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	 •	ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ	(viorup)
	 •	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ	ΠΛΑΚΙΔΙΑ	(DOW-FIBRAN-Fibrotail)
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ΔΑΠΕΔΑ • ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
Chapdur® Premix
Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Χρησιμο-
ποιείται για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε μονολιθικά δάπεδα. Με 
την επίπαση και ενσωμάτωσή του στην επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος 
σχηματίζει μια λεία, έγχρωμη, ανθεκτική σε τριβή επιφάνεια. Κατάλληλο 
για όλα τα δάπεδα που εκτίθενται σε  έντονες μηχανικές καταπονήσεις 
όπως χώροι αποθηκών, μονάδες βιομηχανικής παραγωγής, εμπορικά κέ-
ντρα – καταστήματα, δημόσιοι χώροι εκθεμάτων και μουσείων, εστιατόρια, 
βενζινάδικα, χώροι στάθμευσης, επισκευής, τροφοδοσίας, κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 5 kg/m2

Ανοιχτό 
Γκρι Σακί 25kg

00000000 Σκούρο 
Γκρι Σακί 25kg

00000000 Κεραμιδί Σακί 25kg

00000000

Purigo®-i 100
Εμποτισμός και επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων σκυροδέματος. Χρησιμο-
ποιείται: • Ως σφραγιστικό επιφανείας μειώνει το φαινόμενο δημιουργίας σκόνης 
σε παλαιά και νέα δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα • Μειώνει την 
απορροφητικότητα του σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε: • Σοφίτες • Βοηθητικούς 
χώρους υπογείων – αποθηκών • Χώρους στάθμευσης με ελαφρά καταπόνηση    
• Καταστήματα • Υποστρώματα κολυμβητών δαπέδων.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 0.15 - 0.25kg/m2/στρώση

Υπόλευκο Δοχείο
5kg

00000000

Sika® BitureP
Επισκευαστικό ασφαλτικό μείγμα εφαρμογής εν ψυχρώ. Χρησιμοποιείται σε: 
• Αυτοκινητόδρομους, γκαράζ, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων • Δρόμους 
προσπέλασης • Αυλές βιομηχανικών χώρων • Διαμορφώσεις κατευθυντήριων 
οδών, διαμορφώσεις οδοστρωμάτων κ.α..
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 2,1kg/m2/mm πάχους στρώσης

Μαύρο Δοχείο
25kg

00000000

SikaDecor®-801 Nature
Διακοσμητικό έγχρωμο μικροτσιμέντο για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρ-
μογές. Χρησιμοποιείται σε: • Διακοσμητικές και ενιαίες επιστρώσεις σε 
εσωτερικούς χώρους όπως κουζίνες, μπάνια κτλ. σε δάπεδα και τοίχους    
• Επιστρώσεις σε έπιπλα, ράφια κτλ. • Επιστρώσεις σε παλιά κεραμικά 
πλακίδια • Δάπεδα με κίνηση πεζών επί τσιμεντοειδών υποστρωμάτων     
• Διακοσμητικές επιστρώσεις σε χώρους καταστημάτων, ιδιωτικές κατοι-
κίες, δημόσια κτίρια, εκθεσιακούς χώρους κτλ.

Κατανάλωση/Δοσολογία: ~1.7-2.0kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

Δυνατότητα 
χρωματι-

σμού με υγρή 
χρωστική

SikaDecor® 
Color

Δοχείο
13kg
(A+B)

00000000
Χρωστική 

Δοχείο
0,5lt

00000000

SikaDecor®-803 Nature
Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για αποκατάσταση 
επιφανειών πριν την εφαρμογή μικροτσιμέντων. Χρησιμοποιείται για την:         
• Επιπέδωση και αποκατάσταση επιφάνειας πριν την εφαρμογή διακοσμητι-
κών μικροτσιμέντων • Πλήρωση αρμών μεταξύ κεραμικών πλακιδίων πριν 
την εφαρμογή • Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε 
δάπεδα και τοίχους • Πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδε-
μα, κονιάματα, τούβλα, κεραμικά πλακίδια κτλ.

Κατανάλωση/Δοσολογία: ~2.0kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

Λευκό
Δοχείο
30kg
(A+B)

00000000

Sikafloor® level-30
Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε στρώσεις 4-30mm. Χρησιμοποιείται 
ως • Γενικής χρήσης επίστρωση εξομάλυνσης/επιπέδωσης για εσωτερικές 
και εξωτερικές εφαρμογές • Υπόστρωμα για ρητινούχα βιομηχανικά δάπεδα 
• Κατάλληλο για μέτρια έως και υψηλά φορτία (χώροι υψηλής καταπόνησης & 
κίνηση παλετοφόρων).
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 1.8 ± 0.05kg/m2/mm

Γκρι Σακί
25Kg
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ΔΑΠΕΔΑ • ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
Sikafloor®-ProSeal-22
Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέ-
ματος. Χρησιμοποιείται για: • Βέλτιστη ωρίμανση και σφράγιση νωπών 
δαπέδων και γενικά κατασκευών σκυροδέματος • Βελτιωτικό ωρίμανσης 
για την αντιμετώπιση της επιφανειακής ξήρανσης και των ρηγματώσεων   
• Σφράγιση και επιφανειακή σκλήρυνση • Σφράγιση σκόνης και αυξημένη 
αντοχή σε φθορά • Εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.1 - 0.2lt/m2/στρώση (5 - 10m2/lt στρώσης)

Διαφανές Δοχείο
25lt

00000000 Διαφανές Βαρέλι
25lt

00000000

Sika® level-01 Primer
Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα. 
Χρησιμοποιείται ως αστάρι και σφράγιση σε ορυκτά υποστρώματα πριν 
την εφαρμογή κονιαμάτων εξομάλυνσης: • Για σφράγιση και ενίσχυση 
πρόσφυσης τσιμεντοειδούς βάσης επιστρώσεις και κονιάματα • Κατάλληλο 
για αστάρωμα κονιαμάτων εξομάλυνσης ανυδρίτη • Ειδικά κατάλληλο για 
χρήση πριν την εφαρμογή προϊόντων της σειράς Sika® Level.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~0.10-0.20 kg/m²/στρώση (5-10m2/kg/στρώση)
αραιωμένου προϊόντος

Λευκό 
υγρό

Δοχείο
5 kg

00000000

Sika® level-110
Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, για στρώσεις πάχους έως 
10mm. Χρησιμοποιείται ως: • Tαχείας ωρίμανσης προϊόν επιπέδωσης και εξο-
μάλυνσης σε πάχη 1-10mm πριν την εφαρμογή επίστρωσης σε εσωτερικούς 
χώρους με ελαφριά κυκλοφορία (Κατηγορία Ρ2 σύμφωνα με την κατηγοριο-
ποίηση UPEC), όπως διαμερίσματα, βιβλιοθήκες και άλλους παρόμοιας χρήσης 
χώρους • Tαχείας ωρίμανσης προϊόν επιπέδωσης και εξομάλυνσης σε πάχη 
3-10 mm πριν την εφαρμογή επίστρωσης σε εσωτερικούς χώρους με έντονη 
κυκλοφορία (Κατηγορία Ρ3 σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση UPEC), όπως 
χώρους γραφείων, αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία δημόσια κτίρια, κλπ.
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 1.5 ± 0.1kg/m2/mm

Γκρι Σακί 25kg

00000000

Sika® level-300 extra
Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις 
πάχους 0.5-15mm και 15-30mm με προσθήκη αδρανών. Το Sika® Level-300 
μπορεί να εφαρμοστεί για επιπέδωση δαπέδων πριν την τοποθέτηση επιστρώ-
σεων όπως κεραμικά ή πέτρινα πλακάκια, παρκέτα δαπέδων, δάπεδα PVC, 
μοκέτες, δάπεδα linoleum κ.α. Κατάλληλο για: • Kίνηση τροχοφόρων αμαξιδίων 
(επί της τελικής επιφάνειας) • Xρήση με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
• Συμβατό με τις κόλλες Sika που θα χρησιμοποιηθούν για επικόλληση τελικής 
στρώσης (πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, κ.α.).
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 1.6 ± 0.05kg/m2/mm

Ανοιχτό
Γκρι Σακί 25kg

00000000

Sika® Patch-5
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο κονίαμα επισκευών δαπέδων και στοιχείων 
σκυροδέματος. Κατάλληλο για: • Εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 
3.3 του ΕΝ 1504-9). Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυρο-
δέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής • Δομητικές 
ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9). Αύξηση της φέρουσας ικανότητας 
της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος • Τη διατήρηση και 
αποκατάσταση της παθητικότητας (Αρχή 7, Μέθοδος 7.1 και 7.2 του ΕΝ 1504-9).
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 20-22kg κονιάματος/m2/cm πάχος στρώσης

Γκρι Σακί 25kg

00000000

Sika® Primer-11W
Αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα και υποστρώματα γύψου. Χρησιμοποι-
είται ως: • Αστάρι για γυψοσανίδες πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης 
προϊόντων (στεγανοποιητικά κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, κ.α.) • Αστάρι για 
πολύ απορροφητικά κονιάματα βάσης γύψου ή τσιμέντου πριν την εφαρμογή 
τσιμεντοειδών συγκολλητικών, αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, στρώσεων 
εξομάλυνσης, κ.τ.λ..
Κατανάλωση/Δοσολογία: ~ 100-200 gr/m2

Ροζ
Πλαστικό 

Δοχειο
5kg
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

Sika® lam imPact S PluS
Φύλλα εξηλασμένου αφρώδους πολυαιθυλενίου για ηχομόνωση από 
κτυπογενείς θορύβους, για ηχομόνωση από κτυπογενείς θορύβους ως 
υπόστωμα πλωτών-κολυμβητών δαπέδων.

- Ρολό 25m2

00000000

Sikalayer®-03 (ΣύΣΤημα Sika® acouBoND®)
Ηχοαπορροφητικό σύστημα για κολλητά ξύλινα δάπεδα. Υψηλής ποιό-
τητας φύλλο αφρώδους πολυαιθυλενίου με συμμετρικά διάκενα για την 
εισαγωγή της κόλλας, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ηχοαπορροφητι-
κότητα. Αποτελεί μέρος του συστήματος Sika® AcouBond® (Sika® Layer-03 
& SikaBond®-52 Parquet) που χρησιμοποιείται για τοποθετήσεις ξύλινων 
δαπέδων σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές.

Σκούρο 
Γκρι

Ρολό 
25,05m2

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

NSD 600
Έτοιμη τσιμεντοκονία ενός συστατικού, βάσεως τσιμέντου, κατάλληλη για επίστρωση 
και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρί-
ας με μέγιστο κόκκο 2,0mm. Εφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 3-10cm. Ενδείκνυται για: • 
Δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους • Ράμπες • Προετοιμασία 
των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, 
παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λ.π. • Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 15-17Kgr ξηρού κονιάματος ανά 1m2 για πάχος 1cm

40Kg 36

00000000

NSf 610
Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλo για 
επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης 
κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5mm, και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη 
μέχρι 10mm. Το προϊόν είναι κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να 
τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης 
να μείνει και τελείως ακάλυπτο ή να βαφτεί.
Κατανάλωση: 18Kg/m2 για 1cm πάχους

40Kg 36

00000000

NSf 611
Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελεί-
ται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 
3,5mm, και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη 1- 4cm. Το προϊόν είναι 
κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, 
πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει και 
τελείως ακάλυπτο ή να βαφτεί.
Κατανάλωση: 18Kg/m2 για 1cm πάχους

40Kg 36

00000000

NSD 620
Έτοιμο, θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα δαπέδου, ενός συστατικού. Αποτελείται 
από θρυμματισμένο YTONG, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο 
κόκκο 3,5mm. Συνίσταται ιδιαίτερα για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται μειω-
μένα φορτία, προετοιμασία των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός 
τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λ.π.
Κατανάλωση: 10-11Kg ξηρού κονιάματος ανά 1m2 για πάχος 1cm

30Kg 42
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000 SiNmaDur Q
Επιφανειακό σκληρυντικό βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος. 
Αποτελείται από έτοιμο μίγμα προς εφαρμογή, επιλεγμένων χαλαζιακών 
αδρανών με μεγάλη σκληρότητα και κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθ-
μιση, τσιμέντο Portland, ειδικά πρόσμικτα - βελτιωτικά, και χρωστικές 
ουσίες. Κατάλληλο για την αναβάθμιση της αντοχής σε τριβή, σε δάπεδα 
όπου αναμένονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις και κυκλοφορία, σε 
χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα αποθηκών (logistics), χώρους στάθ-
μευσης οχημάτων, χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, 
πρατήρια καυσίμων κλπ. Σε γκρι, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.
Κατανάλωση: ~5,0 kg/m2

Γκρι Σάκος 25kg

00000000 Κόκκινο Σάκος 25kg

00000000 Κίτρινο Σάκος 25kg

00000000 Πράσινο Σάκος 25kg

00000000

Self level Normal
Χυτό, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατι-
κού, κανονικής πήξης. Προϊόν κατάλληλο για την εξομάλυνση, προετοιμασία 
και ισοστάθμιση υποστρωμάτων δαπέδων πριν την τοποθέτηση μοκέτας, 
ξύλινων παρκετών, κεραμικών πλακιδίων, μαρμαροπλακιδίων και πλαστι-
κών ταπήτων τύπου linoleum. Πάχος στρώσης 1-5 mm. Για την ανάπτυξη 
στρώσεων άνω των 5mm, δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. 
Αναμίξτε 6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Σε υπο-
στρώματα με απορροφητικότητα συστήνεται η χρήση κατάλληλης στρώσης 
ασταρώματος (γαλάκτωμα RPM).
Κατανάλωση: ~1,8kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

- Σάκος 25kg

00000000

Self level raPiDo
Ταχύπηκτο, χυτό, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 
1-συστατικού. Προϊόν κατάλληλο για γρήγορη εξομάλυνση, προετοιμασία και 
ισοστάθμιση υποστρωμάτων δαπέδων πριν την τοποθέτηση μοκέτας, ξύλινων 
παρκετών, κεραμικών πλακιδίων, μαρμαροπλακιδίων και πλαστικών ταπή-
των τύπου linoleum. Πάχος στρώσης 1-5mm. Για την ανάπτυξη στρώσεων 
άνω των 5 mm, δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 6,0lt 
νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25kg. Σε υποστρώματα με 
απορροφητικά συστήνεται χρήση κατάλληλης στρώσης ασταρώματος ως άνω.
Κατανάλωση: ~1,8kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

- Σάκος 25kg

00000000

SPeeD crete greeN liNe
Έτοιμο επισκευαστικό, 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 επιφανειών 
σκυροδέματος, όπως αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, καταστρώματα 
γεφυρών, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης οχημάτων, ράμπες οχημάτων, 
ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων κλπ. Δυνατότητα έκθεσης 
σε κυκλοφορία μετά 2 ώρες από την επισκευή. Αναμίξτε 3,8-4,46lt νερό με 
κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: ~1,7kg/m2/mm πάχους

