
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 05

• ΣΦΡΑΓΙΣΗ (AL CHIMICA - SIKA - ESHA - SINTECNO - MAPEI - PENETRON)
 • ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (AL CHIMICA - SIKA - SINTECNO - MAPEI)
 • ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ACP)
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • ΣΦΡΑΓΙΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα

Τιμή €
/Kg

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000
ESHASEALER Νο1
Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη "εν ψυ-
χρώ", κατάλληλη για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς 
μικρού πλάτους, δευτερεύουσας σημασίας.

Λουκάνικο
600ml

15 τεμ./
κιβώτιο

00000000 Δοχείο 4Kg 168

00000000 Δοχείο 20Kg 48

00000000 ESHASEALER Νο164 
Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη "εν θερ-
μώ", κατάλληλη για οριζόντιους αρμούς διαστολής, αρμούς
κυκλοφορίας κτλ.

Δοχείο 18Kg 48

00000000
Χάρτινο

σιλικονούχο
κουτί 22Kg

42

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000

ESHAPOLYFALT
Ελαστομερές ασφαλτοπολυουρεθανικό σφραγιστικό υλικό 
δυο συστατικών κατάλληλο οριζόντιους αρμούς διαστολής,
αναλογία 1:1.

Σετ 40Lt 24 σετ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000 ESHAPOLYSEAL (Α+Β) 
Ελαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυουρεθανικής
βάσης, δύο συστατικών, κατάλληλο για οριζόντιους αρμούς
διαστολής, κυκλοφορίας, αεροδρομίων κτλ.

Σετ 4,5Kg 168

00000000 Σετ 13,2Kg 50

00000000

ESHAPOLYSEAL 1Κ 
Ελαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυουρεθανικής
βάσης, ενός συστατικού κατάλληλο για οριζόντιους και
κατακόρυφους αρμούς δευτερεύουσας σημασίας, κλπ.

Δοχείο 4 Kg 168

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000 ESHASEALACRYL 
Ελαστομερής μαστίχη, ακρυλικής βάσης κατάλληλο για
οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μικρού πλάτους,
δευτερεύουσας σημασίας, ψευδαρμούς, αρμούς πλακών 
κ.λ.π.

Λουκάνικο
600ml

15 τεμ./
κιβώτιο

00000000 Δοχείο 5Kg 168

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

00000000

ESHATHIOSEAL (Α+Β) 
Ελαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυσουλφιδικής 
βάσης, δύο συστατικών, κατάλληλο για οριζόντιους και 
κατακόρυφους αρμούς διαστολής, κυκλοφορίας, κ.λ.π.

Δοχείο 5Kg 168

ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • ΣΦΡΑΓΙΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια/
Παλέτα

Τιμή €
/Kg

ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ

00000000
ESHAPRIMER 21
Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού.
Αστάρι των πολυμερών σφραγιστικών υλικών.

Δοχείο 1Kg 10 τεμ./
κιβώτιο

00000000 Δοχείο 17Kg 48

00000000
ESHA LAC 50 S 
Ειδικό ασφαλτικό διάλυμα για αστάρωμα, σφραγιστικών
ασφαλτικής βάσης.

Δοχείο 3,5Kg 168

00000000 Δοχείο 17Kg 48

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διάμετρος
mm

Συσκευασία
Τεμάχια x m / Κιβώτιο

Τιμή €
/m

00000000

Κορδόνι πληρώσεως αρμών από διογκωμένο 
πολυαιθυλένιο, κλειστών κυψελών,
τοποθετούμενο πριν την εφαρμογή του υλικού 
σφράγισης.

6 6 x 250m

00000000 8 6 x 200m

00000000 10 4 x 170m

00000000 15 2 x 125m

00000000 20 2 x 90m

00000000 25 2 x 50m

00000000 30 2 x 50m

00000000 40 2 x 100m

00000000 50 2 x 65m

ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο Τιμή €/kg Τιμή €/

τεμάχιο

00000000 HYPERSEAL® -2K-F
Χυτό σφραγιστικό αρμών δυο συστατικών 
πολυουρεθανικης βάσεως για οριζόντιες 
επιφάνειες. Το προϊόν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές DIN 18540 και ASTM 
C920.
Ειδικό βάρος: 1.4kg/lit

Γκρι Υγρό α+β 6kg 1

00000000 Γκρι Υγρό α+β 12kg 1

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • ΣΦΡΑΓΙΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

ΕPOXY RESIN -21-CLEAR
Εποξειδική ρητίνη λεπτόρρευστη 2 συστατικών, 
χωρίς διαλύτες, για επισκευές, συγκολλήσεις, 
γεμίσματα και σφραγίσματα σε κολόνες, δοκούς, 
πλάκες, θεμέλια. Δεν συρρικνώνεται κατά την 
σκλήρυνση. Εφαρμόζεται σε στεγνό ή ελαφρά 
υγρό υπόστρωμα. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις : 
ASTM C881-99, Type I, Grade 2,Class B+C.
Κατανάλωση: 200 - 700 gr/m2

Διαφανές
Υγρό
α+β

0.99kg 9

00000000

EPOXY RESIN -21-T
Εποξειδική ρητίνη (πάστα) 2 συστατικών, θιξοτροπι-
κή χωρίς διαλύτες, για επισκευές, συγκολλήσεις 
και σφραγίσματα σε κολόνες, δοκούς, πλάκες, 
θεμέλια. Δεν συρρικνώνεται κατά την σκλήρυνση. 
Εφαρμόζεται σε στεγνό ή ελαφρά υγρό υπόστρω-
μα. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις : ASTM C881-99, 
Type I, Grade 3,Class B+C.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή

Υπό-
λευκο

Υγρό
α+β

0.99kg 9

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SIKA® BLACKSEAL®-1
Ασφαλτικό σφραγιστικό αρμών για: • Σφράγιση αρμών σύνδεσης σε 
καμινάδες, φωταγωγούς κ.α. • Σφράγιση ρωγμών και διατρήσεων σε 
ασφαλτόπανα • Επισκευές σε στέγες και υδρορροές.

Μαύρο
Φύσιγγα

300ml

00000000 Μαύρο
Σαλάμι
600ml

00000000

SIKABOOM®-S
Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός για σταθεροποίηση και μόνωση 
σε αρμούς συνδέσεων γύρω από κασώματα παραθύρων και θυρών, 
ανοιγμάτων κατασκευής από σωλήνες, σε εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού κ.α.

