000

THINNER B 237 Solventless

Δοχείο 3kg

00000000

Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας Β 237 Solventless.
Κατανάλωση: ~15-25 gr/m2, για την αραίωση της 1ης στρώσης του Β 237 Solventless

Δοχείο 15kg

00000000

B 237 Special

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Στρώση αντιδιαβρωτικής χημικής και μηχανικής προστασίας, 2-συστατικών.
Κατάλληλο μόνο για βιομηχανίες κατασκευής αμιαντοσωλήνων (με κατάλληλο
μηχάνημα βαφής σε μια στρώση ανάπτυξης 300 μm).
Κατανάλωση: ~0,5 kg/m2/Dft 300 μm

Δοχεία 5kg
(A+B)
Δοχεία 20kg
(A+B)
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Ειδική Προστασία για Σκυρόδεμα & Μέταλλα
THINNER B 237 Special
00000000

Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας Β 237 Special.
Κατανάλωση: ~20-25 gr/m2, για την αραίωση του Β 237 Special

Δοχείο 3kg

00000000

B 1737

Δοχείο 3kg
(A+B)

00000000

Εποξειδικό σύστημα 2-συστατικών με πολυουρεθάνη και λιθανθρακόπισσα, χωρίς
διαλύτες, με ελαστικότητα. Για την προστασία αγωγών, καναλιών και σωληνώσεων
ομβρίων λυμάτων.
Κατανάλωση: ~0,5 kg/m2/Dft 300 μm

Δοχείο 4kg
(A+B)

SINΜAST RM 616 WB (έγχρωμη)

00000000

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Υδατοδιαλυτή, έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, Χρησιμοποιείται ως
επένδυση επιφανειών για σταθεροποίηση έναντι σκόνης και προστασία δαπέδων.
Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές
τριβές, βαφή για δάπεδα, αλλά και τοίχους. Ουδέτερη, ιδανική σε χώρους όπου
απαιτείται διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα. Επίσης για σταθεροποίηση έναντι
σκόνης πριν την εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων συστημάτων ανυψωμένων
δαπέδων, προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική κόλλα ελαστικής συγκόλλησης.
_ 250 μm
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,6 kg/m2/ Dft >

SINMAST RM 22
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για επενδύσεις επιφανειών οι οποίες προορίζονται να δεχθούν τροφικές διαλύσεις (τρόφιμα,
ποτά, πόσιμο ή θαλασσινό νερό κλπ.). Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από
πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων,
χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους καταστημάτων, αρτοποιεία, εμφιαλωτήρια,
βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών, δεξαμενών ιχθυοκαλλιεργιών,
κολυμβητικών δεξαμενών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας Γαλλίας.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250 kg/m2/ Dft ~300-450 μm

00000000

00000000

Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας SINMAST RM 22, & RM 32 για
εφαρμογή του με ανάερο ψεκασμό (airless). Αραίωση ~3 - 5% κ.ο.

00000000

Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για επενδύσεις επιφανειών, βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος. Ανθεκτική σε
κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη
ως επικάλυψη προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης οχημάτων, logistics, χώρους καταστημάτων,
βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας
Γαλλίας. RAL αποχρώσεις.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250 kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~320-470 μm
Έγχρωμη, εποξειδική, οξύμαχη βαφή προστασίας, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες,
υψηλής χημικής αντίστασης (D.T.I. 17/1). Προστασία που υπόκειται σε απολύμανση
– πυρηνική – R.E. 81. Κατάλληλη για επενδύσεις χημικής – αντιδιαβρωτικής προστασίας μηχανημάτων, καναλιών, δεξαμενών μεταλλικών ή σκυροδέματος, σε χημικές
βιομηχανίες, σιδηρουργεία και σε εργοστάσια ή μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας και κτίρια αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας. Διατίθεται σε κόκκινο / καφέ.
Κατανάλωση: 2 ή 3 χ ~0,25 - 0,27 kg/m2
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Δοχεία 3kg
(A+B)
Δοχεία 10kg
(A+B)
Δοχεία 20kg
(A+B)

Δοχεία 15kg

SINMAST RM 410
00000000

Δοχεία 1kg
(A+B)

Δοχεία 3kg

THINNER RM 22/32

SINMAST RM 32
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Δοχεία 6kg
(A+B)

Δοχείο 3kg
(A+B)

Δοχείο 10kg
(A+B)

Δοχείο 4kg
(A+B)

Δοχείο 10kg
(A+B)

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Ειδική Προστασία για Σκυρόδεμα & Μέταλλα
SINMAST AC 10
00000000
Αστάρι φωσφατικού ψευδάργυρου, 2-συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης. Κατάλληλο
για την προστασία από διάβρωση σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών και επικολλητών χαλυβδο-ελασμάτων (ενισχύσεις beton-plaque) κλπ., μετά τον επιμελή
καθαρισμό με αμμοβολή.
Κατανάλωση: ~0,250 kg/m2/Dft 78 μm, σε μία στρώση ξηρού φιλμ

00000000

00000000

00000000

ACOSIN AC 90
Εποξειδικό αστάρι, υψηλής περιεκτικότητας ανόργανου ψευδάργυρου, 2-συστατικών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Κατάλληλο για την προστασία από διάβρωση
σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών, μεταλλικών δικτύων σωληνώσεως αρδευτικών έργων και προστασία μεταλλικών διατομών και επικολλητών χαλυβδοελασμάτων (ενισχύσεις beton-plaque) κλπ., μετά τον επιμελή καθαρισμό με αμμοβολή.
Κατανάλωση: ~0,270 kg/m2/Dft ~55 - 75 μm, σε μία στρώση ξηρού φιλμ

THINNER ACOSIN AC 90
Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας ACOSIN AC 90, για εφαρμογή
του με ανάερο ψεκασμό (airless). Aραίωση ~ 3 - 5% κ.ο.

Τιμή €

Δοχείο 1kg
(A+B)
Δοχείο 3kg
(A+B)
Δοχείο 2kg
(A+B)
Δοχείο 20kg
(A+B)

Δοχείο 3kg

SINEPOX RM 52
00000000

00000000

00000000

Έγχρωμη, εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών σε διαβρωτικούς παράγοντες. Πληρεί τις προδιαγραφές MIL– P–23236
(Επένδυση προστασίας δεξαμενών - Tank linings). Ανθεκτική σε καύσιμα, καυστικά
διαλύματα, αλκαλικά ή όξινα διαλύματα με σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. Ιδανική
για μεταλλικές επιφάνειες (που έχουν ήδη περαστεί με ειδικό αστάρι ACOSIN AC 90),
ως ενδιάμεση βαφή ή ως τελική στρώση επικάλυψης. Κατάλληλη ως στρώση εσωτερικής προστασίας μεταλλικών δεξαμενών ή δεξαμενών σκυροδέματος ή αγωγών
καυσίμων και νερού και γενικότερα πετροχημικών προϊόντων. Ακολουθείται από
πιστοποιητικό Γαλλίας και ΚΕΔΕ.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,270 kg/m2/ Dft ~250 - 375μm αντίστοιχα

THINNER SINEPOX RM 52

Δοχεία 4kg
(A+B)

Δοχεία 20kg
(A+B)

Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας SINEPOX RM 52, για εφαρμογή
του με ανάερο ψεκασμό (airless). Aραίωση ~ 3 - 5% κ.ο.

Δοχεία 3kg

00000000

ΤΗΙΝΝERS

Δοχείο 3kg

00000000

Ειδικοί διαλύτες αραίωσης στρώσεων προστασίας B237 Solventless B237 Special,
SINMAST RM 410, SINEPOX RM 52 κλπ.

Δοχείο 15kg

SINMAST PUREA

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Υψηλών επιδόσεων, υγρή, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, 2-συστατικών με βάση
την πολυουρία (purea). Προϊόν στεγανοποίησης επιφανειών, που εφαρμόζεται με 2-συστ.
αντλία ψεκασμού (και μόνο) και ωριμάζει ταχύτατα δημιουργώντας εύκαμπτο υμένα
μεμβράνης, υψηλής δομής και ανθεκτικότητας, φιλικό προς το περιβάλλον (δεν περιέχει
διαλύτες). Προσφέρει υψηλή αντίσταση έναντι έκθεσης σε διάφορα χημικά, εφαρμοζεται
ακόμα και σε χαμηλά όρια θερμοκρασιών και/ή σε υψηλούς, σχετικά, δείκτες υγρασίας
υποστρώματος. Αποτελεί προστασία κατάλληλη για το εσωτερικό μέρος κολυμβητικών
δεξαμενών, την προστασία δικτύων σωληνώσεων, ως επίστρωση επισκευής σε αγωγούς
υπεδάφους, σε σωλήνες και κανάλια αποστράγγισης, την προστασία δεξαμενών σε
φάρμες αγροικιών, ως επίστρωση σε βιομηχανικά δάπεδα, υγρομόνωση τοιχίων σκυροδέματος, περιθώρια και επιφάνειες οροφών, προστασία ανοικτών ή στεγασμένων χώρων
στάθμευσης, πεζοδρομίων, χώρων μεταφοράς, χώρους απόρριψης, γέφυρες κ.α.
Κατανάλωση: ~1,1-1,3 kg/m2/mm
~1,5-2,5 kg/m2/mm (συνολικά για 2 στρώσεις, σταυρωτά, σύμφωνα με ATG)

Δοχείο 4kg
(A+B)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

147

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Ειδική Προστασία για Σκυρόδεμα & Μέταλλα
TECNORIV PL 105
00000000

Έγχρωμη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού, απόδοσης gloss.
Εξαίρετη σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων.
Για πορώδεις επιφάνειες.
Κατανάλωση: ~0,25 kg/m2

Δοχείο 10kg

ΤECNORIV PL 100 (προηγούμενη ονομασία TECNORIV PL 20)
00000000

Άχρωμη πολυουρεθανική βαφή, απόδοσης matt, 1-συστατικού. Εξαίρετη σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. Προστασία σε
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τερακότα, πέτρα κλπ.
Κατανάλωση: ~0,25 kg/m2

Δοχείο 10kg

TECNORIV EP 180

00000000

Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών. Εσωτερική προστασία χώρων αποθήκευσης τροφίμων και ζυμαρικών, βιομηχανίες υφασμάτων, χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων, νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας, αρτοποιεία, παρασκευαστήρια και
κέντρα τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα έναντι
έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύματα αλάτων και αραιωμένων διαλυμάτων οξέων
Διατίθεται σε γκρι Ral 7035.
_ 350 μm
Κατανάλωση: 2 x ~0,300 - 0,350 kg/m2/ Dft >

Δοχεία 10kg
(A+B)

TECNORIV EP 400

00000000

Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών. Εσωτερική προστασία χώρων αποθήκευσης μπαταριών, χώρων φύλαξης χημικών και δεξαμενών γλυκού ή θαλασσινού νερού, αγωγών
ομβρίων λυμάτων, εσωτερική προστασία πύργων ψύξης και δεξαμενών επεξεργασίας
αστικών λυμάτων κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα έναντι έκθεσης σε νερό, έλαια,
διαλύματα αλάτων και αραιωμένων διαλυμάτων οξέων. Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση: 2 x ~0,300 - 0,350 kg/m2/ Dft ~ 400 - 500 μm

Δοχεία 10kg
(A+B)

TECNORIV EP 600
00000000

Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών. Εσωτερική προστασία δεξαμενών ποσίμου, υδατόπυργων, ιχθυοκαλλιεργιών, σιλό φύλαξης σιτηρών κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα
έναντι έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύματα αλάτων και αλκαλίων και ορισμένα
διαλύματα οξέων.
Κατανάλωση: 2 x ~0,4 kg/m2/Dft 600-700 μm

Δοχεία 10kg
(A+B)

ALUMANATION 301

148
00000000

00000000

Υψηλών προδιαγραφών και αποδόσεων, εύκαμπτη βαφή εξωτερικής προστασίας, με
διαλύτες, ενισχυμένη με ίνες. Γρήγορης ωρίμανσης, υψηλής μηχανικής και χημικής
αντοχής, κατάλληλη για όλες σχεδόν τις μεταλλικές επιφάνειες των κατασκευών. Δείκτες υψηλής προστασίας για μεγάλο χρόνο υπηρεσίας. Προστασία έναντι διάβρωσης
λόγω δράσης διαβρωτικών παραγόντων ή λοιπών περιβαλλοντικών και καιρικών
επιδράσεων. Διατήρηση ευκαμψίας, διάρκεια και σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV.
Υψηλή μείωση κόστους εφαρμογής, καθώς δεν απαιτείται στρώση ασταρώματος, ενώ
παράλληλα συγκριτικά με συστήματα ανάπτυξης πολλαπλών στρώσεων προστασίας, επιτυγχάνεται πάχος στρώσης υψηλής δομής, 350 μm (ξηρό φιλμ), σε μία μόνο
στρώση εφαρμογής! Κατάλληλη για μεταλλικές γέφυρες και πεζογέφυρες, γέφυρες σιδηροδρόμων, συρμούς τρένων, γερανογέφυρες, εξωτερική προστασία για δεξαμενές
καυσίμων σε μονάδες διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό,
στοιχεία δομικού χάλυβα, πυλώνες μεταφοράς ρεύματος, τραπεζοειδή λαμαρίνα, δίκτυα σωληνώσεων κλπ. Εγκεκριμένη ακόμα και από τον Εθνικό Οργανισμό Γαλλικών
Σιδηροδρόμων (SNCF). Διατίθεται σε ασημί ανοικτό/ γκρι.
Κατανάλωση: 1 x ~0,8 lt/m2/Dft 350 μm
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Δοχείο ~19lt

Βαρέλι 207lt

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Βάρος
Χρώμα Βάρος Παλέτας

Ονομασία / Περιγραφή

Τιμή €

Geolite®

00000000

Ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την
παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό
για το GreenBuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά
πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, με κανονική πήξη.
Το GeoLite® είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και προστασία των κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκάρια, κολώνες, πλάκες,
μετώπες, ράμπες, προσόψεις, διακοσμητικά στοιχεία, αετώματα
και των έργων υποδομών, όπως γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες
και υδραυλικά κανάλια.