- Σάκος
~23 kg

00000000

microBetoN flaSh-10
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 πλήρωση κενών για την επισκευή μεμονωμένων τμημάτων, 
στοιχείων σκυροδέματος, αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων, για 
έγχυση σε καλούπι (μανδύες), για αγκυρώσεις – πακτώσεις στοιχείων, 
στερεώσεις. Για πάχη ανάπτυξης 10-100mm. Με δυνατότητα προσθήκης 
χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 3,5lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος 
σε σκόνη 25kg.
Κατανάλωση: ~1,9kg/m2/mm πάχους

- Σάκος 25kg
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00000000

curiNg compound ur-100
Διάφανο διάλυμα ακρυλικής ρητίνης, για εμποτισμό νέων ή υφιστάμενων 
δαπέδων. Αντιεξατμιστική μεμβράνη ελέγχου επιφανειακής ωρίμανσης 
και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος (ASTM C 309: Τύπος 1, Κατηγορία 
B, ΑSTM C-156 συγκράτηση και διατήρηση νερού). Προϊόν που προ-
σφέρει εμποτισμό, πρόσθετη σκλήρυνση σε δάπεδα με ή χωρίς επίπαση 
επιφανειακού σκληρυντή, σταθεροποίηση βιομηχανικών δαπέδων έναντι 
σκόνης. Δεν απαιτείται τρίψιμο ή πρόσθετη στρώση ασταρώματος πριν 
την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων, αρκεί να 
μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά πριν την εφαρμογή του προϊόντος..
Κατανάλωση: ~0,25-0,35lt/m2 ανά στρώση

- Δοχείο
25Lt

00000000 - Βαρέλι
200Lt

00000000 clearSeal 150/StD/300/WB
Διάφανο, γαλάκτωμα ακρυλικών ρητινών, 1-συστατικού. Χρησιμοποιείται για 
τον εμποτισμό νέων ή παλαιών, εσωτερικών και/ή εξωτερικών επιφανειών 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πέτρας κλπ., οριζόντιων ή κατακόρυφων, 
στις οποίες απαιτείται μέτρια έως κανονική αντοχή σε τριβή και απότριψη και 
σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα βοηθητικών 
χώρων, γραφείων, διαδρόμων και αποθηκών κλπ). Δημιουργεί φιλμ επιφα-
νειακής προστασίας, τονίζοντας παράλληλα την επιφάνεια αναφοράς.
Κατανάλωση: ~0,3kg/m2

- Δοχείο
4kg

00000000 - Δοχείο
20kg

00000000 - Βαρέλι
200kg

00000000

SiNSol 100/ 200/ 300
Ειδικό, άχρωμο βερνίκι, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, για σφράγιση 
και προστασία από τριβές σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων. 
Διατίθεται σε τρεις τύπους.
Κατανάλωση: ~0,25-0,40kg/m2

- Δοχείο
3kg

00000000 Δοχείο
15kg

00000000 Βαρέλι
180kg

00000000
rPm (reSiN Per microBetoN)
Γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Λειτουργεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης 
(αστάρι) πριν την εφαρμογή έτοιμων, χυτών κονιαμάτων ισοστάθμισης 
δαπέδου της σειράς Self Level (Normal ή Rapido), πριν την εφαρμογή τους 
πάνω σε υποστρώματα με απορροφητικότητα, καθώς επίσης αποτελεί και 
γαλάκτωμα ενίσχυσης κονιαμάτων επισκευής.
Κατανάλωση: ~0,25-0,4kg/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος

- Δοχείο
4,5kg

00000000 - Δοχείο
5,25kg

00000000

SiNmaSt 6283 Sl/teS Z
Αυτοεπιπεδούμενη, έγχρωμη, πολυουρεθανικής βάσης ελαστική επί-
στρωση, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη 
δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Ως ενιαία προστασία σκυροδέματος, 
χωρίς αρμούς, σε χώρους όπως βιομηχανίες παραγωγής χημικών και 
φαρμάκων, χώρους εκτύπωσης εντύπων, χώρους γραφείων – εκθέσεων, 
γαλακτοβιομηχανίες, χώρους τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων και 
ποτών, χώρους αποθηκών κλπ.
Κατανάλωση: ~1,6kg/m2/mm πάχους

- Δοχείο
4,5kg
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00000000

maPecem
Ειδικό υδραυλικό συνδετικό για την προετοιμασία μη συρρικνούμενων τσιμε-
ντοειδών δαπέδων, ταχείας πήξης και ξήρανσης (24 ώρες). Η συνιστώμενη ανα-
λογία ανάμειξης είναι 350-450kg MAPECEM για 1m3 διαβαθμισμένων αδρανών 
(διαμέτρου από 0 έως 8mm) και 80-160kg νερό, ανάλογα με την υγρασία των 
αδρανών. Ο χρόνος εργασιμότητας είναι 20-30 λεπτά. Βατότητα μετά από 2-3 
ώρες. Ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 3 ώρες για κεραμικά πλα-
κίδια και φυσικούς λίθους, και 24 ώρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. 
Η παραμένουσα υγρασία μετά από 24 ώρες είναι < 2%. Ο χρόνος αποθήκευση 
είναι 12 μήνες. Η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 3,5-4,5kg/m2 για στρώση πάχους 1cm

Σάκος 20kg

00000000

maPecem ProNto
Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο κονίαμα για την προετοιμασία μη συρρι-
κνούμενων τσιμεντοειδών δαπέδων, ταχείας πήξης και ξήρανσης (24 ώρες). Η 
αναλογία ανάμειξης είναι ένας σάκος 25kg MAPECEM PRONTO με περίπου 2,2lt 
νερό. O xρόνος εργασιμότητας είναι 20-30 λεπτά. Βατότητα μετά από 2-3 ώρες. 
Ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 3 ώρες για κεραμικά πλακίδια και 
φυσικούς λίθους, και 24 ώρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. Η παρα-
μένουσα υγρασία μετά από 24 ώρες είναι < 2%. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 
μήνες. Η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 20kg/m2 για στρώση πάχους 1cm

Σάκος 25kg

00000000

toPcem
Ειδικό υδραυλικό συνδετικό για την προετοιμασία μη συρρικνούμενων τσιμε-
ντοειδών δαπέδων, με κανονικό χρόνο πήξης και ταχεία ξήρανση (4 ημέρες). Η 
συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 200-250 kg TOPCEM για 1m3 διαβαθ-
μισμένων αδρανών (διαμέτρου από 0 έως 8 mm) και 120-140kg νερό για ξηρά 
αδρανή. Έχει χρόνο εργασιμότητας 40-60 λεπτά. Βατότητα μετά από 12 ώρες. Ο 
χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 24 ώρες για κεραμικά πλακίδια, 2 
ημέρες για φυσικούς λίθους και 4 ημέρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύ-
ψεις. Η παραμένουσα υγρασία μετά από 4 ημέρες είναι < 2%. Χρόνος αποθήκευ-
σης 12 μήνες. Η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 2-2,5kg/m2 για στρώση πάχους 1cm

Σάκος 20kg

00000000

toPcem ProNto
Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο κονίαμα, με κανονικό χρόνο πήξης 
για την προετοιμασία μη συρρικνωμένων τσιμεντοειδών δαπέδων ταχείας 
ξήρανσης (4 ημέρες). Η συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης είναι 1 σάκος 
25kg TOPCEM PRONTO με 1,7 λίτρα νερό. Έχει χρόνο εργασιμότητας 40-60 
λεπτά. Βατότητα μετά από 12 ώρες. Ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυ-
ψη είναι 24 ώρες για κεραμικά πλακίδια, 2 ημέρες για φυσικούς λίθους 
και 4 ημέρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. Η παραμένουσα 
υγρασία μετά από 4 ημέρες είναι < 2%. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 
μήνες. Η εφαρμογή γίνεται με χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 18-20kg/m2 για στρώση πάχους 1cm, ανάλογα με το βαθμό 
συμπύκνωσης

Σετ 10kg
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00000000

NivoraPiD
Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, εξαιρετικά ταχύπηκτο, κατάλ-
ληλο και για κατακόρυφες επιφάνειες, για στρώσεις πάχους από 1mm 
έως 20mm. Χρησιμοποιείται στην τοποθέτηση επικαλύψεων, δαπέδων και 
τοίχων με κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες 
επικαλύψεις σε εσωτερικούς χώρους. Έχει χρόνο εργασιμότητας 15 λεπτά.
Το πάχος εφαρμογής είναι από 1mm έως 20mm. Βατότητα σε περίπου 
2 ώρες. Ο χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη είναι 4-6 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους, και 12 ώρες για εύκαμπτες και 
ξύλινες επικαλύψεις. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες. Η εφαρμογή γίνεται 
με μεταλλική σπάτουλα. Χρώμα υλικού γκρι.

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.

Κατανάλωση: 1,6kg/m2 για στρώση πάχους 1mm

Σάκος 25kg

00000000

ultraPlaN
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώ-
σεις πάχους από 1 mm έως 10 mm. Χρησιμοποιείται στην τοποθέτηση 
δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες 
επικαλύψεις σε εσωτερικούς χώρους. Ο χρόνος εργασιμότητας είναι 20-30 
λεπτά. Το πάχος εφαρμογής κυμαίνεται από 1mm έως 10mm. Βατότητα 
σε περίπου 3 ώρες. Έχει χρόνο αναμονής πριν την επικάλυψη 12 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις. 
Η εφαρμογή γίνεται με σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία. Ο χρόνος 
αποθήκευσης είναι 12 μήνες. Χρώμα υλικού ροζίζον γκρι.
emicoDe: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 1,6kg/m2 για στρώση πάχους 1mm

Σάκος 23kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Παλέτα Τιμή €

00000000

PeNefloortm harDeNer
Σκληρυντής τσιμεντοειδούς βάσης με χαλαζιακά και 
ειδικές χρωστικές, για επίπαση βιομηχανικών δαπέδων.
Κατανάλωση: Για επίπαση βιομηχανικών δαπέδων η 
ενδεικτική κατανάλωση είναι 2-5Kg/m2

Γκρι Σακί 25Kg
60 Σακιά/ 

Παλέτα
(1.500Kg)

00000000 Κεραμιδί Σακί 25Kg
60 Σακιά/ 

Παλέτα
(1.500Kg)

00000000 Κυπαρισσί Σακί 25Kg
60 Σακιά/ 

Παλέτα
(1.500Kg)
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00000000

Sikafloor®-155 WN
Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι. Χρησιμοποιείται ως αστάρι και ενισχυτι-
κό πρόσφυσης σε: • Νέο σκυρόδεμα • Τσιμεντοκονιάματα • Σκυρόδεμα 
που έχει σκληρυνθεί • Παλιές εποξειδικές επιστρώσεις δαπέδων • 
Συστήματα EpoCem® εποξειδικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων επιπέ-
δωσης. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για: • Sikafloor®-81 Epocem® • 
Sikafloor®-20 PurCem® – Sikafloor®-21 PurCem® • Sikafloor®-Level.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.3 - 0.5kg/m2/στρώση (2-3.3m2/kg/στρώση

RAL 3009
Δοχείο
10kg
(Α+Β)

00000000
Sikafloor®-156
Εποξειδικό αστάρι για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων. Χρησιμοποιεί-
ται: • Ως αστάρι υποστρωμάτων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και 
εποξειδικά κονιάματα • Για κανονικές έως πολύ απορροφητικές επιφά-
νειες • Αστάρι για όλες τις εποξειδικές και πολυουρεθανικές επιστρώσεις 
Sika® • Συνδετικό υλικό για ρητινούχα κονιάματα και κονιάματα εξομά-
λυνσης δαπέδου • Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,3-0,5kg/m2

Διαφανές
Δοχείο
10kg
(A+B)

00000000 Διαφανές
Δοχείο
25kg
(A+B)

00000000

Sikafloor®-161
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται: • Ως αστάρι για υπο-
στρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και εποξειδικά κονιάματα 
• Για χαμηλής έως μέτριας απορροφητικότητας υποστρώματα • Ως 
αστάρι για τα οικονομικά συστήματα δαπέδων Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264 • Ως συγκολλητικό μέσο κονιαμάτων εξομάλυνσης και 
διάστρωσης • Ως ενδιάμεση στρώση κάτω από τα Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,35-0,55 kg/m2

Διαφανές
Δοχείο
30kg
(A+B)

00000000 Sikafloor®-2540 W
Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή χαμηλών εκπομπών. Χρησιμοποι-
είται: • Ως έγχρωμη εποξειδική βαφή για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, 
συστήματα με επίπαση και εποξειδικά κονιάματα • Για κανονικές έως μεσαίες 
μηχανικές και χημικές καταπονήσεις • Για χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κλπ.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0.2-0.3kg/m2/στρώση ως σύστημα βαφής

Διατίθεται
σε διάφορες
χρωματικές 

επιλογές

Δοχείο
6kg

(Α+Β)

00000000

Διατίθεται
σε διάφορες
χρωματικές 

επιλογές

Δοχείο
6kg

(Α+Β)

00000000

Sikafloor®-263 Sl
Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-συστατικών. Κατάλληλο για αυ-
τοεπιπεδούμενα συστήματα δαπέδων και συστήματα δαπέδων με επίπαση 
για χρήση σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα, με κανονική έως μεσαία 
καταπόνηση φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, 
συνεργεία επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ. Το σύστημα 
με επίπαση συστήνεται για υπόγεια πάρκινγκ, χώρους παραγωγής και 
επεξεργασίας υγρής διαδικασίας, π.χ. σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, 
χώρους συντήρησης και επισκευής κ.τ.λ..
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, από 0,95-2kg/m2

Ποικιλία 
χρωμάτων

Δοχείο
20kg
(Α+Β)

00000000

Sikafloor®-264
Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης. Χρησιμοποιείται: • Ως βαφή προστασί-
ας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση 
φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία 
επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ. • Ως βαφή σφράγισης για 
αντιολισθηρά συστήματα, όπως υπόγεια πάρκινγκ, χώρους παραγωγής και 
επεξεργασίας υγρών διαδικασιών, π.χ. βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, 
χώροι συντήρησης και επισκευής κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, από 0,25-2,0kg/m2

Ποικιλία 
χρωμάτων

Δοχείο
30kg
(Α+Β)
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00000000

Sikafloor®-264
Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης. Χρησιμοποιείται: • Ως βαφή 
προστασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως 
μεσαία καταπόνηση φορτίων π.χ. σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς 
χώρους, συνεργεία επισκευών, γκαράζ και ράμπες φορτώσεων κ.τ.λ.      
• Ως βαφή σφράγισης για αντιολισθηρά συστήματα, όπως υπόγεια πάρ-
κινγκ, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας υγρών διαδικασιών, π.χ. 
βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χώροι συντήρησης και επισκευής κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, από 0,25-2,0kg/m2