Μπεζ Δοχείο
750ml

00000000

SIKACRYL®-S
Ακρυλικό σφραγιστικό για: • σφράγιση εσωτερικών αρμών, με μικρή 
κινητικότητα σε υποστρώματα όπως: τσιμέντο, πορώδες σκυρόδεμα, σοβά, 
ινοπλισμένο τσιμέντο, τούβλα, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, UPVC και ξύλο • 
Αρμούς γύρω από παράθυρα, περβάζια, πόρτες, σωλήνες PVC, στοιχεία 
ξηράς δόμησης, ταβάνια κ.α. • Κατάλληλο για σφράγιση ρωγμών χωρίς 
παρουσία νερού.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKA® FIRESIL-N
Σφραγιστικό σιλικόνης - επιβραδυντικό φωτιάς για: • Εφαρμογές στη 
βιομηχανία κατασκευών • Εφαρμογές σε έργα που απαιτείται συμ-
μόρφωση σε αυστηρά πρότυπα επιβράδυνσης πυρκαγιάς • Μπορεί 
και προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με Sika® Firestop για υψηλές 
απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Γκρι Φύσιγγα
300ml
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • ΣΦΡΑΓΙΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKA® FIRESTOP
Σφραγιστικό με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες για: • Όλους τους 
τύπους σταθερών αρμών και σφραγίσεων σε πυράντοχα εξαρτήμα-
τα όπως πόρτες πυρασφάλειας, καπνοδόχους σωλήνες εξαε-
ρισμού κ.α. • Χρήση σε συνδυασμό με Sika® Firesil-N για υψηλές 
απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Μαύρο Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKAFLEX® AT FACAdE
Υψηλής απόδοσης σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς για: • Αρμούς 
διαστολής μεγάλης κινητικότητας • Αρμούς σύνδεσης και κατασκευα-
στικούς αρμούς μεταξύ ίδιων ή διαφορετικών υποστρωμάτων.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000 Γκρι Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό
Σαλάμι
600ml

00000000 Γκρι
Σαλάμι
600ml

00000000
SIKAFLEX® CONSTRuCTION+

Ελαστικό σφραγιστικό πολυουρεθάνης, κατάλληλο για σφράγιση σε 
κτιριακές κατασκευές όπως: • Στηθαία μπαλκονιών • Αρμούς γύρω 
από παράθυρα και πόρτες, προσόψεις, μεταλλικά πάνελ επενδύσεων, 
σκυρόδεμα • Αρμούς ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000 Γκρι
σκυροδέματος

Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό
Σαλάμι
600ml

00000000 Γκρι
σκυροδέματος

Σαλάμι
600ml

00000000
SIKAFLEX® PRO-3
Σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων για: • Αρμούς 
κίνησης και σύνδεσης σε δάπεδα • Εξωτερικές και εσωτερικές εφαρ-
μογές σε περιοχές με κίνηση οχημάτων ή πεζών • Σε αποθήκες και 
χώρους παραγωγής • Σε χώρους της βιομηχανίας τροφίμων • Αρμούς 
σε χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης λυμάτων • Αρμούς δαπέδων 
σε κατασκευές σηράγγων • Αρμούς δαπέδων σε αεροδρόμια.

Μαύρο
Σαλάμι
600ml

00000000 Γκρι
σκυροδέματος

Σαλάμι
600ml

00000000

SIKAFLEX® PRO-3 SL
Αυτοεπιπεδούμενο σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για: • Κατασκευ-
αστικούς και διαστολικούς αρμούς σε δάπεδα • Εσωτερικές και 
εξωτερικές εφαρμογές σε περιοχές με κίνηση οχημάτων και πεζών
• Αποθήκες και χώρους παραγωγής • Χώρους βιομηχανίας τροφί-
μων • Χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας λυμάτων • Σήραγγες
• Αεροδρόμια.

Γκρι
σκυροδέματος

Σαλάμι
600ml

00000000

SIKA® LASTOMER 831
Βουτυλικό προδιαμορφωμένο σφραγιστικό κορδόνι για: • Σφράγιση 
αρμών σύνδεσης σε μεταλλικά πανέλα στεγών, σε οροφές, γύρω 
από καπνοδόχους, συστήματα κλιματισμού, πανέλα όλων των τύπων
• Περιμετρικά από παράθυρα και πόρτες, μεταλλικούς σωλήνες 
αποχέτευσης, αρμούς επικαλυπτόμενους σε επιφάνειες ξύλου, 
αλουμινίου, βαμμένων μετάλλων, ανοιγμάτων θυρών σε οχήματα 
μεταφοράς, στεγανοποίηση ραφών πιρτσινιών, κ.α. • Εξαιρετικά 
κατάλληλο για σφράγιση μεταξύ μετάλλων διαφορετικού δυναμικού, 
με στόχο την αποφυγή ηλεκτρόλυσης • Σφραγίσεις σε οχήματα για 
γαλβανική προστασία και ηχομόνωση.

Γκρι

Ρολό 12m 

(πάχος 4mm 
και πλάτος

6mm)

00000000
SANISIL®

Αντιμυκητική σφραγιστική σιλικόνη για εφαρμογές με έντονη 
παρουσία μούχλας-υγρασίας για: • Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής
• Σφραγίσεις σε περιοχές όπου απαιτείται αντοχή στην ανάπτυξη 
μυκήτων.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα
300ml
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • ΣΦΡΑΓΙΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKASIL®-C
Σφραγιστική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, κατάλληλη για:
• Υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, μέταλλα και βαμμένες επι-
φάνειες • Ξύλο, ακρυλικά και πολυκαρβονικά • φραγίσεις σε είδη υγιεινής.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKASIL®-POOL
Σφραγιστικό σιλικόνης για πισίνες, κατάλληλο για: • Σφράγιση αρμών 
σε πισίνες • Σφράγιση αρμών σε περιοχές με μόνιμη εμβάπτιση σε νερό 
καθώς και σε περιοχές με παροδική παρουσία νερού
• Σφράγιση σε ντουζιέρες αθλητικών εγκαταστάσεων, σε πλακάκια, 
σκυρόδεμα, γυαλί, μέταλλο κ.α.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000 SIKASIL®-ΑC
Ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμο-
γές σε μη πορώδη υποστρώματα όπως εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια, 
γυαλί κ.α.