-

25kg

1500kg

-

25kg

1500kg

-

4X5kg

480kg

-

25kg

1500kg

-

4X5kg

480kg

Λευκό

14lt

462lt

14lt

462lt

4lt

320lt

4lt

320lt

Geolite® 40
00000000

00000000

Ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την
παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό
για το GreenBuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά
πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, με ημιταχεία πήξη
40 λεπτών. Το GeoLite® 40 είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για
την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και προστασία των
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως δοκάρια, κολώνες,
πλάκες, μετώπες, ράμπες, προσόψεις, διακοσμητικά στοιχεία,
αετώματα. Ειδικό για επεμβάσεις με καλαθοφόρο γερανό, σε
χαμηλές θερμοκρασίες και όπου απαιτείται ταχεία παράδοση προς
χρήση. Βάφεται μετά από 4 ώρες.

Geolite® 10
00000000

00000000

Ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για την
παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό
για το GreenBuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά
πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, με ταχεία πήξη 10
λεπτών. Το GeoLite® 10 είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για
την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και προστασία των
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως δοκάρια, κολώνες,
πλάκες, μετώπες, ράμπες, προσόψεις, διακοσμητικά στοιχεία,
αετώματα. Ειδικό για επεμβάσεις με καλαθοφόρο γερανό, σε
χαμηλές θερμοκρασίες και όπου απαιτείται ταχεία παράδοση προς
χρήση. Βάφεται μετά από 4 ώρες.

00000000
Geolite MicroSilicato
®

00000000

00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ορυκτό γεώχρωμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον,
με βάση πυριτικά γεωενεργά μικροσωματίδια για την αναγέννηση
Αποχρώκαι προστασία των επιφανειών από σκυρόδεμα, ιδανικό για το
σεις
GreenBuilding. Το GeoLite® MicroSilicato, είναι ένα γεώχρωμα
πλήρωσης παλλόμενου ματ αποτελέσματος, για τη μονολιθική
προστασία του σκυροδέματος, νέου ή αποκατεστημένου, κατά της
ενανθράκωσης, ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, στα
Λευκό
άλγη και τη μούχλα. Εφαρμόζεται με ρολό και πινέλο σε κατασκευές
από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκάρια, κολώνες, μετώπες, προσόψεις, διακοσμητικά στοιχεία, αετώματα και σε έργα υποδομών
όπως γέφυρες, οδογέφυρες και σήραγγες.
Αποχρώσεις
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Κωδικός

Βάρος
Βάρος Παλέτας

Ονομασία / Περιγραφή

Τιμή €

Geolite® Base

00000000

Υδατοδιαλυτό υλικό προετοιμασίας υποστρωμάτων πιστοποιημένο ως φιλικό
προς το περιβάλλον, για απορροφητικές επιφάνειες ορυκτής βάσης, ιδανικό
για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες και με χαμηλότατες
εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων. Σέβεται το περιβάλλον και την
υγεία των χρηστών.
Το GeoLite® Base είναι ειδικό για την προετοιμασία των υποστρωμάτων
για την πραγματοποίηση μονολιθικών και δομικών εφαρμογών αύξησης
πάχους σε πλάκες, δάπεδα και κατασκευές από σκυρόδεμα. Ρυθμίζει την
υδατοαπορροφητικότητα του υποστρώματος, επιτρέποντας τη σωστή και
φυσική κρυσταλλοποίηση και μονολιθική πρόσφυση του γεωκονιάματος στο
υπόστρωμα.

5kg

450kg

25kg

1500kg

Kerabuild® Eco R2 Finish
00000000

Κωδικός

00000000

00000000

00000000

150
00000000

Ορυκτό κονίαμα φιλικό προς το περιβάλλον, για λειάνσεις εγγυημένης
διάρκειας σε κατασκευές από σκυρόδεμα, ιδανικό για το GreenBuilding. Με
χαμηλές εκπομπές CO2, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. Το Kerabuild®
Eco R2 Finish είναι κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή, με Zero Crack
Risk, συμμορφούμενο με τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που απαιτούνται από
το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R2 τύπου CC
και PCC. Εξομάλυνση επιφανειών από σκυρόδεμα.

Ονομασία / Περιγραφή
Kerabuild® Eco Osmocen
Ορυκτό υλικό επικάλυψης ωσμωτικής δράσης, φιλικό προς το
περιβάλλον, για την προστασία και τη στεγανοποίηση εγγυημένης διάρκειας κατασκευών από σκυρόδεμα, ιδανικό για το
GreenBuilding. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. Το Kerabuild®
Eco Osmocem είναι υλικό επικάλυψης ενός συστατικού, θιξοτροπικό, συμμορφούμενο με τα χαρακτηριστικά επίδοσης που
απαιτούνται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1504-2, επικαλύψεις
(C), ανθεκτικό στις θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού.

Rasobuild® Eco Consolidante
Σταθεροποιητικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον για τη σταθεροποίηση παλαιών ή σαθρών επιχρισμάτων, ιδανικό για το
GreenBuilding. Με βάση το νερό, σέβεται το περιβάλλον και την
υγεία των χρηστών. Το Rasobuild® Eco Consolidante σταθεροποιεί
τα υποστρώματα που εμφανίζουν υψηλό πορώδες και υπερβολική
επιφανειακή σκόνη χάρη στην υψηλή διείσδυση. Βελτιώνει την
πρόσφυση των κύκλων εφαρμογής που ακολουθούν.

Βάρος
Χρώμα Βάρος Παλέτας

Λευκό

25kg

1500kg

Γκρι

25kg

1500kg

-

25kg

600kg

-

5kg

450kg

-

20kg

1200kg

Τιμή €

Rasobuild® Eco Extrafino

00000000

Ορυκτό υλικό φινιρίσματος, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό
για το GreenBuilding. Με μειωμένες εκπομπές CO2, περιέχει
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
Το Rasobuild® Eco Extrafino εγγυάται επιφανειακά φινιρίσματα
υψηλής σταθερότητας διαστάσεων με ένα μόνο πέρασμα. Η υψηλή
ρευστότητα επιτρέπει λείο φινίρισμα και γρήγορη και σίγουρη
εφαρμογή. Κατάλληλο ως υπόστρωμα για διακοσμητικά χρώματα
και επενδύσεις, οργανικά και ορυκτά. Λευκό.
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Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Βάρος
Χρώμα Βάρος Παλέτας

Ονομασία / Περιγραφή

Rasobuild® Eco Fino
Ορυκτό υλικό φινιρίσματος, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό
για το GreenBuilding. Με μειωμένες εκπομπές CO2, περιέχει
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
Το Rasobuild® Eco Fino εγγυάται επιφανειακά φινιρίσματα υψηλής
σταθερότητας διαστάσεων με ένα μόνο πέρασμα. Η υψηλή ρευστότητα επιτρέπει λείο φινίρισμα και γρήγορη και σίγουρη εφαρμογή.
Κατάλληλο ως υπόστρωμα για διακοσμητικά χρώματα και επενδύσεις, οργανικά και ορυκτά.

Rasobuild® Eco Granello
Ορυκτό υλικό φινιρίσματος, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό
για το GreenBuilding. Με μειωμένες εκπομπές CO2, περιέχει
ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
Το Rasobuild® Eco Granello εγγυάται επιφανειακά φινιρίσματα
υψηλής σταθερότητας διαστάσεων με ένα μόνο πέρασμα. Η υψηλή
ρευστότητα επιτρέπει λείο φινίρισμα και γρήγορη και σίγουρη
εφαρμογή. Κατάλληλο ως υπόστρωμα για διακοσμητικά χρώματα
και επενδύσεις, οργανικά και ορυκτά.

Rasobuild® Eco Top Fino
Ορυκτό υλικό λείανσης φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό για
το GreenBuilding. Με μειωμένες εκπομπές CO2, περιέχει ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
Το Rasobuild® Eco Top Fino είναι κατάλληλο για λειάνσεις και
εξομαλύνσεις απορροφητικών και μη απορροφητικών επιφανειών, για την πραγματοποίηση φινιρισμάτων υψηλής σταθερότητας
διαστάσεων και ανώτερων μηχανικών αντοχών. Για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους

Λευκό

25kg

1500kg

Γκρι

25kg

1500kg

Λευκό

25kg

1500kg

Γκρι

25kg

1500kg

Λευκό

25kg

1500kg

Γκρι

25kg

1500kg

Λευκό

25kg

1500kg

Τιμή €

Rasobuild® Eco Top Granello

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ορυκτό υλικό λείανσης φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό για το
GreenBuilding. Με μειωμένες εκπομπές CO2, περιέχει ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.
Το Rasobuild® Eco Top Granello είναι κατάλληλο για λειάνσεις και
εξομαλύνσεις απορροφητικών και μη απορροφητικών επιφανειών, για την πραγματοποίηση φινιρισμάτων υψηλής σταθερότητας
διαστάσεων και ανώτερων μηχανικών αντοχών. Για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
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Αγκυρωτικά
Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

00000000

MICROSEALER- 50

Διαφανές

Υγρό

1lit

9

Διαφανές

Υγρό

5lit

4

Διαφανές

Υγρό

20lit

-

Διαφανές Υγρό α+β

1kg

9

Διαφανές Υγρό α+β

4kg

1

Διαφανές Υγρό α+β

10kg

-

Διαφανές Υγρό α+β

20kg

-

Διαφανές Υγρό α+β

5kg

9

Διαφανές Υγρό α+β

4kg

1

Διαφανές Υγρό α+β

20kg

-

00000000

Αγκυρωτικό υλικό πολυουρεθανικής
βάσεως ενός συστατικού για πορώδη ή
μη πορώδη υποστρώματα.
Κατανάλωση: 100 - 250gr/m2, ανάλογα
με το υπόστρωμα

00000000

AQUADURTM

00000000

00000000
00000000

Εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών, υδατοδιαλυτό, μη τοξικό, κατάλληλο για χρήση
σαν primer σε υγρές επιφάνειες, νωπό
σκυρόδεμα, με υψηλές μηχανικές αντοχές,
άριστη αντοχή στην τριβή και εξαιρετική
σκληρότητα. Αραιώνεται με νερό. Ισχυρή
πρόσφυση σε σιδηρούχα και μη, μέταλλα
(αλουμίνιο, γαλβανιζέ).
Κατανάλωση: 100 - 200gr/m2

Τιμή €/
lt ή kg

Τιμή €/
τεμάχιο

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
00000000

00000000

Αστάρι δυο συστατικών χωρίς διαλύτες
ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα
ΗYPERDESMO® και άλλα προϊόντα. Είναι
γρήγορο στην εφαρμογή δεν είναι τοξικό
δεν περιέχει καθόλου πτητικές οργανικές ενώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε σκυρόδεμα και μέταλλα . Ιδανικό σε
χώρους που δεν αερίζονται καλά. Έχει
άριστη συμβατότητα με την άσφαλτο και
τις μεμβράνες αυτής.
Καταν άλωση: 100 - 500 gr/m2

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

Sika® AnchorFix®-1
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00000000

Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για εφαρμογές
σε: • Ράβδους/ Σιδηροπλισμούς • Βίδες και ειδικά συστήματα αγκύρωσης • Ντίζες • Σκυρόδεμα • Τοιχοποιία με συμπαγή ή διάτρητα τούβλα
• Φυσικές πέτρες υψηλής σκληρότητας και συμπαγείς βράχους.