Ποικιλία 
χρωμάτων

Δοχείο
30kg
(Α+Β)

00000000
Sikafloor®-400 Ν elaStic+
Έγχρωμη, πολυουρεθανική βαφή μεγάλης ελαστικότητας για μπαλκόνια 
και δώματα. Λεία ή αντιολισθηρή, ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία 
στεγανή επίστρωση με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών σε υποστρώματα 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιαμάτων. Χρησιμοποιείται: • Για ελαφριά 
έως μέτρια μηχανική καταπόνηση • Σε μπαλκόνια, ταράτσες, σκάλες κ.α.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ανάλογα το σύστημα, 0,3-1,6kg/m2

RAL 7032 Δοχείο
6kg

00000000 RAL 1001 Δοχείο
6kg

00000000

Sikafloor®-81 ePocem®

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται: • Ως αστάρι για υπο-
στρώματα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και εποξειδικά κονιάματα 
• Για χαμηλής έως μέτριας απορροφητικότητας υποστρώματα • Ως 
αστάρι για τα οικονομικά συστήματα δαπέδων Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264 • Ως συγκολλητικό μέσο κονιαμάτων εξομάλυνσης και 
διάστρωσης • Ως ενδιάμεση στρώση κάτω από τα Sikafloor®-263 SL και 
Sikafloor®-264.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 0,35-0,55 kg/m2

Διαφανές
Δοχείο
30kg
(A+B)

00000000
Sikafloor® colorSPort
Έγχρωμη βαφή για ασφαλτοστρώσεις/ασφαλτοτάπητες και δάπεδα σκυρο-
δέματος/τσιμεντοκονιαμάτων. Το Sikafloor® ColorSport εφαρμόζεται επάνω 
σε ασφαλτοστρώσεις και δάπεδα σκυροδέματος/τσιμεντοκονιαμάτων για 
έργα όπως: • Ποδηλατοδρόμους • Χώρους αστικής πρόσβασης (πεζοδρόμια, 
νησίδες κυκλοφορίας) • Χώρους αθλοπαιδιών (παιδικές χαρές) • Αθλητικές 
εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.α.).
Κατανάλωση/Δοσολογία: 1-1,3kg/m2 σε δύο στρώσεις εφαρμογής

RAL 3009 
(κόκκινο)

Δοχείο
30kg

00000000 RAL 1017 
(κίτρινο)

Δοχείο
30kg

00000000 RAL 7032 
(ανοιχτό γκρι)

Δοχείο
30kg

00000000 RAL 6020 
(πράσινο)

Δοχείο
30kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

tecNofix eh-100
Εποξειδικό - τσιμεντοειδές (Cem - Epoxy) λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρί-
σματος και εξομάλυνσης, υδατικής βάσης, 3-συστατικών, κατάλληλο για 
αναπτύγματα λεπτού πάχους σε επιφάνειες που απαιτούν διευθέτηση. 
Παρουσίαζει υψηλή δυνατότητα διαπνοής (ομοίως και οι στρώσεις με τις 
οποίες επικαλύπτεται θα πρέπει να παρουσιάζουν τις ίδιες δυνατότητες). 
Πάχη ανάπτυξης: 0.4-2mm.
Κατανάλωση: ~1,4kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

-
Δοχεία

8kg
(A+B+Γ)
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00000000

tecNoPav eP 410
Χυτό, επιπεδούμενο δάπεδο 3-συστατικών. Πρόκειται για εποξειδικό τσιμεντο-
ειδές (Cem-Epoxy), αποτελούμενο από τσιμέντο σε συνδυασμό με χαλαζιακή 
πούδρα, επιλεγμένα αδρανή και χρωστικές, ενισχυμένο με εποξειδικές ρητίνες, 
χωρίς διαλύτες. Καλή χημική και μηχανική αντοχή, ανθεκτικό σε φθορά και 
τριβές. Ιδανικό για νωπά δάπεδα σκυροδέματος ή για υφιστάμενα δάπεδα που 
υπόκεινται σε ανοδική υγρασία, ως προσωρινό φράγμα υγρασίας πριν την 
εφαρμογή εποξειδικών ή πολυουρεθανικών συστημάτων προστασίας δαπέ-
δων. Στρώση εξομάλυνσης και επισκευής για πάχη από 2mm έως 5mm.
Κατανάλωση: ≥ 4,2kg/m2/2mm πάχους

- Δοχεία 15kg 
(A+B)

00000000 - Σακί 15kg
( Γ )

00000000

tecNoPav eP 903
Χυτό, επιπεδούμενο δάπεδο 3-συστατικών. Πρόκειται για εποξειδικό τσιμεντο-
ειδές (Cem-Epoxy), αποτελούμενο από τσιμέντο σε συνδυασμό με χαλαζιακή 
πούδρα, επιλεγμένα αδρανή και χρωστικές, ενισχυμένο με εποξειδικές 
ρητίνες, χωρίς διαλύτες. Καλή χημική και μηχανική αντοχή, ανθεκτικό σε 
φθορά και τριβές. Ιδανικό για νωπά δάπεδα σκυροδέματος ή για υφιστάμενα 
δάπεδα που υπόκεινται σε ανοδική υγρασία, ως προσωρινό φράγμα υγρασίας 
πριν την εφαρμογή εποξειδικών ή πολυουρεθανικών συστημάτων προστασίας 
δαπέδων. Στρώση εξομάλυνσης και επισκευής για πάχη 6-12mm
Κατανάλωση: ~12,0kg/m2/6 mm πάχους

- Δοχεία 8kg 
(A+B)

00000000 -
από 2χ20kg 
έως 4x20kg

(Γ)

00000000

Sol 220 έως 290
Διάφανη, εποξειδική, διεισδυτική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, 
με διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την αύξηση των μηχανικών αντοχών 
επιφανειών από σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή 
τελικής επένδυσης εποξειδικής προστασίας κατά απαίτηση. Ενδείκνυται 
για εσωτερικές επιφάνειες στις οποίες απαιτείται υψηλή αντοχή σε τριβή 
και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά δάπεδα, 
χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους αποθηκών κλπ).
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,25 - 0,3kg/m2

- Δοχεία 3kg 
(Α+Β)

00000000 SiNμaSt S2/ S2l
Λεπτόρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, ως αστάρι προεπάλειψης πριν την 
εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, για 
αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή 
ρητινοκονιαμάτων, ως ενέσιμης για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. 
Τύποι κατάλληλη για εφαρμογές κατά τη χειμερινή ή τη θερινή περίοδο (S2). 
Διατίθεται και ο τύπος S2L μακράς εργασιμότητας για υψηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,4kg/m2

Ειδικό βάρος: ~1,1kg/lt

- Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000
SiNμaSt S2 wet on wet
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμο-
ποιείται ως αστάρι προεπάλειψης πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημά-
των προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, τα οποία όμως παρεμπιπτόντως, 
είναι ελαφρώς νοτισμένα ή υγρά, παρουσιάζουν δηλαδή επιφανειακή υγρα-
σία. Τύπος κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή αλλά και τη θερινή 
περίοδο. Είναι προφανές ότι το προϊόν δεν ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου 
παρουσιάζονται λιμνάζοντα νερά.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας και αστάρι δαπέδου: ~0,3-0,4kg/m2

Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/lt

- Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000

SiNμaSt rm 616 WΒ (άχρωμη)
Υδατοδιαλυτή, άχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, για σταθεροποί-
ηση έναντι σκόνης. Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση και επιφανειακές 
τριβές για δάπεδα, αλλά και τοίχους. Ουδέτερη, ιδανική σε χώρους όπου 
απαιτείται διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα. Σε διάφανο, ως αστάρι 
προεπάλειψης πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτής βαφής προστασίας, 
εποξειδικής βάσης. Επίσης για σταθεροποίησηέναντι σκόνης πριν την 
εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων συστημάτων ανυψωμένων δαπέδων, 
προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική κόλλα ελαστικής συγκόλλησης.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,400kg/m2, για πάχος ξηρού υμένα ~150μ

- Δοχείο 6kg
(Α+Β)
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00000000

tecNoPav eP 410
Εποξειδική ρητίνη υδατικής βάσης, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Στρώση 
προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την εφαρμογή των Tecnopav EP 410 & EP 903, 
ακόμα και σε νωπά σχετικά ή νοτισμένα δάπεδα.
Κατανάλωση: ~0,25-0,3kg/m2/200-300μm πάχους

- Δοχεία 14kg 
(A+B)

00000000

tk – 30
Άγχρωμη, εποξειδική βαφή εμποτισμού δαπέδων σκυροδέματος, 2-συ-
στατικών, με καλές αντοχές σε τριβή. Διατίθεται ως στρώση προεπάλειψης 
(αστάρωμα) πριν την εφαρμογή του TK PIGM. Περιέχει διαλύτες.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,2kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~60μm

- Δοχεία 4kg 
(A+B)

00000000
Primer SiNmaSt 5001/t
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη προεπάλειψης δαπέδων, 2-συ-
στατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη κυρίως για πυκνά ή κανονικά 
υποστρώματα σκυροδέματος, από πλευράς απορροφητικότητας. Στρώση 
προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την εφαρμογή του συστήματος (PU) 
SINMAST 6283 SL/TES Z.
Κατανάλωση: ~0,400kg/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος

- Δοχεία 3kg 
(Α+Β)

00000000 - Δοχεία 15kg 
(Α+Β)

00000000

SiNμaSt rm 616 WB (έγχρωμη)
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.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,400kg/m2, για πάχος ξηρού υμένα ~150μm

- Δοχείο 6kg
(Α+Β)

00000000 SiNmaSt rm 22
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για 
επενδύσεις επιφανειών οι οποίες προορίζονται να δεχθούν τροφικές διαλύ-
σεις (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 κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας Γαλλίας. RAL αποχρώσεις.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ 
~300-450μm

- Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000

SiNmaSt rm 32
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη 
για επενδύσεις επιφανειών βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυ-
ροδέματος. Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφο-
ρίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη προστασίας σε 
βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, 
χώρους στάθμευσης οχημάτων, logistics, χώρους καταστημάτων, βοηθητι-
κούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότη-
τας Γαλλίας. RAL αποχρώσεις.
Κατανάλωση: 2 ή 3 x ~0,250kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ 
~320-470μm

- Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)



ΔΑΠΕΔΑ • ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

229

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

tk Pigm
Έγχρωμη, εποξειδική βαφή εμποτισμού δαπέδων σκυροδέματος, 
2-συστατικών, με καλές αντοχές σε τριβή. Διατίθεται σε διαφορετικές 
αποχρώσεις από πλευράς δυνατότητας χρωματικών επιλογών. Περιέχει 
διαλύτες.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,150kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~120μm

- Δοχεία 4kg 
(A+B)

00000000

chemo reSiN Pu-iv-1080
Διάφανη βαφή, πολυουρεθανικής ρητίνης 1-συστατικού, με διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση σφράγισης εποξειδικών ή πολυουρε-
θανικών επιστρώσεων προστασίας που έχουν προηγηθεί. Αντιολισθηρή, 
προστατεύει τα εποξειδικά από χρωματικές αποκλίσεις και φαινόμενα 
chalking καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε έκθεση σε UV και σε 
επιφανειακές τριβές.
Κατανάλωση: 1 ή 2 χ ~0,15-0,20kg/m2

- Δοχεία 4kg 
(A+B)

00000000

SiNroc /22 flooriNg
Υψηλής δομής έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη, εποξειδική επίστρωση, 
2-συστατικών. Σε συνδυασμό με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, δημιουρ-
γεί επίστρωση κατάλληλη για την κατασκευή σκληρών βιομηχανικών 
δαπέδων, με υψηλές μηχανικές αντοχές, εξαίρετη αντοχή σε τριβές, 
καταπονήσεις και απότριψη, με καλές χημικές αντοχές, για χώρους 
αποθηκών (logistics) με κυκλοφορία clark – παλετοφόρων, χώρους 
φόρτωσης εκφόρτωσης εμπορευμάτων, βιομηχανίες τυποποιημένων 
τροφίμων και ποτών, εσωτερικούς χώρους στάθμευσης και κυκλοφορίας 
οχημάτων κλπ. Στρώση αυτοεπιπεδούμενη για πάχη ανάπτυξης 1-2 mm 
και 3-4 mm. Διατίθεται σε RAL αποχρώσεις, κατόπιν παραγγελίας.
Κατανάλωση: Ρητίνη (Α+Β): ~0,7- 0,8kg/m2/mm πάχους ανάπυξης.
Αναλογία ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή 1:1,2 έως 1:2 (Α+Β/Γ)

- Δοχεία 10kg 
(Α+Β)

00000000 - Δοχεία 20kg 
(Α+Β)

00000000
SiNmaSt rm 27
Εύκαμπτη, εποξειδική - πολυουρεθανική ρητίνη επίστρωσης επιφανειών, 
2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, σε κονίαμα για δάπεδα. Εξαίρετη αντοχή 
σε θερμοκρασιακές μεταβολές, κύκλους πήξης /τήξης και συνεχή έκθεση 
σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Δυνατότητα εφαρμογής σε πορώδεις και 
μη πορώδεις επιφάνειες.
Κατανάλωση: ~0,3-0,5kg/m2/στρώση

- Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000

SiNtecNo thixo-factor
Θιξοτροπικός παράγοντας για εποξειδικά συστήματα ή πολυουρεθανικές 
βαφές, αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις ρητινοκονιαμάτων κλπ.
Κατανάλωση: • ~0,5-1,5% κατά βάρος σε ελαφρώς κεκλιμένες επιφάνειες
• ≥ 2,0-4,0% κατά βάρος σε κατακόρυφες επιφάνειες

-

Δοχεία/ 
Σακουλάκια 

1 kg ή 
μεγαλύτερα
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00000000
Super-kt eco 
Ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περι-
βάλλον, για τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και 
με μηδενική κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός 
συστατικού, με μειωμένες εκπομπές CO2 και χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. Το 
Super-KT Eco παρέχει μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο 
χρόνο διόρθωσης, εγγυώντας τη γρήγορη και σίγουρη τοποθέτηση 
ακόμη και πλακιδίων μεγάλου πορώδους σε πολύ απορροφητικά υπο-
στρώματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και σε πάχος μέχρι 
και 10mm. Xρησιμοποιείται στην τoποθέτηση μονόπυρων και δίπυρων 
κεραμικών πλακιδίων σε ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα. Ανοι-
χτός χρόνος εφαρμογής >_ 20 λεπτά. Χρόνος διόρθωσης >_ 30 λεπτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000 Λευκό 4χ5kg 480kg

00000000

Special gres eco
Ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περι-
βάλλον, για τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και 
με μηδενική κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός 
συστατικού, με μειωμένες εκπομπές CO2 και χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. 
Το λεπτόκοκκο θιξοτροπικό μίγμα Special Gres Eco χρησιμοποιείται 
για τοποθετήσεις σε πάχος μέχρι και 15mm. Επιτρέπει την εύκολη και 
παρατεταμένη εργασιμότητα για τοποθετήσεις μικρού και μεγάλου πά-
χους κεραμικών πλακιδίων σε ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και κεραμικού γρανίτη 
σε εσωτερικούς χώρους. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης >_ 
30 λεπτά. Μηδενική κάθετη ολίσθηση.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000