Διαφανές Φύσιγγα
300ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000

Sikaflex®-11FC+ 
Ελαστικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων 
για χρήση: • Ως σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων • Ως σφρα-
γιστικό αρμών για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς και για ηχομόνωση 
σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων • Με-
ταξύ χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, 
για κατασκευές εξαερισμού, κ.α. • Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές συγκόλλησης σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, 
σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία, κ.α.
Κατανάλωση: Αρμοί 10x10mm, κατανάλωση 11 μ.μ. ή ~110gr/ μ.μ. (ανά 
συσκ.1kg)

Μπεζ Φύσιγγα 300ml

00000000 Καφέ Φύσιγγα 300ml

00000000 Ανοιχτό Γκρι Φύσιγγα 300ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα 300ml

00000000 Μπεζ Σαλάμι 600ml

00000000 Καφέ Σαλάμι 600ml

00000000 Ανοιχτό Γκρι Σαλάμι 600ml

00000000 Λευκό Σαλάμι 600ml

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000

TECNOSEAL 96 
Πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής 1-συστατικού, 
με θιξοτροπία. Ανθεκτική, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 
30%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστι-
κή σφράγιση. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε όψεις 
κτιρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς 
μεταξύ κτιρίων, αρμούς δαπέδων, στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα 
εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης 
ασταρώματος (Tecnofix CI).
Κατανάλωση: Αρμοί 10mm x10mm, κατανάλωση 5-6 μ.μ. ή
~120gr/ μ.μ. (για σαλάμι 600ml)

Λευκό Σαλάμια
600ml

00000000 Γκρι Σαλάμια
600ml

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • ΣΦΡΑΓΙΣΗΟι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000

TECNOSEAL PLO 
Χυτή, πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή δια-
στολής, 2-συστατικών για σφράγιση οριζόντιων αρμών. Ανθεκτική με 
δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 20%, παρουσιάζει 
καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστική 
σφράγιση. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε οροφές και αρ-
μούς μεταξύ κτιρίων, αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και χώρους
φορτοεκφοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων κλπ. Δυνα-
τότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση 
ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Tecnofix CI).
Κατανάλωση: Αρμοί 10mm x10mm, κατανάλωση 33-35 μ.μ. (ανά 
δοχείο 5 κg) ή ~150 gr/ μ.μ.

Γκρι Δοχεία 5kg 
(Α+Β)

00000000

TECNOSEAL PLV
Θιξοτροπική, πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή 
διαστολής 2-συστατικών για σφράγιση κατακόρυφων και οριζόντιων 
αρμών. Ανθεκτική με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού 
έως 20%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική 
για μόνιμη ελαστική σφράγιση. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, 
για σφράγιση αρμών σε όψεις κτιρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα
κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς μεταξύ κτιρίων ή αρμούς 
δαπέδων, σε στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής 
στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης 
ασταρώματος (Tecnofix CI).
Κατανάλωση: Αρμοί 10mmx10mm, κατανάλωση 30-33 μ.μ. (ανά 
δοχείο 5κg) ή ~160gr/ μ.μ.

Γκρι Δοχεία 5kg 
(Α+Β)

00000000

TECNOFIX CI 
Υγρό αστάρι (primer) πολυουρεθανικών σφραγίσεων για πορώ-
δεις επιφάνειες και μέταλλα. Εφαρμόζεται με λεπτό πινέλο, στις 
εσωτερικές παρειές του αρμού. Συμβατό με όλα τα 1 ή 2-συστατικών 
πολυουρεθανικά σφραγιστικά ανωτέρω.
Κατανάλωση: ~150 gr/m2 ή ~5% κ.β. της απαιτούμενης ποσότητας 
του σφραγιστικού

- Δοχεία 1kg

00000000 TECNOSEAL 03 
Ουδέτερη, ακετική σιλικόνη 1-συστατικού, για σφραγίσεις σε πάγκους 
κουζίνας, ακρυλικές μπανιέρες, περιζώματα κουφωμάτων, ενυδρεία 
κλπ. Άριστη πρόσφυση σε διάφορα δομικά υποστρώματα χωρίς 
απαίτηση primer, γρήγορη ωρίμανση, υψηλή ελαστικότητα. Δεν 
μυκητιάζει.
Κατανάλωση: Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 10-14 μ.μ. 
(για φύσιγγα)

Διάφανο Φύσιγγα
280ml

00000000 Γκρι Φύσιγγα
280ml

00000000 Λευκό Φύσιγγα
280ml

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
280ml

00000000 TECNOSEAL N 
Ουδέτερη ελαστική σιλικόνη 1-συστατικού, εσωτερικής χρήσης, 
με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας έως 30%, για σφραγίσεις 
αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, τουβλοδο-
μές, κεραμικά, κουφώματα ή διατομές ανοδειωμένου αλουμινίου, 
ξύλα κλπ. Καλή πρόσφυση σε διάφορα δομικά υποστρώματα χωρίς 
απαίτηση primer.
Κατανάλωση: Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 10-14 μ.μ.
(για φύσιγγα 280 ml)

Γκρι Φύσιγγα
280ml

00000000 Διάφανο Φύσιγγα
280ml

00000000 Γκρι Σαλάμι
550ml

00000000 Διάφανο Σαλάμι
550ml

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ



184

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • ΣΦΡΑΓΙΣΗ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000 TECNOSEAL PAC 
Ακρυλική, σφραγιστική μαστίχη 1-συστατικού με θιξοτροπία. Δυνα-
τότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 15%, επιδέχεται βαφή 
επικάλυψης. Για εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε πορώδη 
υποστρώματα, σοβάδες και επιχρίσματα, σε περιζώματα κουφωμάτων 
(ξύλινα ή μεταλλικά), σε ξύλινα στοιχεία, αμιαντοτσιμέντο, στοιχεία προ-
κατασκευών, σημεία σύνδεσης σκυροδέματος και τουβλοδομής κλπ.
Κατανάλωση: Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 12-13 μ.μ.
(για φύσιγγα 310ml)

Λευκό Φύσιγγα
310ml

00000000 Γκρι Φύσιγγα
310ml

00000000 Λευκό Σαλάμι
550ml

00000000 Γκρι Σαλάμι
550ml

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Συσκ/σία Τιμή €

00000000
SINFILL
Αφρώδες κορδόνι από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο με κλειστές 
κυψέλες, κυκλικής διατομής. Τοποθετείται στο εσωτερικό του αρμού 
σφηνωτά, οριοθετώντας ενιαία υπόβαση, πριν από την εφαρμογή 
σφραγιστικής μαστίχης TECNOSEAL ή άλλων σφραγιστικών.
Κατανάλωση: 1 μ.μ. / μ. μήκους αρμού

Κορδόνι Ø 10 mm

00000000 Κορδόνι Ø20 mm

00000000 Κορδόνι Ø 30 mm

00000000 Κορδόνι Ø 40 mm

00000000 Κορδόνι Ø 50 mm

00000000 Κορδόνι Ø 60 mm

00000000
MuLTISIN Cleaner 
Υγρός διαλύτης, που δρα ως ενεργοποιητής της Hypalon ταινίας 
του συστήματος Sinflex H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
βέλτιστος βαθμός πρόσφυσης και συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης 
επικόλλησης με την ταινία.
Κατανάλωση: ~60-120 gr/ μ.μ. ταινίας ανάλογα με το πλάτος 
αναφοράς