Χρώμα

Συσκ/σία

Μείγμα:
ανοικτό Γκρι

Φύσιγγα
300ml

Μείγμα:
ανοικτό Γκρι

Φύσιγγα
550ml

Μείγμα
A+B:
ανοικτό γκρι

Φύσιγγα
300ml

Τιμή €

Sika® AnchorFix®-2

00000000

Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης για εφαρμογές με: • Ράβδους/ σιδηροπλισμούς • Κοχλίες
με σπείρωμα (ντίζες) • Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων •
Υπόστρωμα • Σκυρόδεμα • Συμπαγή τοιχοποιία • Μέταλλο • Φυσικούς
λίθους υψηλής σκληρότητας • Συμπαγείς βράχους.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 0,54 kg/m2 (χωρίς φύρα, για μέσο πάχος
ξηρού φιλμ 400 μm)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογές

00000000

Sika® AnchorFix®-3+
Υψηλής απόδοσης δύο συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό
κατάλληλο για αγκυρώσεις στα παρακάτω πεδία εφαρμογής: • Οπλισμών
σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές • Ντίζες και βίδες • Στηρίγματα
για αγωγούς και μηχανολογικό εξοπλισμό • Κουπαστές, κιγκλιδώματα, κουφώματα σε θύρες και παράθυρα • Για υποστρώματα όπως
σκυρόδεμα, υψηλής αντοχής πέτρες και συμπαγής βράχος, μέταλλο
και ξύλο, τοιχοποιία με συμπαγή και μη συμπαγή λιθοσώματα.

Χρώμα

Συσκ/σία

Μείγμα:
ανοικτό Γκρι

Διπλή
Φύσιγγα
400ml

00000000

Sikadur®-31 EF
Εποξειδικό συγκολλητικό υλικό δύο συστατικών για χρήση ως:
• Δομητικό υλικό συγκόλλησης για σκυρόδεμα, κονίαμα, πέτρες, κεραμικά, κονίαμα, σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο, κ.α. • Επισκευαστικό κονίαμα και συγκολλητικό επισκευής σκυροδέματος σε γωνίες,
ακμές, οπές και γεμίσματα διάκενων • Επισκευαστικό ρωγμών.

Γκρι

1.2kg
σετ (Α+Β)

00000000

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.7kg/m2 ανά mm πάχους

Γκρι

6kg
σετ (Α+Β)

00000000

Sikadur®-32 EF
Εποξειδικό συγκολλητικό υλικό για την ενίσχυση πρόσφυσης μεταξύ
παλαιού και νέου σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται σε: • Μονολιθικές κατασκευές μεταξύ σκληρυμένου και φρέσκου σκυροδέματος
• Σκληρή φυσική πέτρα, κεραμικά, ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα,
κονιάματα, ξύλο, αλουμίνιο, γυαλί, πολυεστέρα, κ.α.

Ανοιχτό Γκρι

1.0kg
σετ (Α+Β)

00000000

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,2-1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης

Ανοιχτό Γκρι

4.5kg
σετ (Α+Β)

Γκρι

1.5kg
σετ (Α+Β+Γ)

Γκρι

5kg
σετ (Α+Β+Γ)

Κίτρινο-καφέ

1kg
σετ (Α+Β)

00000000

Sikadur®-42 Anchor
Χυτό εποξειδικό ρητινοκονίαμα. Χρησιμοποιείται: • Ως αυτοεπιπεδούμενο και επισκευαστικό κονίαμα σε σκυρόδεμα, πέτρα, κονιάματα,
ξύλο κ.α. • Για δομητικές συγκολλήσεις σε αναμονές κατασκευών
• Για αγκυρώσεις ράβδων σε οριζόντιες επιφάνειες • Για χυτεύσεις
ακριβείας σε εφέδρανα, πλάκες εδράσεων μηχανών, στερεώσεις και
αρμοκάλυπτρα γεφυρών, συγκολλήσεις σιδηροτροχιών.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.9 kg/lt μείγματος

00000000

Sikadur®-52 Injection
Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους για χρήση ως: • Ενέσιμη ρητίνη με
πολύ καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα, φυσική λίθο, μέταλλο και δομική ξυλεία • Για την πλήρωση και σφράγιση διάκενων και
ρωγμών σε κατασκευές, όπως γέφυρες, υποστηλώματα, δοκάρια,
θεμελιώσεις, τοιχία, δάπεδα, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια κ.α.
• Συνεισφέρει στη δομητική συγκόλληση (μονολιθικότητα) των
διαφορετικών τμημάτων του σκυροδέματος.

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1 kg Sikadur®-52 Injection ισοδυναμούν
με 1 l ενέσιμης ρητίνης

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ
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Κωδικός

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές
SikaGrout®-212 Classic
Έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα περιορισμένης συρρίκνωσης, κατάλληλο
για: • Δομητική ενίσχυση (αρχή 4, μέθοδος 4.2 του ΕΝ 1504-9) • Τοποθέτηση οπλισμών σε προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων διαμορφωμένες οπές σε σκυρόδεμα • Αγκυρώσεις βλήτρων (ντίζες, χαλύβδινοι
οπλισμοί κ.α.) και μεταλλικών κατασκευών για σταθεροποίηση μεταλλικών ελασμάτων, μηχανών, πασσάλων θεμελιώσεων, κ.α. • Γεμίσματα
με απλή βαρυτική έγχυση (ή ενεμάτωση) κενών, ρωγμών, οπών σε
κατασκευές τοιχοποιίας, σε βράχους, κ.α. • Για χυτεύσεις βάσεων
μηχανημάτων και εδράσεις • Χρήση σε αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος • Στερεώσεις • Μπορεί να προστεθεί
επιπλέον ποσότητα αδρανών εάν κρίνεται απαραίτητο.

Χρώμα

Συσκ/σία

Γκρι

Σακί 28kg

Γκρι

Σακί 28kg

Γκρι

Σακί 20kg

Γκρι

Πλαστικός
σάκος 5kg με
επένδυση
αλουμινίου

Γκρι

Σακί 25kg

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~2.0kg/m2

00000000

SikaGrout®-312 RFΑ
Τσιμεντοειδές κονίαμα για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις ακριβείας
για: • Γεμίσματα με απλή χύτευση ή ενέσιμη διαδικασία κοιλοτήτων,
ρωγμών, ασυνεχειών κ.α. • Αγκυρώσεις βλήτρων, ντιζών και σε
μεταλλικές κατασκευές για σταθεροποίηση μεταλλικών ελασμάτων,
μηχανών, πασσάλων θεμελιώσεων κ.α. • Υποστυλώσεις • Γεμίσματα
αρμών και άκαμπτων συνδέσεων μεταξύ στοιχείων σκυροδέματος.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 2kg/m2/mm πάχους στρώσης

00000000

SikaGrout®-LSR
Τσιμεντοειδές συνδετικό υλικό για: • Ενέματα στις σωληνώσεις
που εγκιβωτίζονται τένοντες προέντασης • Γεμίσματα κοιλοτήτων
σε βράχους ή σε υπέδαφος όπου εγκλωβίζονται συνδετικοί ράβδοι
• Σφραγίσεις ρωγμών σε σκυρόδεμα, βράχους, τοιχοποιίες με την
τεχνική των ενεμάτων • Σφραγίσεις κατασκευαστικών και άκαμπτων
αρμών σε προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία.
Κατανάλωση / Δοσολογία: Ένα σακί αποδίδει ~13-14lt υψηλής
ρευστότητας κονίαμα

00000000
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00000000

Sika® MiniPack Ταχύπηκτο Στερεώσεων
Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων σε μικρή συσκευασία για: • Προσαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων • Εξασφάλιση αγκυρώσεων, βλήτρων εκτόνωσης, στηριγμάτων σωληνώσεων, φουρκετών, μουρέλων,
ντιζών, κ.α. • Τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων παραθύρων και θυρών
• Αγκύρωση πασσάλων, εσχαρών, μεταλλικών οδηγών κ.α.

Sika® Rapid+
Ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών και αγκυρώσεων. Έτοιμο για χρήση
κονίαμα, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές όπου απαιτείται κονίαμα
ταχείας πήξης, όπως: • Προσαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων • Αγκύρωση βλήτρων εκτόνωσης, στηριγμάτων σωληνώσεων, φουρκέτων,
μουρελών, ντιζών, κ.α. • Τοποθέτηση στοιχείων πλαισίων παραθύρωνθυρών • Αγκύρωση πασσάλων, σχαρών, μεταλλικών οδηγών.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.85kg/m2/mm

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Συσκ/σία

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
10kg, 20kg
(A+B)

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Κεχριμπαρένιο

Δοχεία
10kg, 20kg
(A+B)

Γκρι

Δοχεία 1kg,
3kg, 10kg
(A+B)

Γκρι

Δοχεία
1kg και 4kg
(Α+Β)

Λευκό

Δοχεία
1kg και 4kg
(Α+Β)

Γκρι ή
κεραμιδί

Δοχεία
1kg, 4kg
(Α+Β)

Τιμή €

Εποξειδικά Επισκευών - Ενέσεων
SINΜAST S2L
00000000

00000000

Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, μακράς εργασιμότητας, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με
νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις-πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων,
ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για εύρος
ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται για χρήση
κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας ~0,3-0,5kg/m2
Ειδικό βάρος ~1,1kg/lt

SINΜAST S2
00000000

00000000

Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή
ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους
1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή αλλά και τη
χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος ~1,1kg/lt

SINPAST J/A

00000000

00000000

Ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση παλαιό με
νέο σκυρόδεμα, ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους
άνω των 3 mm έως 4 mm και για αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών
οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας ~0,3-0,7kg/m2
Ειδικό βάρος ~1,52kg/lt

SINMAST P 103 F (fine)
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτοκόκκων αδρανών,
χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών,
στοκαρίσματα και επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και για επικολλήσεις μεταλλικών
στοιχείων. Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

SINMAST P 103
00000000

00000000

Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler μεγαλύτερης κοκκομετρίας
αδρανών (συγκριτικά με τον τύπο fine), χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και
επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων,
εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και
πλακών, καθώς και για προσαρμογή επικολλητών ελασμάτων χάλυβα
(ενισχύσεις beton plaque). Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

Γκρι ή
κεραμιδί

Δοχεία
10 kg (Α+Β)

Γκρι

Δοχεία
1 g (Α+Β)

SINMAST P 103 FS/ Inject.

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ταχείας ωρίμανσης εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτοκόκκων αδρανών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες
αγκυρώσεις – πακτώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και επισκευές από
σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις
κλπ. Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. Ταχύτατη εφαρμογή με
πιστόλι μονής φύσιγγας (κενής).
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,6kg/lt

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ
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ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Θιξοτροπικές σε μορφή πάστας
TECNOPOL–380 (400ml)

00000000

Ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, συγκολλητικό υλικό
αγκυρώσεων, πολυεστερικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής
ανάμιξης στο ακροφύσιο. Κατάλληλο για ταχύτατες πακτώσεις αγκυρίων – βλήτρων,
ντιζών κλπ. (χημικές αγκυρώσεις), σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, λιθοδομές,
συμπαγείς βράχους, τσιμεντοπλινθοδομές τουβλοδομές κ.α. Συσκευασία μονής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής μονής φύσιγγας
400 ml. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Η απόδοση της φύσιγγας (400 ml) κυμαίνεται περίπου
στα 1,61kg/lt όγκου

Διατίθεται σε
μονή φύσιγγα
(400 ml) /
1 κιβώτιο
περιλαμβάνει
12 τεμάχια

DURAL FAST SET Epoxy LV
00000000

Χαμηλού ιξώδους εποξειδικής βάσης ρευστό υλικό βλητρώσεων – αγκυρώσεων
(ASTM C 881, Type I and IV), σφράγισης ρηγματώσεων, ταχείας ωρίμανσης.
Συσκευασία φύσιγγας 2-συστατικών, αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού
πιστολιού υποδοχής διπλής φύσιγγας SINTECNO Static Mixing Gun. Δυνατότητα
εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Διπλή φύσιγγα
2 x 312gr

SDURAL FAST SET Epoxy GEL 10 oz (300 ml)