η30 eco 
Πιστοποιημένο ελαστικό υπερ-συγκολλητικό υλικό, για τη συγκόλ-
ληση με μεγάλη αντοχή κεραμικού γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων, 
υαλοψηφίδας, πλακών μικρού πάχους και φυσικών λίθων, σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός 
συστατικού, με μειωμένες εκπομπές CO2 και με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικων ενώσεων. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό, με 
υψηλή παραμόρφωση, με πλήρη διαβροχή. Το H30 Eco παρέχει πλήρη 
διαβροχή και υψηλές επιδόσεις ακόμη και σε χώρους με ισχυρές 
καταπονήσεις, εγγυώντας την τοποθέτηση όλων των ειδών κεραμικών 
πλακιδίων σε ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα. Λεπτόκοκκο μίγμα 
για τοποθετήσεις σε πάχος μέχρι και 15mm. Κατάλληλο για ενδοδαπέδια 
θέρμανση και για στεγανοποιημένα υποστρώματα. Ανοιχτός χρόνος 
εφαρμογής και διόρθωσης >_ 30 λεπτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 480kg

00000000
universal eco 
Οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς 
το περιβάλλον, έτοιμο προς χρήση, για τοποθετήσεις με υψηλή πρό-
σφυση, για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων, με μεγάλη αντοχή 
και με μηδενική κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το GreenBuilding. 
Χωρίς διαλύτες, με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων. Κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, πλάκες μικρού πάχους 
και φυσικούς σταθερούς λίθους σε υποστρώματα τσιμεντούχα ή με 
βάση το γύψο και τον ανυδρίτυ. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία 
των χρηστών. Το Universal Eco παρέχει μηδενική κάθετη ολίσθηση 
και έχει χρόνο διόρθωσης >_ 30 λεπτά, εγγυώντας την τοποθέτηση των 
κεραμικών υλικών επένδυσης, ακόμη και διαγώνια ή από πάνω προς 
τα κάτω χωρίς τη χρήση διαχωριστικών.

- 25kg 550kg

00000000 - 15kg 585kg

00000000 - 5kg 450kg
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00000000

η40® eco 
Πιστοποιημένο ελαστικό υπερ-συγκολλητικό υλικό γενικής χρήσης, με 
υψηλή παραμόρφωση, μηδενική κάθετη ολίσθηση, για τη συγκόλληση 
ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση κεραμικού γρανίτη, κεραμικών 
πλακιδίων όλων των ειδών, υαλοψηφίδας, πλακών μικρού πάχους, 
πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και φυσικών λίθων σε όλες τις συνθήκες 
τοποθέτησης. Λεπτόκοκκο μίγμα για πάχη μέχρι και 15mm. Ιδανικό για 
το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με μειωμένες εκπομπές CO2 και με 
χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων. Ανακυκλώσιμο ως 
αδρανές υλικό. Το H40® Eco παρέχει πλήρη διαβροχή και μεγάλη ικανότητα 
εγκάρσιας παραμόρφωσης μαζί με υψηλές αντοχές στις καταπονήσεις που 
προκαλούνται από το νερό, εγγυώντας την τοποθέτηση όλων των ειδών 
κεραμικών πλακιδίων, οποιασδήποτε διάστασης και πάχους, ακόμη και σε 
υποστρώματα που υποβάλλονται σε ισχυρές θερμοκρασιακές διακυμάν-
σεις. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης >_ 30 λεπτά. 

Λευκό 25kg 1500kg

00000000 Γκρι 25kg 1500kg

00000000 Λευκό 4χ5kg 480kg

00000000

η40® eco marmorex
Ορυκτό συγκολλητικό υλικό υπερταχείας πήξης, πιστοποιημένο ως φιλικό 
προς το περιβάλλον, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή και μηδενική κάθετη 
ολίσθηση ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση, ιδανικό για το GreenBuilding. 
Ενός συστατικού, με μειωμένες εκπομπές CO2 και με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, περιέχει λευκότατες ανακυκλωμένες πρώτες 
ύλες. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. Το H40® Eco Marmorex αναπτύσσει 
γρήγορα υψηλή υδραυλικότητα, η οποία σταθεροποιεί το νερό του μίγματος 
και εμποδίζει το σχηματισμό επιφανειακών κηλίδων. Ιδανικό για μάρμαρα, 
φυσικούς λίθους και επαναστοιχειοθετημένα υλικά από ρητίνη και τσιμέντο, 
για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, 
πλάκες μικρού πάχους και για φυσικούς λίθους, σε δάπεδα και τοίχους σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρ-
μανση. Τεχνολογία SAS και STC για εγγυημένη πρόσφυση σε πραγματικές 
συνθήκες εργοταξίου. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής >_ 30 λεπτά.

Λευκό 25kg 1500kg

00000000

η40® eco rapid
Ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, 
πάχη μέχρι και 10mm, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή και μηδενική 
κάθετη ολίσθηση ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση, ιδανικό για το 
GreenBuilding. Ενός συστατικού με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων. Ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. Το H40® Eco Rapid 
έχει ανοιχτό χρόνο εφαρμογής >_ 30 λεπτά και διόρθωσης >_ 20 λεπτά, ακόμη 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες, εγγυώντας υψηλές τιμές πρόσφυσης τόσο 
σε επεμβάσεις ανακατασκευής όσο και σε νέες κατασκευές, διατηρώντας 
παρατεταμένη εργασιμότητα όμοια με εκείνη των συγκολλητικών υλικών 
με κανονική πήξη. Ιδανικό για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, 
πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, πλάκες μικρού πάχους και για φυσικούς 
λίθους, σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Τεχνολογία SAS και STC για 
εγγυημένη πρόσφυση σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου.

Γκρι 25kg 1500kg

00000000

η40® eco ideal
Ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, 
για τοποθετήσεις με υψηλή αντοχή στα θειικά άλατα και με μηδενική κάθετη 
ολίσθηση, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με μειωμένες 
εκπομπές CO2 και με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
περιέχει λευκότατες ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Ανακυκλώσιμο ως 
αδρανές υλικό. Το H40® Eco Ideal αναπτύσσει πλήρη αντοχή στη χημική 
διάβρωση από θειικά άλατα εξουδετερώνοντας τη χημική αντίδραση που 
διογκώνει τα επιχρίσματα και τα κονιάματα δαπέδου με βάση το γύψο ή τον 
ανυδρίτη, εγγυώντας την τοποθέτηση σε δάπεδα και τοίχους χωρίς να απαι-
τείται αστάρι. Ιδανικό για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια 
μεγάλων διαστάσεων, πλάκες μικρού πάχους και για φυσικούς λίθους, σε 
δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για 
επάλληλη τοποθέτηση και ενδοδαπέδια θέρμανση. Τεχνολογία SAS και STC 
για εγγυημένη πρόσφυση σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου.

Λευκό 25kg 1500kg
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00000000

topo latex eco 
Υδατοδιαλυτός ελαστικοποιητής φιλικός προς το περιβάλλον, για 
ορυκτά συγκολλητικά υλικά με κανονική και με ταχεία πήξη, ιδανικός 
για το GreenBuilding. Χωρίς διαλύτες, σέβεται το περιβάλλον και την 
υγεία των χρηστών. Το Top Latex Eco αυξάνει τη διαμήκη και την 
εγκάρσια παραμόρφωση των συγκολλητικών υλικών, εγγυώντας 
την αναλλοίωτη εργασιμότητα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, 
φιλική προς το περιβάλλον. Aυξάνει την πρόσφυση στα υποστρώματα. 
Ενδείκνυται ως βελτιωτικό πρόσμικτο για υποστρώματα και υλικά 
που υποβάλλονται σε υψηλή παραμόρφωση. Διατηρεί αναλλοίωτους 
τους χρόνους παράδοσης καθώς και τους χρόνους εργασιμότητας των 
ορυκτών συγκολλητικών υλικών με κανονική και με υπερταχεία πήξη. 
Συσκευασία των 8kg προκαθορισμένη για 1 σάκο H40® Eco Rapid. 

- 25kg 600kg

00000000 - 8kg 320kg

00000000

Superflex eco
Οργανικό ορυκτό ελαστικό συγκολλητικό υλικό, φιλικό προς το 
περιβάλλον, για τοποθετήσεις με μεγάλη αντοχή, υψηλή πρόσφυση και 
μηδενική κάθετη ολίσθηση σε παραμορφώσιμα υποστρώματα, ιδανικό 
για το GreenBuilding. Το Superflex Eco αναπτύσσει υψηλή ελαστικό-
τητα και θιξοτροπία, εγγυώντας την τοποθέτηση ακόμη και διαγώνια 
ή από πάνω προς τα κάτω κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων 
ευαίσθητων στο νερό σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υπο-
στρώματα με υψηλή παραμόρφωση και μεγάλη διαστολή. Kατάλληλο 
για κεραμικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, 
πλάκες μικρού πάχους, σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. Εύκολη και ελαφριά διάστρωση χάρη στην τεχνολογία 
Light Work. Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης >_ 1 ώρα.

Λευκό

Α + Β

1χ6,4kg 
+

1χ1,6kg

264kg

00000000 Γκρι

Α + Β

1χ6,4kg 
+

1χ1,6kg

264kg

00000000

epoxy eco 
Οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, για τοπο-
θετήσεις με υψηλή πρόσφυση, μεγάλη χημική αντοχή και μηδενική κάθετη 
ολίσθηση σε άκαμπτα υποστρώματα, για δάπεδα και τοίχους σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το GreenBuilding. Το Epoxy Eco 
αναπτύσσει υψηλές χημικο-μηχανικές αντοχές, εγγυώντας την τοποθέτηση 
σε βιομηχανικούς χώρους και θερμαινόμενες πισίνες, σε δάπεδα και 
τοίχους που βρίσκονται σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες, σε απορροφητικά 
και μη απορροφητικά υποστρώματα. Kατάλληλο για κεραμικό γρανίτη, 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Εύκολη και ομαλή εφαρμογή. 
Μεγάλη διάρκεια μίγματος στο δοχείο.

-

Α + Β

1χ6,4kg 
+

1χ1,6kg

264kg

00000000
Εlastik eco 
Οργανικό ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς 
το περιβάλλον, έτοιμο προς χρήση, για τοποθετήσεις με υψηλή πρό-
σφυση, με μηδενική κάθετη ολίσθηση και με μεγάλη παραμόρφωση, 
για δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ιδανικό 
για το GreenBuilding. Χωρίς διαλύτες και με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία 
των χρηστών. Το Elastik Eco αναπτύσσει υψηλή ελαστικότητα και με-
γάλο χρόνο διόρθωσης, εγγυώντας την ταχεία και ασφαλή τοποθέτηση 
ακόμη και διαγώνια, σε εύκαμπτα και παραμορφώσιμα υποστρώματα, 
χωρίς να προκαλεί τάσεις στα υλικά επένδυσης. Κατάλληλο για κεραμικό 
γρανίτη, κεραμικά πλακίδια, υλικά επένδυσης μεγάλων διαστάσεων, υα-
λοψηφίδα, πλάκες χαμηλού πάχους και για φυσικούς σταθερούς λίθους σε 
ορυκτά ή τσιμεντούχα υποστρώματα, σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για απορροφητικά υποστρώματα με 
βάση το γύψο ή τον ανυδρίτη χωρίς τη χρήση ασταριού. Ιδανικό για υπο-
στρώματα από ξύλο και παράγωγα του σταθερά στο νερό.

- 25kg 550kg

00000000 - 15kg 585kg

00000000 - 5kg 500kg
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00000000

Sikaceram®-101 W
Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργα-
σιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων 
σε συνεχείς λεπτές στρώσεις. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλου-
θων τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας: • Κεραμικά 
πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) • Κεραμικές 
ψηφίδες • Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελά-
νης), τα οποία έχουν χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~3-4kg/m2

Μεγάλα πλακάκια (<400 x 400) και σε εξωτερικούςχώρους ~5-7kg/m2

Λευκό Σακί 25kg

00000000

Sikaceram®-108 W
Ιδιαίτερα ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με με-
γάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση 
κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις. Είναι κατάλληλη 
για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και χαμηλής 
απορροφητικότητας: • Κεραμικά πλακάκια όλων των τύπων (μονόπυρα, 
δίπυρα, εφυαλωμένα) • Κεραμικές ψηφίδες • Χαμηλής απορροφητικότητας 
κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν χαμηλή πρόσφυση σε 
συνήθεις κόλλες πλακιδίων • Γρανιτοπλακάκια.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~ 3-4kg/m2

Μεγάλα πλακάκια (<400 x 400) και σε εξωτερικούς χώρους ~5-7kg/m2

Πράσινο Δοχείο 20kg

00000000

Sikaceram®-243 W
Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς 
βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλ-
ληση κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις πάχους έως 10mm. 
Είναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής 
και χαμηλής απορροφητικότητας: • Κεραμικά πλακάκια όλων των τύπων 
(μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) • Κεραμικές ψηφίδες • Χαμηλής απορρο-
φητικότητας κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν χαμηλή 
πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων • Γρανιτοπλακάκια, μάρμαρο.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~3-4 kg/m2, Μεγάλα πλακάκια 
(<400 x 400), μάρμαρο και σε εξωτερικούς χώρους ~5-7 kg/m2

Λευκό Σακί 25gr

00000000

Sika® miNiPack ΕΠιΚΟλληΣΕωΝ
Εύκαμπτη τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα υψηλής απόδοσης σε μικρή συσκευ-
ασία. Κατάλληλη για: • Συγκόλληση σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες 
κεραμικών, φυσικών και βιομηχανικών πλακιδίων, πέτρας κ.α. • Όλων των 
τύπων κεραμικά πλακίδια με υψηλή ή χαμηλή απορροφητικότητα • Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονιάματα και τουβλοδομές, 
υφιστάμενες επιφάνειες πλακιδίων (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και συστήματα 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Με σπάτουλα 3mm ~2kg/m2

Με σπάτουλα 6mm ~3kg/m2

Λευκό

Πλαστικός 
σάκος 5kg

με 
επένδυση 

αλουμινίου

00000000

SikaBoND® at-80
Χυτή ελαστική παρκετόκολλα υβριδικής τεχνολογίας. Για συγκόλληση μασίφ 
και βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας (λωρίδες, μακριές λωρίδες, 
σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκό παρκέ, lam parquet, βιομηχανικό παρκέ, 
ξυλόκυβων, καθώς και μοριοσανίδων.