Δοχείο 1kg

00000000 Δοχείο 3kg

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Διαστάσεις Συσκ/σία Τιμή €

00000000 SINFLEX Η System 
Υψηλής ποιότητας, σύστημα αρμοκάλυψης, ειδικά σχεδιασμένο για 
την εξασφάλιση στεγάνωσης και την προστασία κατασκευαστικών 
και διαστολικών αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους και ρηγματώσε-
ων. Αποτελείται από εύκαμπτη ταινία Hypalon, για τη γεφύρωση του 
κενού του αρμού και το υλικό προσαρμογής της – επικόλλησης,
εποξειδικής βάσης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας. Κατάλληλο για 
τη στεγάνωση αρμών ή ρηγματώσεων ως άνω, μεταξύ δύο κτιρια-
κών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί φορείς), σε υπόγεια ή σε δώ-
ματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, σε 
αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων 
κλπ. Σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, 
κινητικότητα αρμού, ακόμα και θετικές υδροστατικές πιέσεις νερού. 
Εύκολο στην εφαρμογή, παραμένει ελαστικό ακόμα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο στο 
νερό, δεν επηρεάζεται από καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε ριζικά 
συστήματα, ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, καθώς παρουσιά-
ζει καλή χημική αντοχή. Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη 
και μεταλλικά υποστρώματα.

Κατανάλωση: Ταινία: 1m ταινίας hypalon / μ.μ. αρμού

Ρητίνη: ~1,0 – 1,2 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 100mm / 1,0 & 2,0mm 
αντίστοιχα

Ρητίνη: ~1,4 – 1,6 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 200mm / 1,0 & 2,0mm 
αντίστοιχα

Ταινία
1,0mm (πάχος)

χ 100mm 
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000

Ταινία
2,0mm (πάχος)

χ 100mm
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000

Ταινία
1,0mm (πάχος)

χ 200mm
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000

Ταινία
2,0mm (πάχος)

χ 200mm
(πλάτος)

Ρολό
20m

00000000 -
Δοχείο

1kg
(A+B)

00000000 -
Δοχείο

4kg
(A+B)

00000000 -
Δοχείο
10kg
(A+B)

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000
SINFLEX Welding Fluid 
Υγρός διαλύτης ψυχρής κόλλησης της Hypalon ταινίας του συστήμα-
τος Sinflex H System, για την δημιουργία “ματίσεων” σε ζώνη αλ-
ληλοεπικάλυψης όση το πλάτος της ταινίας ή 50 mm κατ’ ελάχιστον. 
Για τη διαμόρφωση των επεκτάσεων των ρολών κατά μήκους, όπου 
απαιτηθεί, εναλλακτικά όταν η προσαρμογή σύνδεσης των απολήξε-
ων με θερμό αέρα (θερμοσυγκόλληση) δεν είναι εφικτή.
Κατανάλωση: ~150-200gr/m2 επιφάνειας ταινίας

- Δοχείo 1kg

00000000 - Δοχείo 3kg

00000000

BITuTEC (Kibotheane)
Εύκαμπτη, αυτοκόλλητη ταινία στεγάνωσης, ασφαλτικής βάσης, με 
ειδική επικάλυψη επένδυσης φύλλου γραφίτη ή αλουμινίου. Για εξα-
σφάλιση ενώσεων αεραγωγών, σε υδρορροές, κορφιάδες, συνδέσεις 
σε κεραμοσκεπές, αποκατάσταση ρηγματώσεων σε στηθαία κλπ.
Κατανάλωση: 1 μ.μ. ταινίας / μ.μ. ένωσης ή αρμού

-

Σε διάφορα 
πλάτη,

σε ρολά των 
10m

00000000

TECNOSEAL 03 
Ουδέτερη, ακετική σιλικόνη 1-συστατικού, για σφραγίσεις σε πάγκους 
κουζίνας, ακρυλικές μπανιέρες, περιζώματα κουφωμάτων, ενυδρεία 
κλπ. Άριστη πρόσφυση σε διάφορα δομικά υποστρώματα χωρίς 
απαίτηση primer, γρήγορη ωρίμανση, υψηλή ελαστικότητα. Δεν 
μυκητιάζει.
Κατανάλωση: > 35lt ανά φιάλη 750ml

-
Φιάλες 750ml 
/ 12 τεμ ανά 

κιβώτιο

ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΚΑΜΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

00000000

SINMALASTIC 27/20 
Ημιελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, 
3-συστατικών, για πλήρωση οριζόντιων αρμών, βιομηχανικών χώρων. 
Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, 
παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. Για βιομηχανική 
χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης 
τροφίμων κλπ.), αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και χώρους φορτοεκ-
φοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα αεροσκαφών 
κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με 
χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2).
Κατανάλωση: > 35lt ανά φιάλη 750ml

Γκρι
Δοχείο

1kg
(A+B+Γ)

00000000 Γκρι
Δοχείο

4kg
(A+B+Γ)

00000000

SINMALASTIC 27/33 
Ημιελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, 
3-συστατικών, για πλήρωση κατακόρυφων αρμών, βιομηχανικών 
χώρων. Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 
10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. Για βιομηχανική 
χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης 
τροφίμων κλπ.), αρμούς σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα
αεροσκαφών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υπο-
στρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2).
Κατανάλωση: Αρμοί 10x10mm, κατανάλωση 10 μ.μ. ή ~100 gr/ μ.μ. 
(ανά συσκ. 1kg)

Γκρι
Δοχείο

1kg
(A+B+Γ)

00000000 Γκρι
Δοχείο

4kg
(A+B+Γ)

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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00000000

SINMALASTIC, Β 1738/20 (Οριζ.), Β 1738/33 (Κατακ.) 
Ημιελαστικός, σφραγιστικός στόκος, 3-συστατικών αποτελούμενος 
από συνδυασμένη κατάσταση εποξειδικών ρητινών και λιθανρακόπισ-
σας με καουτσούκ. Για πλήρωση οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών, 
βιομηχανικών χώρων. Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητι-
κότητας αρμού έως 10%, με καλές μηχανικές αντοχές. Εφαρμόζεται σε 
αποθηκευτικούς χώρους βιομηχανικής χρήσης, αρμούς βιομηχανικών 
δαπέδων και σε χώρους φορτοεκφοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης 
οχημάτων κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υπο-
στρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2).
Κατανάλωση: Αρμοί 10x10mm, κατανάλωση 11 μ.μ. ή ~110gr/ μ.μ. 
(ανά συσκ.1kg)