00000000

Ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, συγκολλητικό υλικό
αγκυρώσεων, εποξειδικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής
ανάμιξης στο ακροφύσιο (ASTM C881, Τύποι I & IV & AASHTO 235). Κατάλληλο
για ταχύτατες πακτώσεις αγκυρίων – βλήτρων, ντιζών κλπ., ως προς τη χρήση
που ορίζουν οι Προδιαγραφές ACI 503.1, 503.2, 503.3 και 503.4. Συσκευασία
μονής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής μονής
φύσιγγας. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Η απόδοση μονής φύσιγγας (300 ml) κυμαίνεται περίπου
στα 17 in3 (.28 lt)

Δοχεία 1kg
(A+B)

DURAL FAST SET Epoxy GEL 22 oz (> 600 ml)

00000000
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Ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, συγκολλητικό υλικό
αγκυρώσεων, εποξειδικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής
ανάμιξης στο ακροφύσιο (ASTM C881, Τύποι I & IV & AASHTO 235). Κατάλληλο
για ταχύτατες πακτώσεις αγκυρίων – βλήτρων, ντιζών κλπ., ως προς τη χρήση
που ορίζουν οι Προδιαγραφές ACI 503.1, 503.2, 503.3 και 503.4. Συσκευασία
διπλής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής
διπλής φύσιγγας (SINTECNO Static Mixing Gun). Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα
και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Η απόδοση διπλής φύσιγγας (650 ml) κυμαίνεται περίπου
στα 37 in3 (.61 lt)

Διατίθεται σε
διπλή φύσιγγα
22 oz (600 ml)
/ 1 κιβώτιο
περιλαμβάνει
12 τεμάχια

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Χυτά Αυτοεπιπεδούμενα Κονιάματα
TECNOPOL–380 (400ml)

00000000

Χυτό, μη συρρικνούμενο, έτοιμο κονίαμα υψηλών αντοχών, 1-συστατικού. Κατάλληλο, για αγκυρώσεις μεταλλικών στοιχείων, για πακτώσεις ακριβείας, για διαμόρφωση
βάσεων έδρασης μηχανημάτων, δομικές επισκευές φωλεών - κοιλοτήτων, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, για εφέδρανα γεφυρών κ.α. Πυκνόπορο, κονίαμα
υψηλής πρόσφυσης, πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών (θλιπτική
αντοχή 28 ημερών: > 80 N/mm2). Με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών
(κοκκομετρίας 3-5 mm & 8-13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 40%, για πλήρωση μεγάλων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 40 mm). Για πάχη ανάπτυξης 40300 mm. Αναμίξτε 2,35 – 3,35 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ

Σάκος 25kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Βάρος
Βάρος Παλέτας

Ονομασία / Περιγραφή

Τιμή €

Geolite® Magma

00000000

Ορυκτό γεωκονίαμα , φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση γεωσυνδετικό υλικό
κρυσταλλοποίησης, για τη μονολιθική παθητικοποίηση, αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδανικό για το
GreenBuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Χυτεύσιμο, με κανονική πήξη, για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση
και σταθεροποίηση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκάρια,
κολώνες, πλάκες, δάπεδα, πεζοδρόμια και των έργων υποδομών, όπως γέφυρες,
οδογέφυρες και για την αγκύρωση και στερέωση μεταλλικών στοιχείων.

25kg

1500kg

25kg

1500kg

25kg

1500kg

Geolite® Magma 20

00000000

Ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση
γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, για τη μονολιθική παθητικοποίηση,
αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει
υποστεί φθορά, ιδανικό για το GreenBuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε
πετροχημικά πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Χυτεύσιμο, με ταχεία πήξη 20
λεπτών. Είναι ένα γεωκονίαμα για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση και
σταθεροποίηση κατασκευών και υποδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου
απαιτείται άμεση παράδοση προς χρήση, όπως δάπεδα βιομηχανικά και αεροδρομίων, αρμοί σε αυτοκινητόδρομους, πεζοδρόμια και για την αγκύρωση και
στερέωση καλυμμάτων φρεατίων, φρεατίων, περιφράξεων, πινακίδων κ.λπ.

Geolite® Asfalto

00000000

Ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση
γεωσυνδετικό υλικό κρυσταλλοποίησης, σε μαύρο χρώμα ειδικό για εφαρμογές
οδοποιίας, ιδανικό για το GreenBuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετροχημικά πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Θιξοτροπικό, ταχείας πήξης 20 λεπτών.
Το GeoLite® Asfalto είναι ένα γεωκονίαμα ιδανικό για εφαρμογές στις οποίες
απαιτείται άμεση παράδοση προς χρήση όπως βιομηχανικά δάπεδα και δάπεδα
αεροδρομίων, πεζοδρόμια και για την αγκύρωση και στερέωση καλυμμάτων
φρεατίων, φρεατίων, περιφράξεων, πινακίδων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

00000000

Lampocem

Σάκος 25kg

00000000

Έτοιμο προς χρήση, μη συρρικνούμενο υδραυλικό συνδετικό ταχείας
πήξης και σκλήρυνσης. Μέγιστο μέγεθος αδρανούς < 0,1mm. Η αναλογία
ανάμειξης είναι 100 μέρη LAMPOCEM με 20-21 μέρη νερού. Ο χρόνος
ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 λεπτό (στους +23°C), και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. Η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 1,8kg/dm3 των κοιλοτήτων προς πλήρωση.

00000000
00000000

Τιμή €

Κιβώτιο
4x5kg σάκων
Συσκευασία
4x5kg κουτιών
Συσκευασίες
9x1kg κουτιών

Mapefill

00000000

Υψηλής ρευστότητας, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για αγκυρώσεις. Μέγιστο μέγεθος αδρανούς 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη MAPEFILL
με 14-15 μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους
+20°C), και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. Το μέγιστο πάχος εφαρμογής είναι
6 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6. Η εφαρμογή γίνεται μεέγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,95kg/dm3 των κοιλοτήτων προς πλήρωση.

σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25 kg

Mapefill R

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Έτοιμο προς χρήση, μη συρρικνούμενο υδραυλικό συνδετικό ταχείας πήξης
και σκλήρυνσης. Μέγιστο μέγεθος αδρανούς 2,5mm. Η αναλογία ανάμειξης
είναι 100 μέρη MAPEFILL R με 17-18 μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο
είναι ~ 45 λεπτά (στους +20°C), και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. Το μέγιστο πάχος εφαρμογής είναι 6 cm ανά στρώση. Η εφαρμογή γίνεται με έγχυση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6
Κατανάλωση: περίπου 1,95kg/dm3 των κοιλοτήτων προς πλήρωση.

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Mapefix EP

00000000

Εποξειδικό χημικό αγκύριο για δομικά φορτία. Για όλα τα συμπαγή και
διάτρητα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα σκυροδέματος,
τοιχοποιίες από τούβλο, μικτές τοιχοποιίες, ξύλο και βράχος. Προτεινόμενη
τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι, κρουστικό τρυπάνι, διάτρηση «καρότου»
ή εργαλεία με διαμαντένια κεφαλή. Η οπή κατά την εφαρμογή πρέπει να
είναι καθαρή, στεγνή, υγρή ή νωπή. Ο χρόνος εργασιμότητας στους +20°C
είναι 30 λεπτά και ο χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C είναι 10 ώρες
σε στεγνό υπόστρωμα και 20 ώρες σε νωπό υπόστρωμα. Η προτεινόμενη
διάμετρος αγκυρίου είναι από Μ8 έως Μ39, από Ø8 έως Ø40. Διαθέσιμες
πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε μη-ρηγματωμένο
σκυρόδεμα), ΕΤΑ επιλογή 1 (για αγκύρια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα),
αντίδραση στη φωτιά. Η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Φύσιγγα 385ml

Mapefix PE SF
00000000

00000000

Χημικό αγκύριο, με βάση πολυεστερικές ρητίνες, χωρίς στυρένιο, για ελαφριά
φορτία. Είναι κατάλληλο για όλα τα διάτρητα υποστρώματα, μπορεί, επίσης, να
χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, τοιχοποιίες από τούβλο και μικτές τοιχοποιίες.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι ή κρουστικό τρυπάνι. Η
οπή κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Η θερμοκρασία
υποστρώματος κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι +5°C έως +35°C. Ο χρόνος
εργασιμότητας στους +20°C είναι 6 λεπτά και ο χρόνος τελικής σκλήρυνσης
στους +20°C είναι 45 λεπτά σε στεγνό υπόστρωμα και 90 λεπτά σε νωπό υπόστρωμα. Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου είναι από Μ8 έως Μ24. Διαθέσιμες
πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε μη-ρηγματωμένο
σκυρόδεμα). Η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Φύσιγγα 300ml

Φύσιγγα 380ml

Mapefix PE Wall
00000000

00000000

Χημικό αγκύριο από μείγμα πολυεστερικών ρητινών, χωρίς στυρένιο, για
ελαφριά φορτία. Είναι κατάλληλο για όλες οι συμπαγείς και διάτρητες
τοιχοποιίες. Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι ή κρουστικό
τρυπάνι. Το υπόστρωμα κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι στεγνό και η
θερμοκρασία του +0°/+30°C. Ο χρόνος εργασιμότητας στους +20°C είναι
6 λεπτά και ο χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C είναι 45 λεπτά.
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου είναι από Μ8 έως Μ24. Διαθέσιμες πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETAG 029 (αγκύρια σε τοιχοποιία). Η εφαρμογή
γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Φύσιγγα 300ml

Φύσιγγα 380ml

Mapefix VE SF
00000000
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00000000

Χημικό αγκύριο με βάση υβριδικές βινυλικές ρητίνες, χωρίς στυρένιο για
βαριά φορτία. Είναι κατάλληλο για όλα τα συμπαγή και διάτρητα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα σκυροδέματος, τοιχοποιίες από τούβλο,
μικτές τοιχοποιίες και ξύλο. Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης είναι με τρυπάνι
ή κρουστικό τρυπάνι. Η οπή κατά την εφαρμογή πρέπει καθαρή, στεγνή, υγρή
ή νωπή. Η θερμοκρασία υποστρώματος κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι
-10°C έως +35°C. Ο χρόνος εργασιμότητας στους +20°C είναι 6 λεπτά και ο
χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C είναι 45 λεπτά σε στεγνό υπόστρωμα
και 90 λεπτά σε νωπό υπόστρωμα. Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου είναι
από Μ8 έως Μ30, από Ø8 έως Ø32. Διαθέσιμες πιστοποιήσεις: σήμανση CE,
ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε μη-ρηγματωμένο σκυρόδεμα), ΕΤΑ επιλογή
οπλισμού (για πρόσθετα αγκύρια οπλισμού), αντίδραση στη φωτιά. Η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι εξώθησης.

Planigrout 300
00000000

00000000

Εποξειδικό, ρευστό κονίαμα, τριών συστατικών για την επισκευή αποσαθρωμένων κατασκευών από σκυρόδεμα και για αγκυρώσεις ακριβείας. To μέγιστο
μέγεθος αδρανούς είναι 2 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 16 (συστ. Α) : 6
(συστ. Β) : 100 (συστ. Γ). Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 1 ώρα (στους +23°C)
και ο χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. Το μέγιστο πάχος εφαρμογής είναι 5 cm
ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6. Η εφαρμογή γίνεται με έγχυση
Κατανάλωση: 2kg/m2 για πάχος 1 mm

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΑΓΚΥΡΩΣΗ-ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ

Φύσιγγα 300ml

Φύσιγγα 380ml

Σετ 12,2kg
(συστ. Α 1,6kg,
συστ. Β 0,6kg,
συστ. Γ 10kg)
Σετ 36,6kg
(συστ. Α 4,8kg,
συστ. Β 1,8kg,
συστ. Γ 30kg)
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία

Παλέτα

Γκρι

Σακί 22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

Λευκό

Σακί 25Kg

60 Σακιά /
Παλέτα
(1.500Kg)

Γκρι

Σακί 25Kg

60 Σακιά /
Παλέτα
(1.500Kg)

Τιμή €

PENETRON® GROUT
00000000

00000000

Ενός συστατικού, μικρής διόγκωσης χυτό κονίαμα για
αγκυρώσεις, γεμίσματα και επισκευές σκυροδέματος.
Κατάλληλο για στατικές επισκευές και βιομηχανικές εφαρμογές αγκύρωσης κοιλοδοκών, έδρασης μηχανημάτων
κ.α. Μεγάλο εύρος ρευστότητας και πολύ υψηλές αντοχές
με σταθερή διόγκωση. Ανάμιξη: 1 σακί σε 3,3-4,3 Lt νερό
(σακί 22,68 Kg) ή σε 3,6-4,8 Lt νερό (σακί 25,00 Kg).
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, σε επισκευές, 1 σακί γεμίζει κενά
περίπου 11-11,8Lt. Για πάχη εφαρμογών άνω των 7,5cm
ή για συνολικό όγκο άνω των 25Lt, προσθέτονται έως
50% κ.β. χαλαζιακών QUARTZ SAND MIX 1,5-8,0mm, με
ανάλογη αύξηση του όγκου πλήρωσης.