Καφέ
παρκέτου Δοχείο 10lt
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00000000

SkW 112
ακρυλική κόλλα πλακιδίων
Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες επιφάνει-
ες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλη 
για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη 
υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 SkW 114
ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με πολυ-
μερικάπρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επι-
φάνειες. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο 
να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα 
κάτω. Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε 
συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, 
τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Λευκή 5Kg 4 120

00000000

SkW 116
ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταμένο 
ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέ-
πουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων 
από πάνω προς τα κάτω. Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών 
πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ 
μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα 
κ.τ.λ. και για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός 
χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του καλοκαιριού κατά 
την οποία υφίστανται υψηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25 Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

Sika® Primer mB
Αστάρι και ρυθμιστής υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων σε συνδυασμό με 
ελαστικές κόλλες SikaBond®: •Ρυθμιστής υγρασίας για τσιμεντοειδή υποστρώματα 
με περιεχόμενη υγρασία μέχρι 4% (κ.β.) • Ενίσχυση της πρόσφυσης και σταθερο-
ποίηση υπο-στρώματος σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, δάπεδα ανυδρίτη και παλαιά 
υποστρώματα με υπολείμματα παλαιών συγκολλητικών.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 400-600 gr/m2

- 10kg σετ 
(Α+Β)

00000000

Sikaceram® cleaNgrout
Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοει-δούς 
βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλ-
ληση κεραμικών πλακιδίων σε συνεχείς λεπτές στρώσεις πάχους έως 10mm. 
Είναι κατάλληλη για συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και 
χαμηλής απορροφητικότητας: • Κεραμικά πλακάκια όλων των τύπων (μονόπυ-
ρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) • Κεραμικές ψηφίδες • Χαμηλής απορροφητικότητας 
κεραμικά πλακάκια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν χαμηλή πρόσφυση σε 
συνήθεις κόλλες πλακιδίων • Γρανιτοπλακάκια, μάρμαρο.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Ψηφίδες και μικρά πλακάκια ~2-3kg/m2

Κανονικού μεγέθους πλακάκια (<200 x 200) ~3-4kg/m2

Μεγάλα πλακάκια (<400 x 400), μάρμαρο και σε εξωτερικούς χώρους ~5-7kg/m2

Λευκό Σακί 25kg
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00000000
vkW 120
ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακό-
ρυφες επιφάνειες. Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 
πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη και γενικά απορροφητικών και μη 
απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα 
όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, 
αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000

vkW 121
ακρυλική κόλλα πλακιδίων με αυξημένο ανοιχτό χρόνο για 
μη απορροφητικά πλακίδια
Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με πολυμερι-
κά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. 
Παρουσιάζει εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Κατάλληλη για 
συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, πλακιδίων 
cotto, πλακιδίων klinker και γενικά απορροφητικών και μη 
απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως 
μπετόν, ελαφρμπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδού-
μενα δάπεδα, μωσαϊκά, κ.τ.λ. και για εφαρμογές στις οποίες απαι-
τείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως την περίοδο του 
καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 vkW 124
ακρυλική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση 
για μη απορροφητικά πλακίδια
Κόλλα πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με πο-
λυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτε-
ταμένο ανοιχτό χρόνο. Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 
πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, πλακιδίων cotto, klinker και γενικά 
απορροφητικών και μη πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώ-
ματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, 
αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, μωσαϊκά, κ.τ.λ. και για εφαρμογές στις 
οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης, όπως 
την περίοδο του καλοκαιριού κατά την οποία υφίστανται υψηλές 
θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Λευκή 5Kg 4 120

00000000 vkW 126
ακρυλική κόλλα πλακιδίων ελαστική
Ελαστική πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακό-
ρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και 
εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Κατάλληλη για συγκόλ-
ληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, πλακιδίων cotto, 
klinker, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και γενικά απορρο-
φητικών και μη πλακιδίων πάνω σε υποστρώματα με υψηλές 
απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά 
κυκλοφορία, σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως 
θερμαινόμενα δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, εμπορικά κέντρα, 
κοινόχρηστοι χώροι, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες, κλπ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25 Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000 Γκρι 5 Kg 4 120

00000000 Λευκή 5Kg 4 120
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00000000

vkW 128
ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας
Ελαστική πλακιδίων βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταμένο 
ανοιχτό χρόνο (30 λεπτά). Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων 
πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη, porcellanato, porcellanato smaltato, 
πλακιδίων cotto, klinker, gres, πλακιδίων μεγάλων διαστά-
σεων και γενικά απορροφητικών και μη πλακιδίων πάνω σε 
υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές 
διαστολές και βαριά κυκλοφορία αλλά και σε χώρους με συνεχή 
παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, παλιές στρώ-
σεις πλακιδίων, πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, κοινόχρηστοι χώροι, 
εξωτερικές πλακοστρώσεις, δεξαμενές, βεράντες, γυψοσανίδες, 
ξύλινες επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες, κλπ.
Κατανάλωση: 2,0 - 4,0Kg/m2

Γκρι 25Kg 4 48

00000000 Λευκή 25Kg 4 48

00000000

vkW 132
Ελαστική κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών
Υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών για επενδύ-
σεις επιφανειών που υπόκεινται σε δονήσεις και συστολοδιαστο-
λές. Κατάλληλη για την τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων 
δαπέδου και τοίχου σε ξύλινες ή δονούμενες επιφάνειες, σε επιφά-
νειες γυψοσανίδας, σε πισίνες, χώρους WC, λουτρών, αποδυτή-
ριων κλπ. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές πλακιδίων σε πατάρια, 
ξύλινες σκάλες, ταράτσες, μπαλκόνια και ενδοδαπέδια θέρμανση 
καθώς και για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων 
καθώς και νέων πλακιδίων επάνω σε παλιές πλακοστρώσεις.
Κατανάλωση: 1,5-4Kg/m2 σε επίπεδο υπόστρωμα

- 10Kg
(Α+Β)

- -

00000000

fkW 134
ακρυλική κολλά πλακιδίων ταχείας πήξης
Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως, βάσεως τσιμέντου, τροποποιη-
μένη με πολυμερικά πρόσθετα. Είναι ιδανική για εφαρμογές όπου 
απαιτείται η αυθημερόν αρμολόγηση και παράδοση της πλακό-
στρωσης (τοίχος, ή δάπεδο). Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση. 
Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη 
και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων 
πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, 
επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.τ.λ.
Κατανάλωση: 3,0 - 5,0 Kg/m2

Λευκή 25Kg - 48

00000000

mkW 136
ακρυλική κόλλα χοντρόκοκκη
Κόλλα πλακιδίων, βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με 
πολυμερικά πρόσθετα, για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες 
επιφάνειες και για εφαρμογή σε μεγάλα πάχη. Κατάλληλη για 
την επίστρωση μαρμάρων, γρανιτών και πλακιδίων μεγάλων 
διαστάσεων (45x45, 50x50, 60x60, Klinker) σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Προστατεύει τις επιφάνειες των μαρμά-
ρων από το λέκιασμα. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση 
και κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2Τ με βάση το ΕΝ 12004.
Κατανάλωση: 4,0 - 5,0 Kg/m2

Λευκή 25 Kg - 48
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00000000
vkW 137
λάσπη μαρμάρων, πέτρας και πλακών πεζοδρομίου
Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα τοποθέτησης μαρμάρων σε δάπεδα, 
πέτρας, καθώς και για την διάστρωση -αρμολόγηση πλακών 
πεζοδρομίου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα ώστε να μην επιτρέ-
πει την αλλοίωση της απόχρωσης των μαρμάρων. Μπορεί να 
εφαρμοστεί και με μηχανή σοβά (νέου τύπου).
Κατανάλωση: 15 Kg/m2

Γκρι 25Kg - 48

00000000 Λευκή 25Kg - 48

00000000

kDW 138
Κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων
Κονίαμα βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένο με πολυμερικά 
πρόσθετα κατάλληλο για χτίσιμο και αρμολόγηση διακοσμη-
τικών δομικών στοιχείων. Έχει την ικανότητα να εφαρμόζεται 
σε πάχη 1-2cm. Κατάλληλο για συγκόλληση υαλότουβλων, 
διακοσμητικών τούβλων, φυσικής ή συνθετικής πέτρας πάνω 
σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επι-
χρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κλπ.
Κατανάλωση (Ενδεικτικά):
• Για υαλότουβλα με διαστάσεις 19x19x8cm και πάχος αρμού 
1cm η κατανάλωση είναι17-19 Kg/m2

• Για διακοσμητικά τούβλα με διαστάσεις 19x5x1,5cm και 
πάχος αρμού 1cm η κατανάλωση είναι 10Kg/m2

Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Λευκό 25Kg - 48

00000000
fSW 140
Κονίαμα για πυρότουβλα
Πυρίμαχο κονίαμα βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένο με πολυμε-
ρικά πρόσθετα. Παρουσιάζει ισχυρή αντοχή στις υψηλές θερμοκρα-
σίες μέχρι και 1000°C. Κατάλληλο για συγκόλληση και αρμολόγηση 
παντός τύπου πυρότουβλων και επισκευή φθαρμένων αρμών και 
πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, καμινάδες, κλπ.
Κατανάλωση: 4,0-6,0 Kg/m2

Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Γκρι 25Kg - 48

00000000
vkW 142 acryl
Έτοιμη ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας
Έτοιμη προς χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας.
Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές D2TE κατά το πιστοποιητιό 
ποιότητας EN 12004:2001. Είναι ιδανική κόλλα για την επικάλυψη 
γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, ξύλου, MDF, παλιών στρώσεων 
πλακιδίων κλπ, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 1,5 - 5Kg/m2 ανάλογα με την ομαλότητα της 
επιφάνειας

- 5Kg - 60

00000000 - 15Kg - 18

00000000

vkW 145 ePoxy
ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων
Εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών (Α+Β), για πισίνες, χημικές 
βιομηχανίες, εργαστήρια, χώρους παραγωγής και παρασκευής 
τροφίμων, ψύξης και κατάψυξης, σφαγεία, κλινικές, πλυντήρια 
κλπ. Κατάλληλη για εφαρμογές κεραμικών πλακιδίων επάνω σε 
μεταλλικές επιφάνειες, αμίαντο, MDF, γυαλί, κλπ. Εφαρμόζεται σε 
τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών ή γρα-
νιτένιων πλακιδίων, μικρών και μεγάλων διαστάσεων, φυσικών 
και τεχνητών λίθων, υαλοψηφίδων, gres porcelanato, πλακιδίων 
τύπου cotto και Klinker. Δεν αλλοιώνει τα λευκά ή ανοικτού χρώ-
ματος μάρμαρα όταν αυτά είναι στεγνά κατά την εφαρμογή.
Κατανάλωση: 1,5 - 5 Kg/m2 ανάλογα με την ομαλότητα της 
επιφάνειας

-

3 Kg
(1,5 Kg Α

+
1,5 Kg B)

2
(Α+Β)

48
(Α+Β)
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00000000

aDeSilex P4
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης, 
πλήρους κάλυψης (full-contact), γκρι χρώματος για κεραμικά πλακίδια 
και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας από 3mm έως 20mm). Εφαρμόζεται 
μόνο σε δάπεδα. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περισσότερο από 60 
λεπτά, ο ανοιχτός χρόνος 20 λεπτά και ο χρόνος αρμολόγησης 4 ώρες. 
Βατότητα σε περίπου 4 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 24 
ώρες. Η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 6 ή σπάτουλα με 
στρογγυλεμένα δόντια Ν° 10. Ο χρόνος αποθήκευση είανι 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Adesilex Ρ4 δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ nο 25070275/Gi 
(TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 4-10 kg/m2

ΣΗΜ. Κατάλληλη, επίσης, για επιπέδωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

Γκρι
Σάκος
25kg

00000000

elaStoraPiD
Τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη 
ελαστικότητα, ταχείας πήξης και ενυδάτωσης, με παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο 60-75 λεπτά. Ο ανοιχτός χρόνος είναι 30 λεπτά και ο 
χρόνος αρμολόγηση 3 ώρες. Βατότητα σε περίπου 2-3 ώρες. Είναι έτοιμο 
προς χρήση σε περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για δεξαμενές και πισίνες). 
Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S2 - μεγάλης ελαστικότητας. 
Η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10. Ο χρόνος 
αποθήκευση είναι για το συστατικό Α 12 μήνες και για το συστατικό Β 24 
μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Elastorapid δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070277/
Gi (TUM) και no 25080024/Gi (TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische 
Universität München (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000 Γκρι

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000

graNiraPiD
Τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, ταχείας 
πήξης και ενυδάτωσης, ελαστική, για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς και 
τεχνητούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). Η μορφή των συσταστι-
κών είναι: συστ. Α σκόνη και συστ. Β παχύρρευστο υγρό. H αναλογία 
ανάμειξης είναι: συστ. Α 25kg + συστ. Β 5,5kg. Ο χρόνος ζωής στο 
δοχείο είναι 45 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +30°C. Ο 
ανοιχτός χρόνος είναι 20 λεπτά και ο χρόνος πήξης 2 ώρες. Βατότητα σε 
3-4 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε 24 ώρες. Η εφαρμογή γίνεται με 
οδoντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Granirapid δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 85330201.101 
(SFV), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Säurefliesner- Vereinigung e.V. 
Grossburgwedel (Γερμανία) και στα ΙΤΤ no 25070279/Gi (TUM), no 25080057/Gi (TUM) 
και no 25080060/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το εργαστήριο Technische Universitat 
Munchen (Γερμανία) και στα πιστοποιητικά ITT no 2008-Β- 2749/17 και 2008-Β-2749/21, 
που εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο MPA Dresden (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)

00000000 Γκρι

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)
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00000000

iSolaStic
Ελαστικό πολυμερές βελτιωτικό πρόσμικτο για ανάμειξη με KERABOND, 
KERABOND T, KERAFLOOR και ADESILEX P10. Οι KERABOND, KERABOND T 
και KERAFLOOR, όταν αναμειγνύονται με ISOLASTIC, γίνονται πολύ ελα-
στικές, με υψηλές επιδόσεις και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 
(C2E/S2). Η ADESILEX P10, όταν αναμειγνύεται με ISOLASTIC (αραιω-
μένο 1:1 με νερό), γίνεται ελαστική, με υψηλές επιδόσεις, με μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 
(C2ΤE/S1). Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο πάνω από 8 ώρες. Έχει ανοιχτό 
χρόνο 20 λεπτά. Ο χρόνος αρμολόγηση είναι για τοίχους 4-8 ώρες και 
για δάπεδα 24-36 ώρες. Βατότητα σε 24-36 ώρες. Είναι έτοιμο προς 
χρήση σε περίπου 14 ημέρες. Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: 
S2 - μεγάλης ελαστικότητας (ADESILEX P10 + ISOLASTIC αραιωμένο 
1:1 με νερό - S1 ελαστική). Η εφαρμογή στα KERABOND/KERABOND 
T+ISOLASTIC γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Νο 4, 5 ή 6. Η εφαρμογή 
στα KERAFLOOR+ISOLASTIC γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Νο 6 ή 
σπάτουλα Νο 10 για KERAFLOOR. Η εφαρμογή του ADESILEX P10/
ISOLASTIC (αραιωμένο 1:1 με νερό) γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 
5 ή 6. Χρόνος αποθήκευσης 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Kerabond + Isolastic δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 
25070081/Gi (TUM) και no 25080048/Gi (TUM), η Kerabond T + Isolastic είναι πιστο-
ποιημένη κατά CE, όπως δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070265-1/Gi (TUM) 
και no 25080055/Gi (TUM) και η Adesilex P10 + Isolastic είναι πιστοποιημένη κατά CE 
όπως δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 25080056/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το 
εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία).