Μαύρο
Δοχείο

4kg
(A+B+Γ)

00000000

SINTOJOINT WB
Εποξειδικός αρμόστοκος 2-συστατικών, για σφράγιση αρμών σε 
πλακάκια πισίνας, βιομηχανικά πλακίδια (τύπου Group-4) κλπ. 
Παράλληλα εποξειδική κόλλα 2-συστατικών, για την επικόλληση 
κεραμικών πλακιδίων - ψηφίδων σε πισίνες, μπάνια κ.α. Πλήρως 
στεγανό με υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt
Για αρμό διαστάσεων 10 x 10mm x 1m απαιτούνται ~0,170kg/m

Λευκό
Δοχείο

5kg
(A+B)

00000000

EuCO QWIKJOINT 200 cart. 22 oz (600 ml) 
Ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, υλικό με 
βάση την πολυουρία, 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής ανάμιξης 
στο ακροφύσιο. Κατάλληλο για πλήρωση αρμών ελέγχου πλαστικής 
συρρίκνωσης (συμμόρφωση με ACI 302 & USDA), που διαμορφώνονται 
με αρμοκόφτη σε κάναβο, σε βιομηχανικά δάπεδα και δάπεδα σκυροδέ-
ματος, γενικότερα. Ημι-εύκαμπτο σφραγιστικό που πληρώνει το διάκενο 
του αρμού ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις παρειές (συγκριτικά με άλλου 
είδους σφραγιστικά). Εφαρμογή και να ωρίμανση και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες έως -30° C. Για διαμόρφωση αρχιτεκτονικών λεπτομε-
ρειών δαπέδων σε αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικές μονάδες 
παραγωγής, δάπεδα χώρων ψυκτικών θαλάμων, εμπορικά κέντρα, 
πρατήρια καυσίμων κλπ. Ελαφρά κυκλοφορία μετά από 15 λεπτά – Πλή-
ρης έκθεση μετά από 30 λεπτά από την εφαρμογή. Συσκευασία διπλής 
φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής 
διπλής φύσιγγας (SINTECNO Static Mixing Gun).
Κατανάλωση: > 35lt ανά φιάλη 750ml

-
Φιάλες 750ml 
/ 12 τεμ ανά 

κιβώτιο

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
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00000000
MAPESIL AC
Σφραγιστικό καθαρής σιλικόνης, οξικού πολυμερισμού, ανθεκτι-
κή στη μούχλα με τεχνολογία Bio Block®, για μετακινήσεις μέχρι 
25%. Έχει μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100% 0,35 N/mm2. 
Έχει σκληρότητα κατά Shore A 20. Χρόνος εργασιμότητας 20 
λεπτά. Η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι.
Πιστοποίηση: • ISO 11600 F 25 LM. • DIN 18540 • BS 5889
• ASTM C 920 • TT S 00230C • TT S 001543A
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310ml
(κορδόνι διατομής 10x10 mm)

26 χρώματα
που 

συμβαδίζουν
με τα χρώματα

των 
αρμόστοκων 

πλακιδίων

Φύσιγγα
310ml

00000000 Διαφανές
Φύσιγγα

310ml

00000000

MAPEFLEX PB25
Θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό, δύο συστατικών, με 
μικρό μέτρο ελαστικότητας, με καλή αντοχή στους υδρογονάν-
θρακες για μετακινήσεις έως και 25%. Έχει μέτρο ελαστικότητας 
σε επιμήκυνση 100% 0,35 N/mm2. Έχει σκληρότητα κατά Shore 
A 20. Χρόνος εργασιμότητας 30 λεπτά. Η εφαρμογή γίνεται με 
σπάτουλα και πιστόλι. Βατότητα σε 24 ώρες.
Πιστοποίηση: ISO 11600 F 25 LM
Κατανάλωση: 0,14kg ανά τρέχον μέτρο (κορδόνι διατομής 
10x10mm)

Μαύρο Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000

MAPESIL BM
Ουδέτερη σιλικόνη για σφράγιση μετάλλων για μετακινήσεις 
έως και 25%. Έχει μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100% 
0,30 N/mm2. Έχει σκληρότητα κατά Shore A 25. Χρόνος εργασι-
μότητας 15 λεπτά. Η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι. Βατότητα σε 
24 ώρες.
Πιστοποίηση: • ISO 11600 F 25 LM • ISO 11600 G 25 LM
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310ml
(κορδόνι διατομής 10x10mm)

Διαφανές
Φύσιγγα

310ml

00000000 Γκρι
Φύσιγγα

310ml

00000000 Χαλκός
Φύσιγγα

310ml

00000000 Σκούθο καφέ
Φύσιγγα

310ml

00000000

MAPEFLEX MS 45
Υβριδικό ελαστικό σφραγιστικό και κόλλα υψηλής ελαστικότητας, 
με καλή αντοχή για μετακινήσεις έως και 25%. Έχει μέτρο ελαστι-
κότητας σε επιμήκυνση 100% 0,80 N/mm2. Έχει σκληρότητα κατά 
Shore A 40. Χρόνος εργασιμότητας 20 λεπτά (+23°C, 50% σχετική 
υγρασία). Η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι.

Πιστοποίηση: ISO 11600 F 20 HM, πιστοποιημένο στην Πολωνία 
ως κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.
EMICOdE: EC1 R Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300ml
(κορδόνι διατομής 10x10mm)

Λευκό Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι Δοχείο 10kg
(Α+Β)
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Πληροφ.
Συσκ/σίας Παλέτα Τιμή €

00000000
u-SEAL 907
Ενός συστατικού, θιξοτροπικό, μαλακό, πολυ-
ουρεθανικό σφραγιστικό υλικό. Οικονομικό, 
κατάλληλο για γενικές εφαρμογές σφράγισης, σε 
αρμούς μέχρι μεγάλης κινησιμότητας. Μπορεί 
να εφαρμοστεί σε σφράγιση αρμών τμημάτων 
προκατασκευών, προσόψεων κτιρίων, αρμών 
διαστολής, κουφωμάτων κ.α.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000

u-SEAL 500
Ενός συστατικού, θιξοτροπικό, γρήγορης ωρί-
μανσης, σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό. 
Κατάλληλο για σφράγιση αρμών κανονικής 
κινησιμότητας ή για συγκόλληση συναρμογών. 
Εφαρμογή σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ξύλο, 
μέταλλο, γυαλί, κεραμικό κ.α. Μπορεί να δεχτεί 
μικρή επιφανειακή καταπόνηση (π.χ. αρμοί 
δαπέδων).
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm 
και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφραγίζει 
περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Καφέ Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μπεζ Φύσιγγα
310ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Καφέ Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Μπεζ Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000