PENETRON® GROUT INJECT

00000000

Τσιμεντοειδούς βάσης, ρευστό, υψηλής αντλησιμότητας,
σφραγιστικό ένεμα, για επισκευές σκυροδέματος (με
μηχάνημα τσιμεντένεσης ή με χύτευση), αγκυρώσεις ή για
γεμίσματα σε λιθοδομές και άλλες αντίστοιχες αποκαταστάσεις. Τα πολύ μικρής κοκκομετρίας συστατικά του προϊόντος,
επιτρέπουν την διείσδυση σε τριχοειδή και ρωγμές, έως
0,4 mm, επιτρέποντας την σφράγισή τους, ενώ ταυτόχρονα
ενισχύουν την αντοχή της επισκευασμένης περιοχής.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κάλυψη είναι περίπου, όγκος
18-20Lt ανά σακί 25kg
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Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
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Κωδικός

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές
Sika® MiniPack Επισκευαστικό
Πολλαπλής χρήσης, 1-συστατικού επισκευαστικό κονίαμα δομητικών επισκευών για: • Δομητική αποκατάσταση και επισκευή στοιχείων σκυροδέματος (κολώνες, δοκοί, πλάκες, άκρες μπαλκονιών) • Εξομάλυνση
κατεστραμμένων περιοχών σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες
• Πλήρωση κενών, φωλιών, πόρων και μικρών ατελειών σε γωνίες
και ακμές.

Χρώμα

Συσκ/σία

Γκρι

Πλαστικός
σάκος 5kg με
επένδυση
αλουμινίου

Γκρι

Πλαστικός
σάκος 5kg

Γκρι

Σακί 25kg

Λευκό

Σακί 25kg

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,8kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

00000000

Sika® MiniPack Υψηλών Θερμοκρασιών
Πυρίμαχο κονίαμα για: • Τοποθέτηση πυρίμαχων τούβλων, κατασκευή και
επισκευή στοιχείων που υπόκεινται σε θερμότητα φλόγας, όπως σε ψησταριές, καμινάδες κ.τλ. • Εφαρμογές τοποθέτησης και επισκευής, όσο και
για εφαρμογές αρμολόγησης και εξυγίανσης σε κεραμικούς πυρίμαχους
τσιμεντόλιθους, τερακότα και άλλα στοιχεία που θα υποβληθούν σε έκθεση
σε υψηλές θερμοκρασίες • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιβάλλον
που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες (1200°C).
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης

00000000

00000000

Sika MonoTop®-621 Evolution
Επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος για χρήση ως: • Επισκευαστικό
κονίαμα για μικροατέλειες σε κτιριακά έργα • Στρώση εξομάλυνσης
σε επισκευασμένες επιφάνειες σκυροδέματος • Επιχρίσματα λεπτού
πάχους για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, εσωτερικές επιφανειακές τελειοποιήσεις κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 2,0kg/m2 ανά mm πάχους

00000000
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00000000

Sika MonoTop®-627
Κονίαμα κατηγορίας R4, για επισκευές μεγάλου πάχους, κατάλληλο
για: • Εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του ΕΝ 1504-9)
Ανοιχτό γκρι
• Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του
1504-9) • Επισκευή επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής ή κρούσης • Επισκευή σε γέφυρες και σε έργα
υποδομών • Επισκευή δεξαμενών νερού.
Sika Monotop®-634
Αυτοσυμπυκνούμενο, ινοπλισμένο, έγχυτο τσιμεντοειδές κονίαμα
για επισκευές δαπέδων και στοιχείων σκυροδέματος, κατάλληλο για: •
Εσωτερική και εξωτερική αποκατάσταση των αποφλοιώσεων σε δάπεδα
και πλάκες τσιμεντοειδούς βάσης • Εφαρμογές όπου απαιτούνται επιπλέον
στρώσεις με χύτευση σε καλούπια • Εργασίες επισκευών (Αρχή 3, Μέθοδοι 3.1 & 3.2 του ΕΝ 1504-9). Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής
• Δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, Μέθοδος 4 του ΕΝ 1504-9). Αύξηση της
φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος • Διατήρηση ή αποκατάσταση παθητικότητας (Αρχή 7, Μέθοδος
7.1 και 7.2 του ΕΝ 1504-9). Αύξηση κάλυψης με επιπλέον κονίαμα και
αντικατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακωμένου σκυροδέματος.

Σακί 28kg

Γκρι

Σακί 28kg

Γκρι

Σακί 25kg

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1970Kg προϊόντος ανά m3 μείγματος

00000000

Sika MonoTop® Dynamic
Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος για: • Γρήγορη επισκευή και
φινίρισμα στρώσεων οπλισμένου σκυροδέματος • Εξομάλυνση και
φινίρισμα αποσαθρωμένων και φθαρμένων επιφανειών • Επισκευή
και φινίρισμα προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 1,75-1,85kg/m2 ανά mm πάχους στρώσης
ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος
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Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

00000000

Ονομασία / Εφαρμογές
SikaMur® 1000 SP
Το ετοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής SikaMur®-1000 SP είναι
ιδιαιτέρως κατάλληλο για αποκατάσταση τοιχοποιιών με υγρασία και
για αύξηση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων τους και για μηχανική
εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, σε υποστρώματα όπως: • Συμπαγή τούβλα • Τοιχοποιίες από πέτρα • Συμπαγείς
πλίνθους που δεν παρουσιάζουν “κιμωλίαση”.

Χρώμα

Συσκ/σία

Σκόνη, γκρι
ανοιχτό

Σακί 20kg

Λευκό

Σακί 25kg

Λευκό

Σαλάμι 600ml

Λευκό

Σακί 20kg

Γκρι

Σακί 25kg

Γκρι

Σακί 23kg

Τιμή €

Κατανάλωση / Δοσολογία: 1.0kg/m2 ανά mm πάχους εφαρμοσμένου
προϊόντος

00000000

SikaMur® Finish
Έτοιμο κονίαμα φινιρίσματος μεγάλης διαπνοής για χρήση ως στρώση
φινιρίσματος σε τοιχοποιίες όπου έχει εφαρμοστεί SikaMur®-1000 SP
για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1.10kg καλύπτουν 1m2 ανά 1mm
πάχους στρώσης

00000000

00000000

SikaMur®-InjectoCream-100
Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας στους περισσότερους τύπους
λιθοδομών - πλινθοδομών όπως: • Τοίχοι από τούβλα • Μπατικοί τοίχοι
• Τοίχοι αποτελούμενοι από τυχαίας μορφής πέτρες και μπάζα, κ.λπ.

Sika® Parete
Ανόργανος στόκος σπατουλαρίσματος, κατάλληλο για: • Σπατουλάρισμα τοίχων και οροφών • Φινίρισμα σε επιχρίσματα τσιμεντοειδούς
βάσης • Στοκάρισμα σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.
Κατανάλωση / Δοσολογία: 1kg/m2/mm

00000000

SikaRep® Classic
Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος ενός συστατικού κατάλληλο για:
• Εργασίες αποκατάστασης (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του ΕΝ 1504-9).
Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε
κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής • Δομητικές επισκευές
και δομητικές ενισχύσεις σκυροδέματος (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9)
• Επιστρώσεις σε κατεστραμμένες περιοχές σε κατακόρυφες ή οριζόντιες
επιφάνειες • Γεμίσματα φωλιών, πόρων, μικρών ατελειών σε γωνίες και
ακμές, δημιουργία και φινίρισμα αρμών και επικαλύψεων.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~1.8kg/m2

00000000

SikaRep® Cosmetic
Λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος εμφανούς σκυροδέματος. Κατάλληλο
για εφαρμογές σε σκυρόδεμα, κονιάματα ή πέτρες ως: • Επισκευαστικό
κονίαμα φινιρίσματος για την αποκατάσταση φθορών όπως αστοχίες
κατά την αφαίρεση του καλουπιού, κατεστραμμένες ακμές κ.α. • Κονίαμα
εξυγίανσης σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, επιχρίσματα κ.α.
Κατανάλωση / Δοσολογία: ~ 1,63kg/m2/mm

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
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Κωδικός

Ονομασία / Εφαρμογή

Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ.

Τιμή€

WRM 520
00000000

00000000

00000000

00000000

Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα
Ταχύπηκτο (20min) επισκευαστικό υλικό για σκυρόδεμα, ενός συστατικού,
βάσεως τσιμέντου. Είναι κατάλληλο για την: Αποκατάσταση ζημιών σε μπετόν που προέρχονται από κακοτεχνίες, φθορές, πρόσκρουση κ.τ.λ., επισκευή
και αποκατάσταση παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος,
προστασία οπλισμού από την οξείδωση και τη διάβρωση σε ελαττωματικά ή
φθαρμένα σκυροδέματα, επισκευές φθαρμένων δαπέδων, τσιμεντοκονίας
και λοιπών κατασκευών με βάση τα τσιμέντο, επισκευές σκαλοπατιών,
στηθαίων, προκατασκευασμένων και λοιπών στοιχείων από μπετόν.
Κατανάλωση: 25Kg ξηρού κονιάματος αποδίδουν περίπου 13 lt ετοίμου
υγρού κονιάματος

WRM 550

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς
Λευκός, ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης.
Κατάλληλος για: Σοβάτισμα σε παλιές και νέες κατασκευές, μικρές
επιδιορθώσεις (μερεμέτια), σφράγιση οπών, επιδιόρθωση σπασμένων
κομματιών σοβά, πλατιές ρωγμές και σπασμένες γωνίες.
Κατανάλωση: 13-14Kg/m2 για πάχος εφαρμογής 1cm

25Kg

-

60

5Kg

4

120

25 Kg

-

60

5 Kg

4

120

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Θιξοτροπικά Κονιάματα 1-συστατικού
MICROBETON BS-37

00000000

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, για δομικές
επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α. Κονίαμα
υψηλών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: 70 N/mm2) με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Οικονομικό, απευθείας εφαρμογή χωρίς απαίτηση στρώσης ενίσχυσης πρόσφυσης. Για πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε 3,5 – 4,25 lt νερό με κάθε συσκευασία
προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

MICROBETON BS-37/RS
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00000000

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, ανθεκτικό
σε θειικά άλατα (Sulfate Resistant). Χρησιμοποιείται για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α. Κονίαμα υψηλών
αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: 70 N/mm2) και μεγάλου χρόνου εργασιμότητας. Απευθείας εφαρμογή χωρίς απαίτηση στρώσης ενίσχυσης πρόσφυσης. Για πάχη
ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε 3,25 - 3,75 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος
σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή εκτόξευση.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

MICROBETON RAPIDO FIX
00000000

00000000

Έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με ταχεία
σκλήρυνση και ανάπτυξη υψηλών μηχανικών αντοχών. Για δομικές επισκευές,
αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, για αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, λιθοδομή ή
τοιχοποιία, για αρμολογήματα όψεων, προσαρμογή φρεατίων και ανθρωποθυρίδων
κ.α. Για πάχη ανάπτυξης 5-40 mm. Αναμίξτε 3,75 – 4,25 lt νερό με κάθε συσκευασία
προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης.
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Δοχείο 10kg

Σάκος 25kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Θιξοτροπικά Κονιάματα 1-συστατικού
MICROBETON FLASH TIXO

00000000

Έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με υπερταχεία σκλήρυνση και ανάπτυξη υψηλών μηχανικών αντοχών. Αναπτύσσει μικρή
εξώθερμη αντίδραση. Οικονομικό για δομικές επισκευές, ταχύτατες αποκαταστάσεις
φθορών σκυροδέματος, φθορών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος,
για αρμολογήματα όψεων, στερεώσεις κ.α. Για πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε
4,0 lt νερό με 25 kg. προϊόντος Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~2,0kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

SPEED CRETE Red Line
00000000

Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, σταθερού όγκου,
1-συστατικού, ταχείας πήξης και ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών. Για δομικές
επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, σε αυτοκινητόδρομους, δοκούς, υποστυλώματα, φορείς γεφυρών, προκατασκευασμένα στοιχεία κ.α. Μπορεί να παραλάβει
φορτία μετά από μία ώρα από την εφαρμογή του. Αναμίξτε 4,75 - 5,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση: ~1,6kg/m2/mm πάχους.