Κατανάλωση: 1-2kg/m2

-
Δοχείο

5kg

00000000 -
Δοχείο
10kg

00000000 -
Δοχείο
20kg

00000000 -
Κιβώτια
12x1kg

00000000
keraBoND
Τσιμεντοειδής κόλλα για κεραμικά πλακίδια (πάχος κόλλας έως 5mm). 
Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περισσότερο από 8 ώρες. Ο ανοιχτός 
χρόνος είναι 20 λεπτά. Ο χρόνος αρμολόγησης είναι για τους τοίχους 
4-8 ώρες και για τα δάπεδα 24 ώρες. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. 
Είναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 14 ημέρες. Η εφαρμογή γίνεται με 
οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Kerabond δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070080/Gi 
(TUM) και ΙΤΤ no 25080025/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το εργαστήριο Technische 
Universität München (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 2-5kg/m2

Λευκό
Σάκος
25kg

00000000 Γκρι
Σάκος
25kg

00000000 Λευκό
Κιβώτια
4x5kg

00000000 Γκρι
Κιβώτια
4x5kg

00000000

latex PluS
Ελαστικοποιητικό βελτιωτικό πρόσμικτο που αναμειγνύεται με την 
KERAQUICK. Όταν η KERAQUICK αναμειγνύεται με το LATEX PLUS, 
γίνεται μια ταχύπηκτη, ελαστική κόλλα, με υψηλές επιδόσεις, και με 
μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση (C2F/S2). Ο ανοιχτός χρόνος είναι 
20 λεπτά και ο χρόνος αρμολόγησης 2-3 ώρες. Βατότητα σε περίπου 
2-3 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για 
δεξαμενές και πισίνες). Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S2 – 
μεγάλης ελαστικότητας. Η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 
5, 6 ή 10. Χρόνος αποθήκευσης (LATEX PLUS) 24 μήνες. Προστασία από 
τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Keraquick + Latex Plus δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 
25080065/Gi (TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München 
(Γερμανία).

Κατανάλωση: υπολογίζεται σύμφωνα με την ποσότητα της KERAQUICK 
και την αναλογία ανάμειξης

- Δοχείο
10kg
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00000000

aDeSilex P4
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης, 
πλήρους κάλυψης (full-contact), γκρι χρώματος για κεραμικά πλακίδια 
και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας από 3mm έως 20mm). Εφαρμόζεται 
μόνο σε δάπεδα. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περισσότερο από 60 
λεπτά, ο ανοιχτός χρόνος 20 λεπτά και ο χρόνος αρμολόγησης 4 ώρες. 
Βατότητα σε περίπου 4 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε περίπου 24 
ώρες. Η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 6 ή σπάτουλα με 
στρογγυλεμένα δόντια Ν° 10. Ο χρόνος αποθήκευση είανι 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Adesilex Ρ4 δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ nο 25070275/Gi 
(TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 4-10 kg/m2

ΣΗΜ. Κατάλληλη, επίσης, για επιπέδωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

Γκρι
Σάκος
25kg

00000000

elaStoraPiD
Τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη 
ελαστικότητα, ταχείας πήξης και ενυδάτωσης, με παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο 60-75 λεπτά. Ο ανοιχτός χρόνος είναι 30 λεπτά και ο 
χρόνος αρμολόγηση 3 ώρες. Βατότητα σε περίπου 2-3 ώρες. Είναι έτοιμο 
προς χρήση σε περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για δεξαμενές και πισίνες). 
Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S2 - μεγάλης ελαστικότητας. 
Η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10. Ο χρόνος 
αποθήκευση είναι για το συστατικό Α 12 μήνες και για το συστατικό Β 24 
μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Η συμμόρφωση της Elastorapid δηλώνεται στα πιστοποιητικά ΙΤΤ no 25070277/
Gi (TUM) και no 25080024/Gi (TUM), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische 
Universität München (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000 Γκρι

Σετ 31,25kg

(Α 25kg
+

Β 6,25kg)

00000000

graNiraPiD
Τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, ταχείας 
πήξης και ενυδάτωσης, ελαστική, για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς και 
τεχνητούς λίθους (πάχος κόλλας έως 10mm). Η μορφή των συσταστι-
κών είναι: συστ. Α σκόνη και συστ. Β παχύρρευστο υγρό. H αναλογία 
ανάμειξης είναι: συστ. Α 25kg + συστ. Β 5,5kg. Ο χρόνος ζωής στο 
δοχείο είναι 45 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +30°C. Ο 
ανοιχτός χρόνος είναι 20 λεπτά και ο χρόνος πήξης 2 ώρες. Βατότητα σε 
3-4 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε 24 ώρες. Η εφαρμογή γίνεται με 
οδoντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10. Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες.
Η συμμόρφωση της Granirapid δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 85330201.101 
(SFV), που εκδόθηκε από το εργαστήριο Säurefliesner- Vereinigung e.V. 
Grossburgwedel (Γερμανία) και στα ΙΤΤ no 25070279/Gi (TUM), no 25080057/Gi (TUM) 
και no 25080060/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το εργαστήριο Technische Universitat 
Munchen (Γερμανία) και στα πιστοποιητικά ITT no 2008-Β- 2749/17 και 2008-Β-2749/21, 
που εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο MPA Dresden (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: 3-8kg/m2

Λευκό

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)

00000000 Γκρι

Σετ 28kg

(Α 22,5kg
+

Β 5,5kg)
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00000000 fugolaStic
Πολυμερές υγρό πρόσθετο για τον KERACOLOR FF, KERACOLOR GG και 
KERACOLOR SF. Έχει χρόνος ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και χρόνο 
αναμονής για φινίρισμα 10-20 λεπτά. Βατότητα περίπου 24 ώρες. Είναι 
έτοιμο προς χρήση σε 7-10 ημέρες. Η εφαρμογή του γίνετα με λαστιχένια 
σπάτουλα της ΜΑΡΕΙ ή με λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα του με 
σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι Scotch Brite®. Ο χρόνος αποθήκευ-
σης του είναι 24 μήνες. Προστατέψτε το από τον παγετό.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 10kg

00000000 Δοχείο 25kg

00000000 Συσκευασίες
12 x 1kg

00000000

keracolor ff
Προαναμεμειγμένος αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένος με 
πολυμερή, υψηλών επιδόσεων, υδατοαπωθητικός με τεχνολογία DropEffect® 
για αρμούς έως 6mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και χρόνο 
αναμονής για φινίρισμα 10-20 λεπτά. Βατότητα περίπου 24 ώρες. Είναι έτοιμο 
προς χρήση σε 7-10 ημέρες. Η εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα 
της ΜΑΡΕΙ ή με λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα με σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή 
με σφουγγάρι Scotch Brite®. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες (σάκοι 
22-25kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg). Θα το βρείτε σε 18 διαφορετικά χρώματα από 
τη σειρά “Χρωματιστοί Αρμόστοκοι” της ΜΑΡΕΙ.
emicoDe: EC1 R Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σάκοι 22-25kg 
(ανάλογα

με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 4x5kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)

00000000

keracolor gg
Προαναμεμειγμένος αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης ενισχυμένος με 
πoλυμερή, υψηλών επιδόσεων για αρμούς από 4 έως 15mm. Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και χρόνο αναμονής για φινίρισμα 10-20 
λεπτά. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε 7-10 
ημέρες. Η εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα της ΜΑΡΕΙ ή με 
λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα με σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγ-
γάρι Scotch Brite®. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 μήνες (σάκοι 
25kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg). Θα το βρείτε σε 18 διαφορετικά χρώματα από 
τη σειρά “Χρωματιστοί Αρμόστοκοι” της ΜΑΡΕΙ.
emicoDe: EC1 R Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σάκοι 25kg
(ανάλογα

με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 4x5kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)

00000000

keracolor Sf
Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, 
για αρμούς έως 4 mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο περίπου 2 ώρες και 
χρόνο αναμονής για φινίρισμα 10-20 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. 
Είναι έτοιμο προς χρήση σε 7 ημέρες. Η εφαρμογή του γίνεται με λαστι-
χένια σπάτουλα της ΜΑΡΕΙ ή με λαστιχένια σκούπα και το φινίρισμα με 
σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι Scotch Brite®. Ο χρόνος αποθήκευ-
σης του είναι 12 μήνες (σάκοι 22kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg).
emicoDe: EC1 R Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Χρώμα Λευκό

Σάκος 22kg

00000000
Χρώμα Λευκό

Κιβώτια 4x5kg

00000000
ultracolor PluS
Αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης και ωρίμανσης, τροποποιημέ-
νος με πολυμερή, που δε δημιουργεί κηλίδες αλάτων, για αρμούς από 2 έως 
20mm, υδατοαπωθητικός, με DropEffect® και αντιμυκητιακή δράση χάρη στην 
τεχνολογία BioBlock®. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 20-25 λεπτά και χρόνο 
αναμονής για φινίρισμα 15-30 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 3 ώρες. Είναι 
έτοιμο προς χρήση σε 24 ώρες (48 ώρες για δεξαμενές και πισίνες).Θα το βρεί-
τε σε 26 διαφορετικά χρώματα από τη σειρά«Coloured Grouts» της ΜΑΡΕΙ.Η 
εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα και το φινίρισμα με σφουγγάρι 
της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι Scotch Brite®. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 12 
μήνες (σάκοι 23kg), 24 μήνες (σάκοι 5kg και 1kg).
emicoDe: EC1 R Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σάκοι 23kg
(ανάλογα

με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 4x5kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)

00000000
Κιβώτια 9x1kg 

(ανάλογα
με το χρώμα)
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00000000

keraPoxy
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος και κόλλα, δύο συστατικών, υψηλών 
επιδόσεων, χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση για τοποθέτηση και αρμολόγηση 
κεραμικών πλακιδίων και λίθων (ελάχιστο εύρος αρμού 3mm). Έχει χρόνο 
ζωής στο δοχείο 45 λεπτά και ανοιχτό χρόνο εφαρμογής σε 30 λεπτά. Βατότητα 
σε περίπου 24 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε 4 ημέρες. Μετά από 4 ημέρες 
οι επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. Η εφαρμογή του γίνεται με 
κατάλληλη σπάτουλα. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το 
βρείτε σε 26 διαφορετικά χρώματα από τη σειρά “Χρωματιστοί Αρμόστοκοι” 
της ΜΑΡΕΙ.
Ο συμμόρφωση του Kerapoxy δηλώνεται στο πιστοποιητικό ΙΤΤ no 25040322/Gi (TUM), 
που εκδόθηκε από το εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία) και στα 
πιστοποιητικά no ITT 2008-Β-2748/7.1, 2008-Β-2748/8.1 και 2008-Β-2748/9.1, που 
εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο MPA Dresden (Γερμανία).

emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: • για αρμολόγηση ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών και 
• για συγκόλληση: 2-4kg/m2

Σετ 5kg

00000000 Σετ 10kg

00000000 Kιβώτια 12 x 2kg

00000000

keraPoxy cQ
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος δύο συστατικών, εύκολος στη χρήση και 
στον καθαρισμό, για ελάχιστο πλάτος αρμού 2mm. Έχει xρόνο ζωής στο δοχείο 
45 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 24 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση μετά από 4 
ημέρες και οι επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. Η εφαρμογή του 
γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα ΜΑΡΕΙ και το φινίρισμα με κυψελωτό σφουγγάρι 
της ΜΑΡΕΙ. Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε σε 21 διαφο-
ρετικά χρώματα (σετ 3 kg και σετ 10 kg για τα χρώματα: 113 γκρι του τσιμέντου, 
114 ανθρακί, 132 μπεζ, 282 γκρι bardiglio, 283 μπλε της θάλασσας, 290 κρεμ).
emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σετ 3kg

00000000 Σετ 10kg

00000000

keraPoxy DeSigN
Εποξειδικός, οξύμαχος, διακοσμητικός αρμόστοκος δύο συστατικών, υποδι-
άφανος, με ιδιαίτερη αισθητική αξία για αρμούς υαλοψηφίδων, κεραμικών 
πλακιδίων και φυσικών λίθων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυ-
ασμό με το MAPEGLITTER. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και ως κόλλα. 
Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 45 λεπτά και ανοιχτό χρόνο εφαρμογής (κόλλα) 30 
λεπτά. Ο χρόνος μικρορυθμίσεων (κόλλα) είναι 60 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 
24 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση μετά από 4 ημέρες και  οι επιφάνειες μπο-
ρούν να εκτεθούν σε χημικά. Η εφαρμογή του γίνεται με κατάλληλη σπάτουλα 
και το φινίρισμα με κυψελωτό σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ. Ο χρόνος αποθήκευσης 
του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε σε15 διαφορετικά χρώματα (700 ημιδιαφανές 
(φυσικό), 702 ασημένιο γκρι, 710 λευκό του πάγου, 716 ροζ, 720 γκρι περλέ, 
728 σκούρο γκρι, 729 σαχάρα, 730 τιρκουάζ, 731 σκούρο καφέ, 740 μπλε,   
744 πορτοκαλί, 750 κόκκινο, 760 χρυσό, 770 ανθρακί και 799 λευκό).
emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σετ 3kg

00000000

keraPoxy ieg
Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη 
δράση χημικών παραγόντων για αρμολόγηση πλακιδίων. Ελάχιστο πλάτος 
αρμού 3mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 45 λεπτά. Βατότητα σε περίπου 
24 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε 4 ημέρες και μετά από 4 ημέρες οι 
επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. Η εφαρμογή του γίνεται με 
λαστιχένια σπάτουλα ΜΑΡΕΙ και το φινίρισμα με σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ 
ή σφουγγάρι Scotch Brite® (ή περιστροφική γυαλιστική μηχανή μονής 
κεφαλής με δίσκο απότριψης τσόχας τύπου Scotch Brite® και λαστιχένια 
σκούπα). Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε στα χρώματα 
113 (γκρι του τσιμέντου) και 130 (..................................).
emicoDe: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 19kg/m2 για πάχος 1cm

Σετ 10kg
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00000000

keraPoxy P
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος δύο συστατικών, που είναι ιδιαίτερα 
εύκολος στην εφαρμογή και στο καθάρισμα, για αρμολόγηση δαπέδων με 
ελάχιστο πλάτος αρμού 3mm. Έχει χρόνο ζωής στο δοχείο 45 λεπτά. Βα-
τότητα σε περίπου 24 ώρες.Είναι έτοιμο προς χρήση σε 4 ημέρες και μετά 
από 4 ημέρες οι επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. Η εφαρμογή 
του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα ΜΑΡΕΙ και το φινίρισμα με σφουγγάρι 
της ΜΑΡΕΙ ή σφουγγάρι Scotch Brite® (ή περιστροφική γυαλιστική μηχανή 
μονής κεφαλής με δίσκο απότριψης τσόχας τύπου Scotch Brite® και λα-
στιχένια σκούπα). Ο χρόνος αποθήκευσης του είναι 24 μήνες. Θα το βρείτε στα 
χρώματα 113 (γκρι του τσιμέντου) και 130 (..................................).
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Σετ 10kg

00000000

maPeglitter
Μεταλιζέ έγχρωμο αδρανές με βάση πολυεστέρα-αλουμίνιο και εποξειδική 
ρητίνη για ανάμειξη με το KERAPOXY DESIGN. Έχει μέγιστη δοσολογία 10% 
κατά βάρος του KERAPOXY DESIGN. Θα το βρείτε στα χρώματα ασημί και 
ανοιχτό χρυσό. Ακόμα 22 χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.