u-SEAL 816-Τ (ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ)
Νέας τεχνολογίας, θιξοτροπικό, ενός συστατικού, 
μαλακό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό υλικό αυ-
ξημένων χημικών αντοχών, με ιδιαίτερη αντοχή σε 
καύσιμα, λάδια, υδρογονάνθρακες κλπ. Κατάλληλο 
για βιομηχανικές εφαρμογές, parking, αρμούς 
δαπέδων, βενζινάδικα, διυλιστήρια, αεροδρόμια 
– parking αεροσκαφών κ.α. Για οριζόντιες εφαρ-
μογές δαπέδου, συνιστούμε για ευκολία την χρήση 
του αντίστοιχου αλλά χυτού U-SEAL 816.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000

u-SEAL 816 (ΧΥΤΟ)
Νέας τεχνολογίας, χυτό, ενός συστατικού, μαλακό, 
πολυουρεθανικό σφραγιστικό υλικό αυξημένων 
χημικών αντοχών, με ιδιαίτερη αντοχή σε καύ-
σιμα, λάδια, υδρογονάνθρακες κλπ. Κατάλληλο 
για βιομηχανικές εφαρμογές, parking, αρμούς 
δαπέδων, βενζινάδικα, διυλιστήρια, αεροδρόμια 
– parking αεροσκαφών κ.α. Λόγω της ρευστότη-
τάς του, επιπεδώνει εύκολα και είναι κατάλληλο 
μόνο για οριζόντιες εφαρμογές δαπέδου.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Πληροφ.
Συσκ/σίας Παλέτα Τιμή €

00000000

u-SEAL 803 HP
Νέας τεχνολογίας, θιξοτροπικό, άοσμο, χωρίς 
διαλύτες και P.V.C., ενός συστατικού, πολυουρε-
θανικό, σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1 
cm και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
310ml

20 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
310ml

20 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
310ml

20 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000

SIMP® SEAL 55
Νέας τεχνολογίας, SIMP®, φιλικό προς το 
περιβάλλον, ενός συστατικού, πολύ ισχυρό, 
συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό. Εξαιρετική 
αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, χωρίς απο-
χρωματισμούς. Βάφεται χωρίς να παρουσιάζει 
φυσαλίδες και είναι χρήσιμο σε αρμούς μέτριας 
κινησιμότητας. Ιδανικό για σφραγίσεις πανέλων, 
κουφωμάτων, μεταλλικών κατασκευών, 
προσόψεων κτιρίων, όπου η σταθερότητα του 
υλικού και η αισθητική παίζουν σημαντικό ρόλο. 
Εφαρμόζεται και σε υγρό περιβάλλον.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm 
και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg

00000000

 

SIMP® SEAL 55 TRANSPARENT
Νέας τεχνολογίας, SIMP®, φιλικό προς το περι-
βάλλον, ενός συστατικού, διάφανο συγκολλητικό 
και σφραγιστικό υλικό. Κατάλληλο για εφαρμογές 
υψηλής αισθητικής, όπου η σφράγιση – συγκόλ-
ληση με ένα διάφανο και ανθεκτικό υλικό αποτελεί 
σημαντικό πλεονέκτημα.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm 
και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Διάφανο Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Διάφανο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/ 
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800 Kg
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Συσκ/σίας Παλέτα Τιμή €

00000000

SIMP® SEAL 30
Νέας τεχνολογίας, SIMP®, φιλικό προς το 
περιβάλλον, ενός συστατικού, γενικής χρήσης, 
σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό. Εξαιρε-
τική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, χωρίς 
αποχρωματισμούς. Βάφεται χωρίς να παρου-
σιάζει φυσαλλίδες και είναι χρήσιμο σε αρμούς 
μέτριας ή μεγάλης κινησιμότητας. Κατάλληλο για 
γενικές εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης 
στα περισσότερα δομικά υλικά, όπως μέταλλο, 
γυαλί, ξύλο, σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρί-
σματα, βαμμένες επιφάνειες, συνθετικά υλικά, 
τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες και πολλά άλλα. 
Εφαρμόζεται και σε υγρό περιβάλλον.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά, το σαλάμι των 600ml 
σφραγίζει περίπου 6 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1 
cm και αντίστοιχα η φύσιγγα των 310ml σφρα-
γίζει περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 1 x 1cm

Λευκό Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Γκρι Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Μαύρο Φύσιγγα
290ml

12 Φύσιγγες/ 
Κιβώτιο

1.560 Φυσ./ 
~640 Kg

00000000 Λευκό Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Γκρι Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000 Μαύρο Σαλάμι
600ml

20 Σαλάμια/
Κιβώτιο

1.000 Σαλ./ 
~800Kg

00000000

PENETRON® BACKING ROd
Κορδόνι διογκωμένου πολυαιθυλενίου, για 
υπόβαθρο σφραγιστικών προϊόντων σε αρμούς 
διαστολής.
Κατανάλωση: Υπολογισμός σε τρέχοντα μέτρα

Λευκό/
Γκρι

Ø 6mm 1.500m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 8mm 1.200m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 10mm 680m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 15mm 250m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 20mm 180m/ 
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 25mm 100m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 30mm 100m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 40mm 200m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 50mm 130m/
Κιβώτιο -

00000000 Λευκό/
Γκρι

Ø 60mm 80m/
Κιβώτιο -
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SikaBond®-52 Parquet 
Ελαστική κόλλα ξύλινων δαπέδων χωρίς διαλύτες για: • Πλήρη 
συγκόλληση μασίφ και βιομηχανικών ξύλινων δαπέδων (λωρίδες, 
μεγάλου μήκους λωρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες), μωσαϊκά παρκέ, 
βιομηχανικά παρκέτα, lam parquet, ξύλινες επιστρώσεις (οικιακές) 
όπως και μοριοσανίδες με τον εξοπλισμό SikaBond Dispenser
• Εφαρμογή με το σύστημα Sika AcouBond • Συγκόλληση σε κορδόνια 
μασίφ, βιομηχανικών δαπέδων τριών στρώσεων και μοριοσανίδων.

Καφέ 
παρκέτου

Σαλάμι 600ml

00000000 SikaBond® AT universal 
Ελαστική κόλλα γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη
και μη πορώδη υποστρώματα για: • Χρήση ως συγκολλητικό γενικής 
χρήσης για συγκόλληση σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές
• Ισχυρή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα όπως σκληρό PVC, 
GFRP, ξύλο, κεραμικά πλακίδια, τούβλο, σκυρόδεμα, αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο ατσάλι κ.α.