Δοχείο ~9kg

Σάκος ~23kg

MICROCEM 315

00000000

Έτοιμο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος,
τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, υψηλής θιξοτροπίας. Κατάλληλο για υψηλής
τελειότητας και αισθητικής φινίρισμα επιφανειών σκυροδέματος ή κονιαμάτων, για
επιδιόρθωση μικροατελειών, εξομάλυνση και σφράγιση πορώδους σε σκυρόδεμα,
όπως μικρο-ρηγματώσεις, αποκατάσταση φυσαλίδων και λοιπών λεπτομερειών. Για
στρώσεις πολύ λεπτού πάχους έως 2-3 mm. Αναμίξτε 5,25 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,85kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

TECNORASO CT 10

00000000

Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα
φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία. Μέγιστη κοκκομετρία αδρανών 0,3 mm. Κατάλληλο κυρίως για προκατασκευασμένα στοιχεία και
επιφάνειες σκυροδέματος εν γένει, για υψηλής ποιότητας φινίρισμα επιφανειών χωρίς
χρωματικές αποκλίσεις, επιδιόρθωση μικρο-ατελειών και σφράγιση πορώδους όπως
μικρο-ρηγματώσεις, αποκατάσταση φυσαλίδων, φθορών και λοιπών λεπτομερειών μετά
την αποκαλούπωση. Για στρώσεις λεπτού πάχους 1 - 4 mm, έκαστη. Αναμίξτε 5,25 lt νερό
με 25 kg προϊόντος. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

TECNORASO CT 11

00000000

Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα
φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία. Μέγιστη κοκκομετρία αδρανών 1,2 mm. Κατάλληλο κυρίως για προκατασκευασμένα στοιχεία και
επιφάνειες σκυροδέματος εν γένει, για αποκατάσταση επιφανειών, επισκευή επιδιόρθωση ατελειών, αποκατάσταση φυσαλίδων αστοχιών σκυροδέτησης, φθορών ακμών και
λοιπών λεπτομερειών μετά την αποκαλούπωση. Για στρώσεις μικρού πάχους 4 - 15 mm,
έκαστη. Αναμίξτε 5,25 lt νερό με 25 kg προϊόντος. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

SPEED CRETE Blue Line
00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, ταχείας
πήξης και ανάπτυξης υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για υποβρύχιες εφαρμογές, για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, μέσα σε
υδάτινο περιβάλλον, θάλασσα κλπ. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση και σε μεταλλικές
επιφάνειες. Ειδικό για εφαρμογές κάτω από το νερό για επισκευή υποστυλωμάτων, σε
λιμενοβραχίονες ή κρηπιδώματα, σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης, φράγματα,
γέφυρες κλπ. Αναμίξτε 5,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg.
Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,6kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Δοχείο ~9kg

Σάκος ~23kg

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Θιξοτροπικά Κονιάματα 2-συστατικων
MuCis BS-38 Intogrip

00000000

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς
βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Κονίαμα υψηλής
πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας,
Συσκευασία
με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCI (διαχεόμενου αναστολέα
30,25kg
διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος χρόνου. Για
επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος. Για πάχη
Σάκος 25kg
ανάπτυξης 3-20 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμο(συστ. Α) +
γή ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο, τοποθετείται
Δοχείο 5,25kg
με μυστρί ή σπάτουλα. Μπορεί να λειτουργήσει ως νωπή στρώση ασταρώματος για
(συστ. Β)
το πιο χονδρόκοκκο κονίαμα MuCis BS-39, σε περίπτωση απαίτησης ανάπτυξης
στρώσης μεγαλύτερου πάχους από τα 20 mm. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμογή με
πατρόγκα. Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

MuCis BS-39

00000000

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, χονδρόκοκκο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών,
τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών.
Κονίαμα υψηλής πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, μεσαίου μέτρου
ελαστικότητας, με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCI (διαχεόμενου αναστολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος
χρόνου. Για επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος
και αποκατάσταση γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Για
πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την
εφαρμογή ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο,
τοποθετείται με μυστρί ή σπάτουλα. Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση: ~2,1kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Συσκευασία
29,5kg
Σάκος 25kg
(συστ. Α) +
Δοχείο 4,5kg
(συστ. Β)

MuCis BS-38 Finish

00000000

Ινοπλισμένο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος, υψηλής θιξοτροπίας, 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με
ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Κονίαμα εξαίρετης πρόσφυσης, στεγανό με
διαπνοή, σταθερού όγκου, μικρού μέτρου ελαστικότητας, με πολύ υψηλές μηχανικές
αντοχές, για φινίρισμα υψηλής αισθητικής. Περιέχει μόρια MCI (διαχεόμενου αναστολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών. Για επισκευές –
αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος, διευθέτηση μικρο-τριχοειδών
ρηγματώσεων σκυροδέματος. Για πάχη ανάπτυξης λεπτών στρώσεων 1-2 mm & 2-4
mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμογή ή συντήρηση της
στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο, τοποθετείται με μυστρί ή σπάτουλα.
Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS..
Κατανάλωση: ~2,0kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Συσκευασία
30,25kg
Σάκος 25kg
(συστ. Α) +
Δοχείο 5,25kg
(συστ. Β)
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MICROBETON FLASH-10

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Χυτό, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας πήξης και σκλήρυνσης, για ταχείες επισκευές και αποκαταστάσεις
φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος. Κατάλληλο για εξομάλυνση,
για πλήρωση κενών για την επισκευή μεμονωμένων τμημάτων, στοιχείων σκυροδέματος, αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων, για έγχυση σε καλούπι (μανδύες),
αγκυρώσεις – πακτώσεις στοιχείων, στερεώσεις. Για πάχη ανάπτυξης 10-100 mm.
Με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 3,5 lt νερό με κάθε
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκ/σία

Τιμή €

Θιξοτροπικά Κονιάματα 2-συστατικων
SPEED CRETE GREEN LINE

00000000

Έτοιμο επισκευαστικό, άοπλο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας
πήξης και σκλήρυνσης, με ρυθμιζόμενη ρευστότητα, για ταχείες επισκευές και αποκαταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος και επιδιόρθωσης
βιομηχανικών δαπέδων. Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση για ταχεία
επιδιόρθωση οριζοντίων ή ελαφρώς κεκλιμένων επιφανειώ σκυροδέματος, όπως
αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, καταστρώματα γεφυρών, πεζοδρομίων,
χώρων στάθμευσης οχημάτων, ράμπες οχημάτων, ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, γεφυροπλάστιγκες, κλπ. Αναμίξτε 3,8 - 4,46 lt νερό με κάθε
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα..
Κατανάλωση: ~1,7kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος ~23kg

Κονίαμα Υδρασβέστου για Επισκευή & Αρμολόγηση
ASPER INTONACO

00000000

Προϊόν ειδικής σύνθεσης, με βάση ορυκτά, ενεργά, συνδετικά συστατικά με υδραυλικές ιδιότητες και επιλεγμένα, ποιοτικά αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας.
Ιδιαίτερα συμβατό με όλα σχεδόν τα κλασικά προϊόντα δόμησης που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε παλαιότερες κατασκευές όπως για παράδειγμα σε κλασικά,
νεοκλασικά κτήρια και νεότερα μνημεία. Παρουσιάζει εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης,
ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται για την υψηλή δυνατότητα διαπνοής και τον έλεγχο
των φαινομένων πλαστικής και υδραυλικής συρρίκνωσης. Αποτελεί κονίαμα
αρμολόγησης και στερέωσης για “σφήνωμα” πλίνθων και δομόλιθων, κατάλληλο
για ανασυγκρότηση τουβλοδομών, λιθοδομών ή σύμμεικτων κατασκευών. Αναμίξτε
4,0–4,1 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση: ~1,45kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25kg

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Συσκ/σία

Διαφανές

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Καφέ
ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Άχρωμο διαυγές

Δοχεία 1kg
(A+B)

Τιμή €

Εποξειδικά Επισκευών - Ενέσεων
SINΜAST J 24

00000000

Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό
ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη
θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,05kg/lt

SINΜAST J 26

166
00000000

Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 0,1-1 mm. Πιστοποιητικό
ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη
χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,08kg/lt

SINΜAST J 158
00000000

Πάρα πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς
διαλύτες. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος,
ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων (έως
0,4 mm).
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~0,9kg/lt

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΕΣΕΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Συσκ/σία

Καφέ
ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Καφέ
ανοικτό

Δοχεία
1kg, 3kg
(A+B)

Γκρι

Δοχεία
30kg (Α+Β)

Τιμή €

Εποξειδικά Επισκευών - Ενέσεων
SINΜAST J 20 & J 20L
00000000

Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Πιστοποιητικό
ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,1kg/lt

SINΜAST J 12
00000000

Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε
φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη
ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm, Πιστοποιητικό
ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,05kg/lt

TECNOSUB
00000000

Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, μεγάλης θιξοτροπίας και υψηλού
χρόνου εργασιμότητας, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για υποβρύχιες επεμβάσεις επισκευής – αποκατάστασης σε στοιχεία σκυροδέματος,
μεταλλικές επιφάνειες caisson και κυματοθραύστες, κάτω από το νερό,
στη θάλασσα κλπ. Ανάπτυξη κατά ζώνες μεγίστου πάχους 10 mm.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Σταθεροποίηση τοιχοποιίας και επιχρισμάτων με ενέσιμα κονιάματα
Mape-Antique F21

00000000

Υπέρρευστο υδραυλικό συνδετικό με φίλερ, ανθεκτικό στα άλατα, με βάση
ασβέστη και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, για ενέματα σταθεροποίησης τοιχοποιίας και σοβάδων, περιλαμβανομένων τοιχογραφιών. Το μέγιστο μέγεθος
αδρανούς είναι 100 μm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη MAPEIANTIQUE F21 με περίπου 60 μέρη νερό (10,2 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος
17 kg). Ο χρόνος εργασιμότητας είναι περίπου 40 λεπτά. Η δοκιμή κώνου
κάθισης είναι < 30 δευτερόλεπτα. Έχει υψηλή αντίσταση στο σχηματισμό
αλάτων και δεν δημιουργεί εξανθήματα αλάτων. Η εφαρμογή του γίνεται με
ένεση. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες.
Κατανάλωση: περίπου 1,04 kg/dm3 (των κοιλοτήτων προς πλήρωση)

Σάκος 17kg

167

Mape-Antique I

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ρευστό υδραυλικό συνδετικό με φίλερ, ανθεκτικό στα άλατα, με βάση
ασβέστη και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, για ενέσιμα κονιάματα σταθεροποίησης τοιχοποιίας. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 100 μm. Η αναλογία
ανάμειξης είναι 100 μέρη MAPEI-ANTIQUE I με 35 μέρη νερό (7 lt νερό για
κάθε σακί προϊόντος 20 kg). Η δοκιμή κώνου κάθισης είναι < 30 λεπτά. Ο
χρόνος εργασιμότητας είναι 60 λεπτά. Έχει υψηλή αντίσταση στο σχηματισμό
αλάτων και δεν δημιουργεί εξανθήματα αλάτων. Η εφαρμογή του γίνεται με
ένεση. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες.
Κατανάλωση: περίπου 1,04 kg/dm3 (των κοιλοτήτων προς πλήρωση)

Ρολό 10m
(Ø 10mm)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Σταθεροποίηση διάφορων τύπων ασθενών και ψαθυρών υποστρωμάτων (πορόλιθοι, τοιχοποιία από τούβλο, τόφο,
επιχρίσματα κ.λπ.) με εμποτισμό
Consolidante 8020

00000000

00000000

00000000

Σταθεροποιητικό αναστρέψιμου τύπου με διαλύτες για τη συντηρητική
αποκατάσταση υποστρωμάτων από πορώδεις λίθους, σοβάδων από ασβέστη και τοιχογραφιών. Η περιεκτικότητα του σε ξηρά υπόλοιπα είναι 3%. Ο
χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με βούρτσα,
ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,1-1kg/m2 (ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος και το
βάθος σταθεροποίησης που απαιτείται)

Primer 3296
Ακρυλικό αστάρι σε υδατικό διάλυμα, με ισχυρή διεισδυτική δράση για τη
σταθεροποίηση επιφανειών και την εξάλειψη της σκόνης. Η περιεκτικότητα τουσε ξηρά υπόλοιπα είναι 15%. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες.
Η εφαρμογή του γίνεται με βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,1-0,5kg/m2 (ανάλογα με την απορροφητικότητα και το
πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής

Μεταλλικό δοχείο
10kg

Μεταλλικό δοχείο
5kg

Μεταλλικό δοχείο
10kg

“Οπλισμένα” κονιάματα για χτίσιμο τοιχοποιίας και επιχρίσματα
Mape-Antique Strutturale NHL