Κιβώτια
10 x 100g πακέτων

00000000

flexcolor
Αρμόστοκος ενισχυμένος με πολυμερή, έτοιμος προς χρήση, σε μορφή 
πάστας, υδατοαπωθητικός με DropEffect® και αντιμυκητιακή δράση χάρη 
στην τεχνολογία BioBlock®, για αρμούς κεραμικών πλακιδίων πάχους από 
2 έως 10mm. Ο χρόνος αναμονής του πριν το φινίρισμα είναι 15-20 λεπτά, 
ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την απορροφητικότητα 
των πλακιδίων. Βατότητα σε 48 ώρες. Είναι έτοιμο προς χρήση σε 7 
ημέρες. Η εφαρμογή του γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα και το φινίρισμα 
με σφουγγάρι ΜΑΡΕΙ και σφουγγάρι Scotch Brite®. Ο χρόνος αποθήκευσης 
του είναι 12 μήνες. Θα το βρείτε στα χρώματα 100 λευκό, 111 ασημένιο γκρι 
και 132 μπεζ.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών

Δοχείο 5kg

00000000 Δοχείο 10kg
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00000000

fugabella® eco 2-12 
Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για 
αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 
12mm, ιδανικός για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, 
με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
ανακυκλώσιμος ως αδρανές υλικό. Παρέχει ρεολογία 
λεπτής κοκκομετρίας με μεγάλη θιξοτροπία και με ειδική 
ρευστότητα για τη διακόσμηση των δαπέδων, εγγυώντας 
ταχεία και ολική πλήρωση του αρμού καθώς και εύκολο 
καθαρισμό σε όλες τις συνθήκες εργοταξίου.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Φωτεινό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Περλέ 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 Ανθρακίτης 4x5kg 480kg

00000000 Μαύρο 4x5kg 480kg

00000000 Γιασεμί 4x5kg 480kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 4x5kg 480kg

00000000 Κάραμελ 4x5kg 480kg

00000000 Τερακότα 4x5kg 480kg

00000000 Καφέ 4x5kg 480kg

00000000 Καρυδί 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Περλέ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 25kg 1500kg

00000000

fugabella® eco Porcelana 0-8
Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για 
αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 
8 mm, ιδανικός για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, 
με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό. Παρέχει ιδιαίτερα 
λεπτόκοκκη τελική επιφάνεια με μικρόκοκκους, με επιφα-
νειακή σκληρότητα που δε χαράζεται και αναδεικνύει τα 
παιχνίδια αντανάκλασης του φωτός, εγγυώντας τη μέγιστη 
συσχέτιση με τα σχέδια των κεραμικών πλακιδίων, των 
υαλοψηφίδων και των φυσικών λίθων.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Φωτεινό 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Περλέ 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 Ανθρακίτης 4x5kg 480kg

00000000 Μαύρο 4x5kg 480kg

00000000 Γιασεμί 4x5kg 480kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 4x5kg 480kg

00000000 Κάραμελ 4x5kg 480kg

00000000 Τερακότα 4x5kg 480kg

00000000 Καφέ 4x5kg 480kg

00000000 Καρυδί 4x5kg 480kg

00000000 Ασημί 4x5kg 480kg

00000000 Περγαμηνή 4x5kg 480kg

00000000 Αβόριο 4x5kg 480kg

00000000 Limestone 4x5kg 480kg

00000000 Τορτορα 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Τσιμέντου 4x5kg 480kg

00000000 Μόκα 4x5kg 480kg

00000000 Χάσκι 4x5kg 480kg

00000000 Μεσογειακό 
Μπλε 4x5kg 480kg

00000000 Θαλασσί 4x5kg 480kg

00000000 Ευκάλυπτος 4x5kg 480kg

00000000 Πράσινο των 
Βρύων 4x5kg 480kg

00000000 Τάντζερι 4x5kg 480kg

00000000 Βανίλια 4x5kg 480kg

00000000 Κόκκινο 4x5kg 480kg

00000000 Κίτρινο 4x5kg 480kg
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00000000 fugabella® eco 2-20 
Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με 
κανονική πήξη και ταχεία σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής 
χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 20mm, ιδανικός 
για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με χαμηλότατες 
εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμος 
ως αδρανές υλικό. Παρέχει ημίρρευστη ρεολογία μέσης 
κοκκομετρίας για ομοιογενή μίγματα παρατεταμένης 
εργασιμότητας και ταχείας σκλήρυνσης, εγγυώντας υψηλές 
μηχανικές αντοχές σε σύντομους χρόνους για μια γρήγορη 
παράδοση των δαπέδων για χρήση.

Γκρι Περλέ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 25kg 1500kg

00000000 Ανθρακίτης 25kg 1500kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 fugabella® eco flex
Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με 
ταχεία πήξη και σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής χρω-
ματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 12mm, ιδανικός 
για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με χαμηλότατες 
εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμος 
ως αδρανές υλικό. Παρέχει ταχείς χρόνους καθαρισμού και 
παράδοσης για χρήση, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες, εξασφαλίζοντας υδατοαπωθητικότητα με αποτέλεσμα 
“σταγόνας” σε δάπεδα και τοίχους υποβαλλόμενα σε 
βροχοπτώσεις ή σε συχνές πλύσεις.

Γκρι Περλέ 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Περλέ 4x5kg 480kg

00000000 Γκρι Μολυβί 25kg 1500kg

00000000 Γκρι Μολυβί 4x5kg 480kg

00000000 Ανθρακίτης 25kg 1500kg

00000000 Ανθρακίτης 4x5kg 480kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 4x5kg 480kg

00000000

fugabella® eco Scuba
Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για 
αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 
5 mm, ιδανικός για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, 
με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 
περιέχει ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Ανακυκλώσιμος 
ως αδρανές υλικό. Ο Fugabella® Eco Scuba παρέχει λεία 
στιλπνή τελική επιφάνεια, εγγυώντας την πλήρη αντοχή σε 
μόνιμη εμβύθιση, στην επίδραση προσπίπτοντος νερού, σε 
υδρατμούς, σε συχνές και με δυνατή πίεση πλύσεις.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000

fugabella® eco marmi
Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το 
περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός 
σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με 
ταχεία πήξη και σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής χρωμα-
τικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 5mm, ιδανικός για το 
GreenBuilding. Ενός συστατικού, με χαμηλότατες εκπομπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων, περιέχει ανακυκλωμένες 
πρώτες ύλες. Ανακυκλώσιμος ως αδρανές υλικό. Παρέχει λεία 
και στιλπνή τελική επιφάνεια, εγγυώντας το γυάλισμα με νερό 
μετά από μόλις λίγες ώρες και τις αρμολογήσεις χωρίς εξανθή-
ματα και χρωματικές αλλοιώσεις, σε επενδύσεις από μάρμαρο 
και φυσικούς λίθους.

Λευκό 4x5kg 480kg

00000000
fugaflex eco
Υδατοδιαλυτός ελαστικοποιητής φιλικός προς το περιβάλ-
λον, για ορυκτούς αρμόστοκους κανονικής και ταχείας 
πήξης, ιδανικός για το GreenBuilding. Χωρίς διαλύτες, 
σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των χρηστών. 
Αυξάνει την ελαστικότητα των αρμόστοκων, εγγυώντας τη 
συνέχιση των τοποθετημένων υλικών επένδυσης πάνω 
σε παραμορφώσιμα υποστρώματα ή σε υποστρώματα που 
υποβάλλονται σε θερμικές διαστολές.

- 25kg 600kg

00000000 - 5kg 450kg

00000000 - 20χ1kg 360kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000
Delta Plus eco 
Απορρυπαντικό υδατοδιαλυτό οξύ φιλικό προς το 
περιβάλλον, για τον καθαρισμό επικαθίσεων τσιμέντου ή 
ασβέστη, αλατούχων ή ασβεστωδών ιζημάτων, ιδανικό 
για το GreenBuilding. Χωρίς διαλύτες, σέβεται το περιβάλ-
λον και την υγεία των χρηστών. Αναπτύσσει ελεγχόμενη 
απορρυπαντική δράση συμβατή με τις ορυκτές αρμο-
λογήσεις που έχουν σκληρύνει, εγγυώντας την πλήρη 
αφαίρεση των ασβεστωδών υπολειμμάτων.

- 25kg 600kg

00000000 - 5kg 450kg

00000000 - 24χ1kg 288kg

00000000

fugalite® eco
Πορσελανώδης αρμόστοκος και συγκολλητικό υλικό 
πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, με υψηλή 
ρευστότητα και ευκολία καθαρισμού, βακτηριοστατικός 
και μυκητοστατικός, αδιάβροχος και ανθεκτικός στην κη-
λίδωση, για αρμούς από 0 έως και 20mm υψηλής χημικό-
μηχανικής αντοχής, εγγυάται τη συνέχιση των επιφανειών 
από κεραμικά υλικά, ιδανικός για το GreenBuilding. Με 
χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων. 
Eίναι υγρή πορσελάνη για αρμολόγηση που προσδίδει 
συνέχιση σε όλες τις επενδύσεις κεραμικών υλικών και 
υαλοψηφίδας. Διατίθεται σε 3 συλλογές χρωμάτων συνο-
λικά 26 αποχρώσεων, οι οποίες δίνουν χώρο στη δημι-
ουργικότητα και στους πλέον πρωτότυπους συνδυασμούς, 
προσδίδοντας μία ασύγκριτη ομορφιά στους χώρους.

Λευκό

Μέρος Α

1χ2,82kg

+

Μέρος Β

1χ0,18kg

264kg

00000000 Γκρι Φωτεινό 264kg

00000000 Γκρι Περλέ 264kg

00000000 Γκρι Μολυβί 264kg

00000000 Ανθρακίτης 264kg

00000000 Μαύρο 264kg

00000000 Γιασεμί 264kg

00000000 Μπαχάμα Μπεζ 264kg

00000000 Κάραμελ 264kg

00000000 Τερακότα 264kg

00000000 Καφέ 264kg

00000000 Καρυδί 264kg

00000000 Ασημί 264kg

00000000 Περγαμηνή 264kg

00000000 Αβόριο 264kg

00000000 Limestone 264kg

00000000 Γκριζοκόκκινο 264kg

00000000 Γκρι Τσιμέντου 264kg

00000000 Μόκα 264kg

00000000 Χάσκι 264kg

00000000 Μεσογειακό 
Μπλε 264kg

00000000 Θαλασσί 264kg

00000000 Ευκάλυπτος 264kg

00000000 Πράσινο των 
Βρύων 264kg

00000000 Μανόλια 264kg

00000000 Σάνσετ 264kg

00000000 Κόκκινο 264kg

00000000 Κίτρινο 264kg

00000000 Φίνο λευκό 264kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Βάρος
Παλέτας Τιμή €

00000000

fugalite® eco invisibile 
Υαλώδης φωτοχρωματικός αρμόστοκος και συγκολλητικό υλικό 
πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, με υψηλή ρευστότητα 
και ευκολία καθαρισμού, βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός, 
αδιάβροχος και ανθεκτικός στην κηλίδωση για αρμούς από 0 έως 
και 3mm, εγγυάται την αισθητική και λειτουργική συνέχιση και την 
υγιεινή της υαλοψηφίδας και των κεραμικών επιφανειών, ιδανικός 
για το GreenBuilding. Με χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων. Είναι λεπτότατες μικροπέρλες ανακυκλωμένου γυαλιού με 
υψηλή ικανότητα διάθλασης, για τη συγκόλληση και την αρμολόγηση, 
χωρίς διακοπή της αισθητικής και λειτουργικής συνέχισης και της 
υγιεινής, των επενδύσεων από υαλοψηφίδα, κεραμικό πλακάκι τύπου 
ξύλου και τύπου πέτρας. Είναι η λύση για να διατηρηθεί αναλλοίωτη 
η καλλιτεχνική ομορφιά της υαλοψηφίδας και των χρωματικών 
συνδυασμών.