Λευκό Φύσιγγα 300ml

00000000 Σκούρο Γκρι Φύσιγγα 300ml

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Μορφή Συσκ/σία Τεμάχια/
κιβώτιο

Τιμή €/
kg

Τιμή €/
τεμάχιο

00000000

HYPERGLuE -TX-40
Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστα-
τικού ταχείας ωρίμανσης, με υψηλή 
ελαστικότητα και μηχανικές αντοχές. 
Είναι ιδανική για συγκόλληση parquet. 
Κατάλληλο σε περιπτώσεις ενδοδαπέ-
διας θέρμανσης.
Κατανάλωση: 0.3-1.2kg/m2

Μπεζ Παστώδες 15kg -

00000000

HYPERGLuE -1K-R
Το Hyperglue-1K-R είναι κόλλα πολυ-
ουρεθανικής βάσεως χωρίς διαλύτες 
που πολυμερίζεται με την υγρασία της 
ατμόσφαιρας. Το υλικό έχει εξαιρετική 
συγκολλητική δύναμη, γρήγορο στέγνω-
μα και εύκολη εφαρμογή ανεξάρτητα 
από την θερμοκρασία.
Κατανάλωση: 0.3 – 0.7kg/m2

- Υγρό 20kg -

00000000

HYPERGLuE -2K
Το Hyperglue-2K είναι πολυουρεθανικής 
βάσεως συγκολλητικό υλικό 2 συστα-
τικών. Δεν περιέχει διαλύτες και έχει 
μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Συνιστάται 
για την παραγωγή πάνελ.
Κατανάλωση: 100 – 200gr/m2

-
Υγρό
α+β

20+4kg -

ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
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Κωδικός Ονομασία / Εφαρμογές Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

00000000

SIKABONd®-T2
Υψηλών αντοχών ελαστική κόλλα για: • Χρήση ως υψηλής αντοχής
συγκολλητικό για περβάζια παραθύρων, κατώφλια, σκαλοπάτια, 
σοβατεπιά, επιγραφές, προστατευτικά και διακοσμητικά πάνελ, 
προκατασκευές • Τέλεια πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα,
πλακίδια, κεραμικά, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, σοβά, UPCV, GFRP, PU.

Λευκό Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKA® MAX TACK
Μονταζόκολλα βάσεως νερού για: • Εσωτερικές /στεγασμέ-
νες εξωτερικές εφαρμογές • Ταχεία συγκόλληση σε πορώδεις 
επιφάνειες • Συγκόλληση σοβατεπί • Συγκόλληση/στερέωση 
διακοσμητικών στοιχείων όπως ξύλινα ράφια, σκληρά προφίλ PVC, 
πολυστερίνη, ξύλινες προσόψεις και κεραμικά πλακίδια

Υπόλευκο Φύσιγγα
300ml

00000000

SIKA® PRIMER 215
Αστάρι για PVC συμβατό με Sikaflex® & SikaBond® για αστάρωμα 
σε πλαστικά, βερνίκια, λάκες.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 5-7m2/lt

Διαφανές/
υποκίτρινο

Δοχείο
250ml

00000000
SIKA® PRIMER 3N
Αστάρι για Sikaflex®, Sikabond® ως αστάρι βάσεως διαλύτη για 
τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, SikaBond® και Sikasil® που 
εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα)
και μεταλλικών επιφανειών.
Κατανάλωση/Δοσολογία: 5-8m2/lt

Διαφανές Δοχείο
250ml

00000000 Διαφανές Δοχείο
1000ml

00000000

SIKASIL® SG-20
Υψηλής αντοχής δομητικό συγκολλητικό σιλικόνης για: • Δομική 
συγκόλληση υαλοπινάκων (τζάμι, plexiglass, PMMA) • Δομική 
συγκόλληση ηλιακών πανέλων • Υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές 
βιομηχανικής χρήσης.

Μαύρο Σαλάμι
600ml

Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

00000000
SINMAST P 103 
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, 
επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, 
εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και 
πλακών, καθώς και για επικολλήσεις beton plaque και ανθρακοελα-
σμάτων. Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. Υλικό προσαρμογής 
και επικόλλησης διαφόρων τύπων υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, 
μάρμαρα, πέτρα, ξύλο και λοιπά πορώδη υλικά καθώς και μέταλλα, 
ατσάλι, σιδηρό χάλυβα, αλουμίνιο, όπως και συνθετικά υλικά σαν το
νεοπρένιο, καουτσούκ, hypalon, πλυεστέρα, άνθρακα, κλπ.
Κατανάλωση: Ειδικό βάρος ~1,7kg/lt

Γκρι 1kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι 4kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι 10kg
(Α+Β)
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ (παλαιά με νέα κατάσταση) / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BETON-CONTACT

00000000 SINTOPLAST 
Γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης SBR, πρόσμικτο για πολλαπλές βελ-
τιώσεις γαρμπιλοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρι-
σμάτων. Προσδίδει ευκαμψία και πρόσθετη στεγανότητα, βελτιώνει 
την αντοχή σε τριβές και επιφανειακές καταπονήσεις, ενισχύει την 
πρόσφυση χάρη της συγκολλητικής του ικανότητας. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιάς με νέα κατάσταση, επισκευές ή εξομαλύν-
σεις δαπέδων σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε 
κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων κλπ. Προστίθεται στο 
νερό ανάμιξης. Αριάνι σε συνδυασμό με τσιμέντο, άμμο και νερό.
Κατανάλωση: Αναλογία Sintoplast : Nερό = 1:1 έως 1:5

- Δοχείo 2kg

00000000 - Δοχείo 4kg

00000000 - Δοχείo 20kg

00000000 - Βαρέλι 200kg

00000000 - Δεξαμενή 
1000kg

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

00000000

SINMAST 5020 AT (Advanced Technology) 
Εύκαμπτη, πανίσχυρη κόλλα προηγμένης τεχνολογίας, πολυμερούς, 
1-συστατικού, χωρίς διαλύτες, για επιφανειακή συγκόλληση και 
προσαρμογή των περισσοτέρων ξύλινων δαπέδων, σε δάπεδα σκυ-
ροδέματος, τσιμεντοκονίες, έτοιμα κονιάματα ισοστάθμισης δαπέδων 
κλπ. Υλικό εφαρμογής με οδοντωτή σπάτουλα, συμβατό ακόμα και 
με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, κατάλληλο για υποστρώ-
ματα με ή χωρίς απορροφητικότητα. Προϊόν κατάλληλο για την 
επικόλληση των περισσότερων τύπων ξύλινων δαπέδων συμπερι-
λαμβανομένων των ξύλινων σανίδων, ξύλινων πλακών μωσαϊκών, 
ξύλου κατεργασμένου, laminate και μασίφ παρκέτου.
Κατανάλωση: ~0,8–1,1 kg/m2 (οδοντωτή σπάτουλα αναλογιών
3mm x 6mm, ενδεικτικά)