00000000

Κονίαμα υψηλών επιδόσεων για σοβάδες και κονιάματα τοιχοποιίας, με βάση
φυσική υδραυλική άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ για “οπλισμένους”
σοβάδες και χτισίματα. To μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία
ανάμειξης είναι 100 μέρη MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL με 16-17 μέρη
νερό (4-4,25 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 25 kg). Πορώδες του φρέσκου
μείγματος στα 7%. Ο συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς είναι 60 μ. Ο
χρόνος εργασιμότητας κονιάματος είναι περίπου 60 λεπτά. Έχει ελάχιστο πάχος
εφαρμογής ανά στρώση 10 mm και μέγιστο 40 mm. Ο χρόνος αποθήκευσης
είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με μηχανή κονιαμάτων συνεχούς
ανάμειξης ή μυστρί. Χρώμα λευκό.
Kατάταξη: • ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS IV,
• ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου G, κατηγορίας M15
EMICODE: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: περίπου 17 kg/m2 (για πάχος 1cm)

Σάκος 25kg

Διαπνέοντες σοβάδες με βάση άσβεστο
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Mape-Antique Intonaco NHL

00000000

Διαπνέον επίχρισμα βάσης από φυσική υδραυλική άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΖΟΛΑΝΗ, για εφαρμογές σε υπάρχουσα τοιχοποιία, περιλαμβανομένων
των ιστορικών κτιρίων και σε νέες κατασκευές. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 1,4 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη MAPE-ANTIQUE
INTONACO NHL με 19-21 μέρη νερό (4,75-5,25 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 25 kg). Πορώδες του φρέσκου μείγματος στα 20%. Ο συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς είναι ≤ 10 μ. Ο χρόνος εργασιμότητας κονιάματος
είναι περίπου 60 λεπτά. Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι
10 mm και το μέγιστο 30 mm. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η
εφαρμογή του γίνεται με μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή μυστρί.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS II
EMICODE: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: περίπου 14.5kg/m2 (για πάχος 1cm)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Σάκος 25kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Τοιχοποιίες από τούβλο, πέτρα ή τόφφο
Mape-Antique Allettamento

00000000

Κονίαμα τοιχοποιίας, ανθεκτικό στα άλατα, από υδραυλική άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, για χτίσιμο και αρμολόγηση τοιχοποιίας με “φυσικό τελείωμα”. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 1,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης
είναι 100 μέρη MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO με 18-20 μέρη νερό (4,5-5
lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 25 kg). Πορώδες του φρέσκου μείγματος
στα 6%. Ο συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς είναι μ 15/35. Ο χρόνος
εργασιμότητας κονιάματος είναι περίπου 60 λεπτά. Έχει ελάχιστο πάχος
εφαρμογής 5 mm και μέγιστο 30 mm. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12
μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα.
Kατάταξη: ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου G, ομάδας M5
Κατανάλωση: 16,5kg/m2 (για πάχος 1cm)

Σάκος 25kg

Mape-Antique Strutturale NHL

00000000

Strutturale NHL Κονίαμα υψηλών επιδόσεων για σοβάδες και κονιάματα τοιχοποιίας, με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ
για “οπλισμένους” σοβάδες και χτισίματα. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς
είναι 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL με 16-17 μέρη νερό (4-4,25 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος
25 kg). Πορώδες του φρέσκου μείγματος στα 7%. Ο συντελεστής περατότητας
στους υδρατμούς είναι 60 μ. Ο χρόνος εργασιμότητας κονιάματος είναι
περίπου 60 λεπτά. Έχει ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 10 mm και
μέγιστο 40 mm. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του
γίνεται με μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή μυστρί.
Kατάταξη: • ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS IV
• ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου G, κατηγορίας M15
Κατανάλωση: περίπου 17kg/m2 (για πάχος 1cm

Σάκος 25kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Προστασία των χαλύβδινων ράβδων οπλισμού
Mapefer

00000000

Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για
την προστασία ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 0,5 mm.
Η αναλογία ανάμειξης είναι 3 (συστ. Α) : 1 (συστ. Β). Ο χρόνος ζωής στο δοχείο
είναι περίπου 1 ώρα. Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 2 mm. Ο χρόνος
αναμονής μεταξύ των στρώσεων είναι περίπου 2 ώρες, ενώ ο χρόνος αναμονής
πριν την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος είναι 6-24 ώρες. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με βούρτσα σε δύο στρώσεις.
Kατάταξη: ΕΝ 1504-7
Κατανάλωση: 16,5kg/m2 (για πάχος 1cm)

Σετ 2kg
(σάκος 1,5kg
συστ. Α,
φιάλη 0,5kg
συστ. Β)

169

Mapefer 1K

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την
προστασία των ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 0,5 mm.
Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη MΑPEFER 1K με 20-22 μέρη νερό. Ο
χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα. Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής
είναι 2 mm. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων είναι περίπου 2 ώρες,
ενώ ο χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος είναι
6-24 ώρες. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με
βούρτσα σε δύο στρώσεις.
Kατάταξη: ΕΝ 1504-7
Κατανάλωση: περίπου 17kg/m2 (για πάχος 1cm

Κιβώτια
4x5kg σάκων

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Προστασία των χαλύβδινων ράβδων οπλισμού
Mapeshield E 25

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Αυτοκόλλητα φύλλα ψευδαργύρου, που εφαρμόζονται απευθείας πάνω στην
επιφάνεια των κατασκευών, για την καθοδική γαλβανική προστασία, ενάντια
στη διάβρωση, των ράβδων οπλισμού του σκυροδέματος. Το πάχος φύλλου
είναι 0,25 mm, το ύψος 25 cm και το βάρος 3,15 kg/m2 ± 5%. Ο χρόνος
αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται σε εξωτερικές επιφάνειες
σκυροδέματος.
Κατανάλωση: ανάλογα με την πυκνότητα του οπλισμού

Mapeshield I
Ανόδια καθαρού ψευδαργύρου
επενδεδυμένα με ειδική αγώγιμη
πάστα για την καθοδική γαλβανική
προστασία, ενάντια στη διάβρωση
των ράβδων οπλισμού, νέων
κατασκευών ή κατασκευών που
απαιτούν επισκευή. Ο χρόνος
αποθήκευσης είναι 12 μήνες.
Η εφαρμογή γίνεται σε άμεση
επαφή με τις ράβδους οπλισμού.
Κατανάλωση: ανάλογα με την
πυκνότητα του οπλισμού

Ξύλινα κιβώτια
με 1 ρολό
μήκους 25m
και
εύρους 25cm

Mapeshield I 10 - 10/10
Eξωτερική επιφάνεια: 100 x 50mm
Ύψος: 12mm ± 10%
Βάρος: 230g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

Mapeshield I 10 - 10/20
Eξωτερική επιφάνεια: 100 x 50mm
Ύψος: 15mm ± 10%
Βάρος: 320g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

Mapeshield I 30 - 30/10
Eξωτερική επιφάνεια: 300 x 50mm ± 5%
Ύψος: 10 mm ± 10%
Βάρος: 450 g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

Mapeshield I 30 - 30/20
Eξωτερική επιφάνεια: 300 x 50mm ± 5%
Ύψος: 12 mm ± 10%
Βάρος: 570 g ± 10%

Κιβώτιο
των 24 τεμαχίων

Επισκευή σκυροδέματος με μη-συρρικνούμενα κονιάματα και συνδετικά
Gravel 0-8
00000000

00000000

00000000
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Διαβαθμισμένα αδρανή για τσιμεντοειδή κονιάματα, ιδιαίτερα κατάλληλα
για ανάμειξη με το STABILCEM. Αποτελούνται από ανάμικτους κόκκους
μεγέθους από 0 έως 8 mm.

Σάκος 20kg

Gravel 0-15
Διαβαθμισμένα αδρανή, μεγέθους από 0 έως 15 mm, για τσιμεντοειδή κονιάματα. Ιδιαίτερα κατάλληλα για ανάμειξη με το STABILCEM.

Σάκος 25kg

Gravel 3-5
Διαβαθμισμένα αδρανή, μεγέθους από 3 έως 5 mm, για προετοιμασία των
επισκευαστικών κονιαμάτων της σειράς MAPEGROUT

Σάκος 25kg

Gravel 6-10
00000000

Διαβαθμισμένα αδρανή, μεγέθους από 6 έως 10 mm, για τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα, κατάλληλα ιδιαίτερα για ανάμειξη με το MAPEGROUT
HI-FLOW, το MAPEGROUT SV ή με διογκούμενα κονιάματα, όπως το
MAPEFILL.

Σάκος 25kg

Mapecure SRA
00000000

Πρόσμικτο ωρίμανσης τσιμεντοειδών κονιαμάτων και σκυρoδεμάτων σε υγρή
μορφή, που μπορεί να μειώσει την υδραυλική συρρίκνωση και το σχηματισμό
μικρορηγματώσεων. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες.
Κατανάλωση: • κονίαμα: 0,25% κατά βάρους του προαναμεμιγμένου
μείγματος,
• σκυρόδεμα: 5 – 8 l/m3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Φιάλη 0,25kg

Δοχείο 20 kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Mapegrout 430

00000000

Θιξοτροπικό, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο κονίαμα κανονικής
ξήρανσης για επισκευή σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι
1mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜAPEGROUT 430 με 17,5-18,5
μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 5 mm και το μέγιστο 3,5 cm ανά στρώση.
Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
μηχανών τύπου συνεχούς ανάμειξης.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 17kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout BM

00000000

Κονίαμα δύο συστατικών με βάση το τσιμέντο, με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας
Σετ των 29,7kg
για την επισκευή σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm.
Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜAPEGROUT BM συστ. Α με 18,8
(σφραγισμένοι σάκοι
Μapegrout BM συστ. Β. Ο χρόνος ζωής, στο δοχείο, είναι περίπου 1 ώρα
(στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και το μέγιστο 3,5 cm πολυαιθυλενίου 25kg
συστ. Α,
ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του
δοχεία 4,7kg
γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
συστ. Β)
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 για πάχος 1cm

Mapegrout Fast-Set

00000000

Μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο κονίαμα ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης
για επισκευή σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 1 mm.
H αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜAPEGROUT FASTSET με 15-16 μέρη
νερού. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 10 λεπτά (στους +20°C).
Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 5 mm και το μέγιστο 2-2,5 cm ανά
στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του
γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 18kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout FMR

00000000

Θιξοτροπικό κονίαμα δύο συστατικών, μη συρρικνούμενο, ανθεκτικό στα
θειικά άλατα, οπλισμένο με εύκαμπτες ίνες κράματος μετάλλου, ειδικό για την
επισκευή δομών από σκυρόδεμα, που χρήζουν μεγαλύτερης ελατότητας. Το
μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100
μέρη ΜAPEGROUT FMR με 17-18 μέρη νερού.Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι
περίπου 1 ώρα (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και
το μέγιστο 5cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η
εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 19kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg
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Mapegrout Hi-Flow

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ινοπλισμένο, ρευστό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για επισκευή
σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία
ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜAPEGROUT HI-FLOW με 13-14 μέρη νερού και
0,25% MAPECURE SRA. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα
(στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1cm και το μέγιστο 4cm
ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του
γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Mapegrout Hi-Flow GF

00000000

Ρευστό τσιμεντοκονίαμα, οπλισμένο με ανόργανες ίνες, μη συρρικνούμενο για
επισκευή δομών σκυροδέματος, όπου απαιτείται μεγάλη ελατότητα. Το μέγιστο
μέγεθος του αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη
ΜAPEGROUT HI-FLOW GF με 14-16 μέρη νερού και 0,25% MAPECURE SRA.
Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είανι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). Το ελάχιστο
πάχος εφαρμογής είναι 1cm και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout Hi-Flow TI 20

00000000

Ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, μεγάλης ρευστότητας, με
υψηλή ελατότητα, που εφαρμόζεται με την προσθήκη άκαμπτων ινών από
ατσάλι για την επισκευή του σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι
2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜAPEGROUT HI-FLOW TI 20
με 14-16 μέρη νερού και 0,25% MAPECURE SRA. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο
είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm
και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η
εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 20kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout LM2K

00000000

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα, 2-συστατικών, με χαμηλό μέτρο
ελαστικότητας και πρόσθετο οργανικό αναστολέα διάβρωσης για επισκευές σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 1,6 mm. Η αναλογία
ανάμειξης είναι 100 μέρη συστ. Α με 21 μέρη συστ. Β. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο
είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 3 mm
και το μέγιστο 2 cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η
εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 21kg/m2 ανά cm πάχους