Ουδέτερο

Μέρος Α

 1x2,82kg

+

Μέρος Β 

1x0,18kg

264kg

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

Sikaceram® ePoxygrout
2 συστατικών εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων για αρμούς πλάτους 2-20mm. Είναι 
κατάλληλος: • Για αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους επιφανειών κεραμικών 
πλακιδίων, φυσικής πέτρας, γυάλινης ψηφίδας, gres porcelain γρανιτοπλακιδίων 
• Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε επιθετικά χημικά και σε περιοχές που επιβάλλεται 
χρήση μη απορροφητικού αρμόστοκου, όπως σε γαλακτοκομεία, σφαγεία, βυρσο-
δεψεία, εργαστήρια παντός τύπου, επαγγελματικές κουζίνες, κ.α. • Για αρμολόγηση 
δαπέδων που εκτείθενται σε βαριά κυκλοφορία, βιομηχανικούς χώρους, εμπορικά 
κέντρα, κ.α. • Για εφαρμογές σε πισίνες, ακόμη και σε επαφή με θαλασσινό νερό.
Κατανάλωση/Δοσολογία: Εξαρτάται από το πάχος και τις διαστάσεις των 
πλακιδίων (σχετικός πίνακας σε τεχν. φυλλάδιο)

Διατίθεται
σε

διάφορες 
χρωμα-

τικές 
επιλογές

Πλαστικό 
Δοχείο 5kg

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

fmf 150
(Χονδρόκοκκος για πάχος αρμού 
5-20mm)
Έγχρωμος λεπτόκκοκος αρμόστοκος, 
ενός συστατικού, βάσεως τσιμέντου, 
τροποποιημένος με πολυμερικά πρόσθετα, 
κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων. 
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 
με βάση το ΕΝ 13888. 
Κατανάλωση: Νο 501-525: 300-1100g/m2 
ανάλογα το είδος των πλακιδίων και το 
πλάτος των αρμών

Κωδικοί με βάση το χρωματολόγιο του 
fmf 150 (Νο501-Νο525)

Νο 501 Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Νο 502 Κρεμ 5Kg 4 120

00000000 Νο 503 Μπεζ 5Kg 4 120

00000000 Νο 505 Άιβορι 5Kg 4 120

00000000 Νο 507 Ανοιχτό Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Νο 508 Γκρι 5Kg 4 120

00000000 Νο 511 Ανθρακί 5Kg 4 120

00000000 Νο 513 Καφέ 5Kg 4 120

00000000 Νο 515 Wege 5Kg 4 120

00000000 Νο 516 Cotto 5Kg 4 120

00000000 Νο 519 Γαλάζιο 5Kg 4 120

00000000 Νο 525 Μαύρο 5Kg 4 120
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

fmf 150
(Λεπτόκοκκος για πάχος αρμού έως 5mm)
Έγχρωμος λεπτόκκοκος αρμόστοκος, ενός συστατικού, 
βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένος με πολυμερικά 
πρόσθετα, κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων. 
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 με βάση το 
ΕΝ 13888. 
Κατανάλωση: Νο 301-326: 500-1500g/m2 ανάλογα το 
είδος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

Κωδικοί με βάση το χρωματολόγιο του fmf 150 
(Νο301-Νο326)

Νο 301
Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Νο 302
Κρεμ

5Kg 4 120

00000000 Νο 303
Μπεζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 304
Πέρλα Μπεζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 305
Άιβορι

5Kg 4 120

00000000 Νο 306
Γκρι Περλέ

5Kg 4 120

00000000 Νο 307
Ανοιχτό Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 308
Μανχάταν Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 309
Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 310
Σκούρο Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 311
Ανθρακί

5Kg 4 120

00000000 Νο 312
Μόκα

5Kg 4 120

00000000 Νο 313
Καφέ

5Kg 4 120

00000000 Νο 314
Σοκολατί

5Kg 4 120

00000000 Νο 315
Wege

5Kg 4 120

00000000 Νο 316
Cotto

5Kg 4 120

00000000 Νο 317
Πορφυρό

5Kg 4 120

00000000 Νο 318
Aqua Marine

5Kg 4 120

00000000 Νο 319
Γαλάζιο

5Kg 4 120

00000000 Νο 320
Πράσινο

5Kg 4 120

00000000 Νο 321
Ώχρα

5Kg 4 120

00000000 Νο 322
Κίτρινο

5Kg 4 120

00000000 Νο 323
Ροζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 324
Μπλε

5Kg 4 120

00000000 Νο 325
Μαύρο

5Kg 4 120

00000000 Νο 326
Βεραμάν

5Kg 4 120
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Χρώμα Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

fmf 155
Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών
Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών ΑΒ χωρίς δι-
αλύτες, κατάλληλο για τη πλήρωση αρμών πλάτους από 
2-12mm. Μετά την σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές 
μηχανικές αντοχές (θλίψη ,κάμψη, πρόσφυση), αντοχές 
στις καιρικές συνθήκες, αντοχές σε οξέα, αλκάλια και 
σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, επίσης σε νερό & 
αλατούχο νερό. Κατάλληλος για αρμολόγηση πλακι-
δίων σε πισίνες, πλακιδίων δαπέδων εργοστάσιων, 
σφαγείων, ζυθοποιιων, γαλακτοκομείων βιομηχανιών 
τροφίμων & χημικων, νοσοκομείων, σπιτιών, κλπ.
Κατανάλωση: • Για πλακάκια 10x10 και πλάτος αρμού 
4mm απαιτείται 1Kg/m2 • Για πλακάκια 12x24 και 
πλάτος αρμού 8mm απαιτείται 2Kg/m2

*Διατίθενται κι άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

Νο 401
Ιβουάρ

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 402
Γκρι

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 403
Γκρι ανοιχτό

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 404
Μπλε

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 405
Καφέ

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000 Νο 406
Λευκό

5,672Kg
(Α+Β)

- -

00000000

fmf 160 lux
αρμόστοκος - πορσελανάτος
Υλικό κατάλληλο για σφράγιση αρμών κεραμικών 
πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών τοίχου και δαπέ-
δου, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Διαθέτει 
υψηλές μηχανικές αντοχές, χαρακτηριστική χρωματική 
ομοιογένεια και σταθερότητα. Εξασφαλίζει στεγανότητα 
επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες. 
Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχη-
ματισμό μυκητών και λεκέδων αλάτων (efflorescence) 
στην επιφάνειά του. Είναι γρήγορης πήξης και κατα-
τάσσεται στην κατηγορία αρμόστοκων τύπου CG2 κατά 
ΕΝ 13888. Εφαρμόζεται για πλάτος αρμών 1-8 mm. 
Διατίθεται σε 12 χρωματισμούς.
Κατανάλωση: 0,2 - 2Kg/m2 (ανάλογα τις διαστάσεις των 
πλακιδίων)

Κωδικοί με βάση το χρωματολόγιο fmf 160 lux

Νο 601
Λευκό 5Kg 4 120

00000000 Νο 602
Κρεμ

5Kg 4 120

00000000 Νο 603
Μπεζ

5Kg 4 120

00000000 Νο 605
Άιβορι

5Kg 4 120

00000000 Νο 607
Ανοιχτό Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 608
Γκρι

5Kg 4 120

00000000 Νο 611
Ανθρακί

5Kg 4 120

00000000 Νο 613
Καφέ

5Kg 4 120

00000000 Νο 615
Wege

5Kg 4 120

00000000 Νο 616
Cotto

5Kg 4 120

00000000 Νο 619
Γαλάζιο

5Kg 4 120

00000000 Νο 625
Μαύρο

5Kg 4 120
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Κωδικός Ονομασία Περιγραφή Πάχος (mm) Συσκευασία (τεμ.) Τιμή€

00000000

Σταυροί πλακιδίων

Σ2 2 500

00000000 Σ3 3 500

00000000 Σ4 4 500

00000000 Σ5 5 500

00000000 Σ6 6 500

00000000 Σ7 7 500

00000000 Σ9 9 500

00000000 Σ10 10 500

00000000

Ταφ πλακιδίων

Τ2 2 500

00000000 Τ3 3 500

00000000 Τ4 4 500

00000000 Τ5 5 500

00000000 Τ7 7 500

00000000 Τ9 9 500

00000000

Ύψιλον πλακιδίων

Y3 3 100

00000000 Y4 4 100

00000000 Y5 5 100

00000000 Y7 7 50

00000000 Σφήνα πλακιδίων - 1-5 100

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογή Συσκ/σία Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Τιμή€

00000000

vlx 181
μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης
Διαφανές μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης για μάρμαρα και 
πλακίδια cotto με άρωμα λεμονιού. Καθαρίζει τέλεια χωρίς να προ-
καλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα. Χρησιμοποιείται 
όπου απαιτείται η χρήση ήπιων καθαριστικών μέσων (π.χ. για τον 
καθαρισμό μαρμάρων, πλακιδίων ανθρακικού ασβεστίου και γενικά 
ευαίσθητων πλακιδίων). Είναι ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία 
και ειδικές διακοσμήσεις, τα οποία καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί.
Κατανάλωση: 1lt/5m2 επιφάνειας

1Lt 16 240

00000000

vlx 182
Όξινο καθαριστικό λαμπρυντικό αρμών
και κεραμικών πλακιδίων
Διαφανές όξινο υγρό καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμι-
κών πλακιδίων. Καθαρίζει, προσδίδει γυαλάδα, διατηρεί τα χρώματα 
του αρμόστοκου ζωντανά και λαμπερά μετά την εφαρμογή. Αφαιρεί 
από τα πλακάκια και τους αρμούς σχηματισμούς κρούστας τσιμέντου, 
αλατούχες και ασβεστώδεις επικολλήσεις, υπολείμματα από κόλλες και 
αμμοκονιάματα καθώς και λεκέδες από γράσσα, βερνίκια, λάδια κλπ. 
Δε χρησιμοποιείται για καθαρισμό μαρμάρου, διακοσμητικής πέτρας 
από ασβεστόλιθο και επιφανειών μη ανθεκτικών στα οξέα.
Κατανάλωση: 1lt/5m2 επιφάνειας

1Lt 16 240
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τιμή €

00000000
Perlite BPluS 10.8 mpa/4cm
Ινοπλισμένο θερμοηχομονωτικό περλιτομπετό, ιδανικό για ελαφροβαρή 
εφαρμογές μέχρι και πάχους 4cm προσφέροντας πολύ υψηλές αντοχές. 
Κατάλληλο για θερμοηχομονώσεις ταρατσών, διαμορφώσεις ρύσεων, 
γεμίσματα δαπέδων (υπόγεια, πιλοτές, ταράτσες) και γεμίσματα μεταλλι-
κού φέροντος οργανισμού (μεσοπατώματα, πατάρια κ.α.). Έχει Αντοχή σε 
θλίψη 10.80 Μpa, Aντοχή σε κάμψη 2.86 ΜΡa και Ξηρό φαινόμενο βάρος 
796kgs/m2. Έχει Ηχομόνωση, είναι Ελαφροβαρές, Άφλεκτο, Άκαυστο, 
Ανόργανο (ph<7,5), Oικολογικό και Φιλικό στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο.

Παλέτα
1,5m3/50L

00000000 Παλέτα
2,0m3/50L

00000000 Perlite B 11.7 mpa/15cm
Θερμοηχομονωτικό περλιτομπετό, ιδανικό για ελαφροβαρή εφαρμογές 
προσφέροντας πολύ υψηλές αντοχές. Κατάλληλο για θερμοηχομονώσεις 
ταρατσών, διαμορφώσεις ρύσεων, γεμίσματα δαπέδων (υπόγεια, πιλοτές, 
ταράτσες) και γεμίσματα μεταλλικού φέροντος οργανισμού (μεσοπατώ-
ματα, πατάρια κ.α.). Έχει Αντοχή σε θλίψη 11.70 Μpa, Ξηρό φαινόμενο 
βάρος 810kgs/m2 και Θερμική αγωγιμότητα λ10 0.17-0.29 m2hC/kcal. Έχει 
Ηχομόνωση, είναι Ελαφροβαρές, Άφλεκτο, Άκαυστο, Ανόργανο (ph<7,5), 
Oικολογικό και Φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παλέτα
1,5m3/50L

00000000 Παλέτα
2,0m3/50L

00000000
Perlite c1 7.5 mpa/15cm
Θερμοηχομονωτικός φυσικός περλίτης, ιδανικός για ελαφροβαρή 
εφαρμογές προσφέροντας υψηλά επίπεδα θερμοηχομόνωσης. Κατάλληλο 
για θερμοηχομονώσεις ταρατσών, διαμορφώσεις ρύσεων, γεμίσματα και 
υπερυψώσεις δαπέδων (υπόγεια, πιλοτές, ταράτσες), γεμίσματα μεταλλι-
κού φέροντος οργανισμού (μεσοπατώματα, πατάρια κ.α.) και γεμίσματα 
διάκενων τοίχων. Έχει Αντοχή σε θλίψη 7.50 Μpa, Ξηρό φαινόμενο βάρος 
230kgs/m2 και Θερμική αγωγιμότητα λ10 0.063-0.085 m2hC/kcal.  Έχει 
Ηχομόνωση, είναι Ελαφροβαρές, Άφλεκτο, Άκαυστο, Ανόργανο (ph<7,5), 
Oικολογικό και Φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Σακί 100L

00000000 Παλέτα
2,0m3/50L

®
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Κωδικός Ονομασία Τύπος Διάσταση
(mm)

Πάχος
(mm)

Τεμάχια/
Συσκευασία

m2/
Συσκευασία Τιμή €/m2

00000000

fiBrotile (tl)
Ταρατσόπλακα

TL 300x300 60 452 40,70

00000000 TL 80 300x300 90 280 25,20

00000000 TI100 300x300 110 110 20,70

00000000 TL 50 GREY 300x300 60 60 40,70

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις (mm) 
(μονωτικό +επικάλυψη)

Βάρος/παλέτα 
(kg)

Τεμάχια/
παλέτα

m2/
παλέτα Τιμή €/m2

00000000

FIBRANxps TL
Θερμομονωτική Ταρατσόπλακα
Εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps 
πάχους 50mm έως 100mm με 20mm 
λευκής τσιμεντοκονίας.

600 x 300 x 70 900 112 20,16

00000000 600 x 300 x 80

Κατόπιν ζήτησης

00000000 600 x 300 x 90

00000000 600 x 300 x 100

00000000 600 x 300 x 110

00000000 600 x 300 x 120

00000000 FIBRANxps STAR
Θερμομονωτική Πλάκα με 
επικάλυψη πλακιδίου & υλικά 
εφαρμογής
Εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps 
πάχους 50mm έως 100mm με 
επικόλληση πλακιδίου εξωτερικής 
χρήσης πάχους 10mm.

600 x 300 x 60 819 224 40,32

00000000 600 x 300 x 70 714 92 34,56

00000000 600 x 300 x 80 615 168 30,24

00000000 600 x 300 x 90 584 152 27,36

00000000 600 x 300 x 100 531 136 24,48

00000000 600 x 300 x 110 507 128 23,04

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Κατανάλωση Συσκευασία Τεμάχια/
κουτί Τιμή €/m2

00000000 ECOBOND STRONG
ύβριδική κόλλα συγκόλλησης
πολυστερίνης
Πανίσχυρη υβριδική κόλλα με 
ελαστικότητα για ψυχρές συγκολλήσεις 
εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 
STAR σε ασφαλτόπανο και άλλες 
στεγανοποιητικές επιστρώσεις.

150gr/m2

κατ’ ελάχιστο

Φύσιγγα 280 ml (450 gr) 30

00000000 Σαλάμι 400 cc (640 gr) 28

00000000 Σαλάμι 600 cc (960 gr) 24

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Διαστάσεις mm Πάχη mm Πλακίδια/
παλέτα m2/παλέτα Τιμή €/m2

0000000000 Polytile
Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο για 
δώματα με εξηλασμένη πολυστερίνη 
STYROFOAM* της DOW

600 x 300 50 + 20* 112 20,16

0000000000 600 x 300 60 + 20* 96 17,28

0000000000 600 x 300 80 + 20* 80 14,40

0000000000
kelyfoS roof tile xeNergy
Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο για 
δώματα με εξηλασμένη πολυστερίνη 
XENERGY** της DOW

600 x 300 40 + 20** 112 20,16

0000000000 600 x 300 50 + 20** 112 20,16

0000000000 600 x 300 60 + 20** 96 17,28

0000000000 600 x 300 70 + 20** 88 15,84

* 50mm-60mm-80mm STYROFOAM και 20mm ειδική λευκή τσιμεντοκονία, ** 40mm-50mm-60mm-70mm XENERGY και 20mm ειδική λευκή τσιμεντοκονία, Πάχη άνω των 50mm διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.
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