Mapegrout SV
00000000
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00000000

Ρευστό μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης, για την
επισκευή του σκυροδέματος και την αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων,
ανθρωποθυρίδων. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία
ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜAPEGROUT SV με 12-13 μέρη νερού. Ο χρόνος
ζωής στο δοχείο είναι 15 λεπτά (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής
είναι 1 cm και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι
12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 20kg/m2 για πάχος 1cm

Σετ 30,25kg
(σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg συστ. Α
δοχεία
5,25kg συστ. Β)

Χρώμα Γκρι
Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg
Χρώμα Μαύρο
Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout SV Fiber

00000000

Έγχυτο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης και υψηλής ελατότητας, για θερμοκρασίες έως και -5°C, που εφαρμόζεται
με προσθήκη άκαμπτων ινών από ατσάλι για την επισκευή σκυροδέματος. Το
μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη
ΜAPEGROUT SV FIBER με 13,5-14,5 μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο
είναι περίπου 20 λεπτά (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1cm
και το μέγιστο 5 cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η
εφαρμογή του γίνεται με έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 20kg/m2 για πάχος 1cm

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή €

Mapegrout SV T

00000000

Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης,
για την επισκευή του σκυροδέματος και την αποκατάσταση της γεωμετρίας
φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και αστικών κατασκευών. Το
μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη
ΜAPEGROUT SV με 12,5-13,5 μέρη νερού.Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 10
λεπτά (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είανι 1 cm και το μέγιστο
5 cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή
του γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής
Κατανάλωση: 20kg/m2 για πάχος 1cm

Χρώμα Μαύρο
Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout T40

00000000

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, μέσης
αντοχής (40 MPa) για επισκευή σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς
είναι 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜΑPEGROUT Τ40 με
15,5-16,5 μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα
(στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και το μέγιστο 3-3,5
cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή
του γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: περίπου 18,5kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout T60

00000000

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο κονίαμα, ανθεκτικό στα θειικά άλατα, για επισκευή
σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία
ανάμειξης είναι 100 μέρη ΜAPEGROUT Τ60 με 16,5-17,5 μέρη νερού και
0,25% MAPECURE SRA. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα
(στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 cm και το μέγιστο 4 cm
ανά στρώση σε κατακόρυφες επιφάνειες και 2 cm ανά στρώση σε ταβάνια.
Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με
σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 18kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Mapegrout Thixotropic

00000000

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο κονίαμα για επισκευή σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος αδρανούς είναι 2,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι
100 μέρη ΜΑPEGROUT THIXOTROPIC με 15,5-16,5 μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής
στο δοχείο είναι περίπου 1 ώρα (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής
είναι 1 cm. Το μέγιστο πάχος εφαρμογής είναι 3-3,5 cm ανά στρώση. Ο χρόνος
αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα,
μυστρί ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 19kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg
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Planitop 400

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας πήξης για αποκατάσταση του
φλοιού και για φινίρισμα του οπλισμένου σκυροδέματος. Το μέγιστο μέγεθος
αδρανούς είναι 0,5 mm. Η αναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη PLANITOP
400 με 15-16 μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 10 λεπτά
(στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι 1 mm και το μέγιστο 4 cm
ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του
γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
Κατανάλωση: 18,5kg/m2 για πάχος 1cm

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Συσκευασία

Planitop Smooth & Repair
00000000

00000000

Μη συρρικνούμενο, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, ταχείας
πήξης, για την επισκευή και εξομάλυνση του σκυροδέματος. Το μέγιστο
μέγεθος αδρανούς είναι 0,4 mm. Η αΑναλογία ανάμειξης είναι 100 μέρη
PLANITOP SMOOTH & REPAIR με 19-21 μέρη νερού. Ο χρόνος ζωής στο
δοχείο είναι περίπου 20 λεπτά (στους +20°C). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής
είναι 3 mm και το μέγιστο 4 cm ανά στρώση. Ο χρόνος αποθήκευσης του
είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται με σπάτουλα ή μυστρί.
Κατάταξη: • ΕΝ 1504-3 – class R2 μη δομικό κονίαμα.
• ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR
Κατανάλωση: περίπου 15kg/m2 για πάχος 1cm

Τιμή €

Σφραγισμένοι σάκοι
πολυαιθυλενίου
25kg

Κιβώτια 20kg
(σάκοι 4 x 5kg)

Stabilcem

00000000

Κωδικός

Υπέρρευστο, διογκούμενο, τσιμεντοειδές, συνδετικό υλικό για ενέσιμα
κονιάματα, τσιμεντοκονίες και σκυροδέματα. Η αναλογία ανάμειξης είναι για
το ενέσιμο κονίαμα 100 μέρη STABILCEM με 30-32 μέρη νερού. Για κονίαμα,
σκυρόδεμα είναι ανάλογα με τα αδρανή, τη σύσταση και τις επιδόσεις που
απαιτούνται. χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή του γίνεται
με ένεση και έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατανάλωση: - ενέσιμο κονίαμα: 1,6kg/m3 κοιλοτήτων προς πλήρωση
- κονιάματα και σκυρόδεμα: 350-550kg/m3
- σκυρόδεμα: 300-400kg/m3

Ονομασία / Περιγραφή

Σάκοι 20kg

Χρώμα

Συσκευασία

Παλέτα

Γκρι

Σακί 22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

Γκρι

Δοχείο 5Kg

132 Δοχεία /
Παλέτα
(660Kg)

Γκρι

Δοχείο 4Kg

132 Δοχεία /
Παλέτα
(528Kg)

Γκρι

Σακί 18Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(864Kg)

Γκρι

Δοχείο 25Kg

33 Δοχεία /
Παλέτα
(825Kg)

Γκρι

Σακί 25Kg

60 Σακιά /
Παλέτα
(1.500Kg)

Λευκό

Σακί 25Kg

60 Σακιά /
Παλέτα
(1.500Kg)

PENECRETE MORTARTM
00000000

00000000

00000000
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00000000
00000000

Τσιμεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα σκυροδέματος, με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη
κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα
PENETRON®. Ανάμιξη: ενδεικτικά για 1 σακί χρειάζονται
περίπου 4 Lt νερό. Προτείνεται η ανάμιξη μικρών ποσοτήτων
με την μορφή πλαστελίνης.
Κατανάλωση: Για γεμίσματα, η ενδεικτική κατανάλωση είναι περίπου 2Kg/Lt ή 11Lt ανά σακί 22,68Kg. Για επισκευή
αρμών διακοπής σκυροδέτησης ή ρωγμών η ενδεικτική
κατανάλωση είναι 1,3-1,5Kg/τρέχον μέτρο

PENEPLUG®
Ταχύπηκτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα, για επισκευή
εισροών νερού σε σκυρόδεμα, με ταυτόχρονη χημική δράση
και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά
συστήματα PENETRON®. Στην ανάμιξη χρειάζεται ελάχιστο
νερό, δουλεύοντας μικρές ποσότητες, ύφυγρες σαν «χωματόπετρες», πάντα με γάντια.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κατανάλωση για πλήρωση
κενών είναι 1,2-1,4Kg/Lt

PENETRON® MULTI PATCH
00000000

00000000

Ενός συστατικού ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή για επισκευές σκυροδέματος, αρμολόγημα πέτρας, κλπ. έως 4-5 cm. Υποστηρίζει, στην προεργασία
επισκευών, συμβατικά συστήματα στεγάνωσης, όπως το
SEALCOATTM SYSTEM. Αναμιγνύεται με 3,1-3,4 Kg νερό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, σε επισκευές η κατανάλωση για
πλήρωση κενών είναι ~2,0Kg/Lt, οπότε 1 σακί γεμίζει κενά
περίπου 12,5Lt

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Τιμή €

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός

Ονομασία / Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία

Παλέτα

Γκρι

Δοχείο 4,75Kg

132 Δοχεία /
Παλέτα
(627Kg)

Γκρι

Σακί 22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

Γκρι

Σακί 22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

Γκρι

Σακί 22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

Τιμή €

PENETRON® V/O PATCH

00000000

00000000

Ενός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα
πολυμερή, που περιέχει αναστολέα διάβρωσης για τους οπλισμούς. Γρήγορη εφαρμογή, καλό φινίρισμα από λεπτά πάχη
έως 50 mm ανά στρώση. Ιδανικό για επισκευές σκυροδέματος,
με υψηλές απαιτήσεις σε δοκάρια, κολώνες, ακόμα και για
ανάποδη εφαρμογή κάτω από πλάκες. Ανάμιξη: 1 σακί σε 2,83,8 Lt νερό ή 1 δοχείο 4,75 Kg σε 0,6-0,8 Lt νερό (δουλεύεται σε
μικρές ποσότητες, λόγω μικρού χρόνου εφαρμογής ~15 min).
Για την εφαρμογή του σαν στρώση πρόσφυσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας, χρειάζεται περισσότερο νερό στην ανάμιξη,
ώστε να γίνει ένας εργάσιμος επαλειφόμενος πολτός.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, 1 σακί γεμίζει κενά περίπου
12,8Lt. Σε επισκευές, η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι
~1,8Kg/Lt ή 18Kg/m2 ανά 1cm πάχους επισκευών. Για πάχη
εφαρμογών άνω των 5 cm, προστίθενται ~7Kg/σακί χαλαζιακών QUARTZ SAND MIX 1,5-8,0mm, δίνοντας πλήρωση
~16Lt. Το μικρό δοχείο (4,75Kg) καλύπτει όγκο περίπου 2,70Lt.
Σαν στρώση πρόσφυσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας, με
επάλειψη, η κατανάλωση είναι 1,5-2,0Kg/m2.

PENETRON® ACRYLIC PATCH

00000000

Ενός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα
πολυμερή, για επισκευές με αυξημένη ευκαμψία, καλές
χημικές αντοχές, φινίρισμα και σχετικά γρήγορες αντοχές.
Ιδανικό για επισκευή σε στοιχεία από σκυρόδεμα, σκάλες,
στηθαία, λούκια κ.α. Ανάμιξη: 1 σακί σε 4,7-5,0 Lt νερό.
Κατανάλωση: 1 σακί γεμίζει ~12Lt. Η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι ~1,9Kg/Lt ή 19Kg/m2 ανά 1cm πάχους
επισκευών. Για πάχη άνω των 5 cm, προστίθενται έως
5,5Kg/σακί χαλαζιακών QUARTZ SAND MIX 1,5-8,0mm
(πλήρωση ~14,5 Lt).

PENETRON® DRESSCRETE

00000000

Ενός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα
πολυμερή, για φινίρισμα σε λεπτά πάχη έως 13 mm, με
μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα. Φινίρεται με σπάτουλα,
αμέσως μετά την εφαρμογή, λόγω γρήγορου τραβήγματος.
Μικρές ατέλειες τρίβονται μετά την ωρίμανση. Κολλάει
ακόμα και σε στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος. Ανάμιξη:
1 σακί σε ~5,7 Lt νερό (δουλεύεται σε μικρές ποσότητες
λόγω μικρού χρόνου εφαρμογής 15-20 min).
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κατανάλωση ανά 1mm πάχους
επισκευών είναι 1,5-1,6Kg/m2, οπότε 1 σακί καλύπτει
~15m2 για 1 mm γέμισμα
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PENETRON® CR-90TM
00000000

00000000

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Ενός συστατικού, νέας τεχνολογίας (αντικαθιστά και το PENETRON® DRESSCRETE), επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή, για φινίρισμα και τελική επιφάνεια σε λεπτά
πάχη έως 13 mm. Μειωμένης υδατοαπορροφητικότητας,
κατάλληλο για κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες σκυροδέματος, όπως τοιχοποιίες, μετώπες, σκάλες, ή ακόμα και
σε περιβάλλοντες χώρους πισίνας. Βατότητα σε ~ 2-3 ώρες.
Εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και χωρίς την χρήση ασταριού,
σε καλά διαβρεγμένη επιφάνεια. Ανάμιξη: σακί 22,68 Kg, σε
3,8-5,2 Lt νερό και δοχείο 9 Kg, σε 1,7-2,1 Lt νερό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, η κατανάλωση ανά 1mm πάχους
επισκευών είναι ~1,6Kg/m2, οπότε το σακί των 22,68Kg
καλύπτει ~15m2 για 1 mm γέμισμα, ενώ αντίστοιχα ~5,5m2
καλύπτει το δοχείο των 9Kg

Γκρι

Σακί 22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

Λευκό

Σακί 22,68Kg

48 Σακιά /
Παλέτα
(1.088,64Kg)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
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