-
Μεταλλικό 
δοχείo 10lt

(17kg)

00000000

SINMAST Pu 700 Stone Adhesive (700 ml) 
Υψηλής ποιότητας, εξελάσιμη κόλλα, 1-συστατικού, με βάση την 
τροποποιημένη πολυουρεθάνη (PUM) που ωριμάζει με την υγρασία 
της ατμόσφαιρας και σχηματίζει κορδόνια γραμμικής στήριξης, για 
την προσαρμογή και συγκόλληση υλικών γρήγορης δόμησης μεταξύ 
τους. Προϊόν εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή, αναπτυγμένο 
ειδικά για τη συγκόλληση πέτρας, τούβλων, κεραμιδιών, γυψοπλα-
κών και λοιπών στοιχείων γρήγορης δόμησης όπως για παράδειγμα 
πυριτο-ασβεστολιθικοί πλίνθοι ή πορομπετόν (φιλοσοφίας YTONG & 
ALPHA BLOCK). Υλικό προσαρμογής και επικόλλησης, με μακρο-
χρόνια αντοχή στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ασβεστόνερο, σε 
αραιωμένα οξέα και καυστικά διαλύματα.
Κατανάλωση: Ανάλογα με τον αριθμό των κορδονιών (μονό ή διπλό

-

Φιάλες
> 700ml

12 τεμ. ανά 
κιβώτιο

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

00000000

SINMAST 010 Pu EIFS (750 ml)
Εξελάσιμος, συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης (PU), 1-συστα-
τικού, που ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει 
κορδόνια γραμμικής στήριξης, για την στερέωση θερμομονωτικών 
πανέλων EPS (διογκωμένης πολυστερίνης) πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες. Προϊόν εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή (πιστοποιη-
μένο με το σύστημα EIFS), κατάλληλο για την επικόλληση θερμο-
μονωτικών πλακών ως άνω επί επιφανειών όψεων σκυροδέματος, 
χωρίς να εστιάζονται φαινόμενα ερπυσμού. Υλικό προσαρμογής 
και επικόλλησης, ανθεκτικό στην αποσύνθεση (πολυμερισμός), τη 
θερμότητα, το νερό και σε πολλά χημικά.
Κατανάλωση: Γραμμικό κορδόνι σε ανάπτυγμα [Z] ή [W] στερέωσης 
~5m2 επιφάνειας / φιάλη

-

Φιάλες
> 750ml

12 τεμ. ανά 
κιβώτιο
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκ/σία Τιμή €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ (παλαιά με νέα κατάσταση) / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BETON-CONTACT

00000000

SINPAST J/A 
Ρευστό κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύ-
τες. Εφαρμόζεται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση παλαιού 
και νέου σκυροδέματος ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων 
πλάτους άνω των 3mm έως 4 mm, και για αγκυρώσεις - πακτώσεις 
σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,7kg/m2

Ειδικό βάρος: 1,52 kg/lt

Γκρι Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 Γκρι Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000

SINΜAST S2 & S2L 
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύ-
τες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, 
αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για 
παρασκευή ρητινοκονιαμάτων, ως ενέσιμης για εύρος ρηγματώσεων 
πλάτους 1-3 mm. Τύποι κατάλληλοι για εφαρμογές κατά τη χειμερινή 
(S2) ή τη θερινή περίοδο (S2 & S2L – μακράς εργασιμότητας).
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας: ~0,3-0,5kg/m2

Ειδικό βάρος: ~1,1 kg/lt

- Δοχείο 1kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 3kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 10kg
(Α+Β)

00000000 - Δοχείο 20kg
(Α+Β)

00000000

LAB
Καινοτόμο γαλάκτωμα συγκόλλησης με βάση συνθετικές ρητίνες, ως 
γέφυρα συνάφειας μεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης. Τοποθε-
τείται πάνω σε πορώδες υπόστρωμα και ενεργοποιείται μόνο όταν 
έρχεται σε επαφή με την υγρασία του νέου σκυροδέματος, τσιμεντο-
κονίας ή έτοιμου κονιάματος με το οποίο επικαλύπτεται. Παρατεταμέ-
νος χρόνος ενέργειας.
Κατανάλωση: ~0,3-0,7kg/m2 ανάλογα με την αδρότητα και την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

- Δοχείo 4kg

00000000 - Δοχείo 20kg

00000000 - Βαρέλι 200kg

00000000 - Δεξαμενή 
1000kg
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Κωδικός Ονομασία / Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Τιμή €

00000000

MAPEFOAM
Κορδόνι κυκλικής διατομής από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής 
κυψέλης, για τη σωστή διαστασιολόγηση των αρμών μετακίνη-
σης, που θα πληρωθούν με σφραγιστικά. Διατίθεται σε σπείρες με 
αντίστροφη αναλογία μήκους-διαμέτρου.
Πυκνότητα: 40kg/m3

-
Ø 6mm, 

κιβώτια των 
2500m

00000000 -
Ø 10mm, 

κιβώτια των 
550m

00000000 -
Ø 15mm, 

κιβώτια των 
550m

00000000 -
Ø 20mm, 

κιβώτια των 
350m

00000000 -
Ø 25mm, 

κιβώτια των 
200m

00000000 -
Ø 30mm, 

κιβώτια των 
160m

00000000

PRIMER EP
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με διαλύτη, για τη στεγά-
νωση και τη σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών και βιομηχανικών 
δαπέδων. Ο χρόνος εργασιμότητας μετά την ανάμιξη είναι 4-5 
ώρες. Η εφαρμογή του σφραγιστικούγίνεταιμετά από 24 ώρες, με 
βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,5-0,7kg/m3

Διαφανές
Μεταλλικά 

δοχεία 10kg 
(A+B)

00000000 PRIMER Fd
Αστάρι ενός συστατικού για σιλικονούχα σφραγιστικά. Η εφαρ-
μογή του σφραγιστικού γίνεται μετά από 24 ώρες. Η εφαρμογή 
γίνεται με πινέλο.
Κατανάλωση: 3-9g/m (αρμός βάθους 1cm)

Διαφανές 
αχυροκίτρινο

Φιάλη
200g

00000000 Φιάλη
900g

00000000

PRIMER Μ
Αστάρι ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, για πολυουρεθανικά 
σφραγιστικά, για μη απορροφητικά υποστρώματα. Η εφαρμογή 
του σφραγιστικού γίνεται μετά από 40 λεπτά, με πινέλο.
Κατανάλωση: 1,5-2g/m (αρμός βάθους 1cm)

Καφέ
Φιάλη
250g

00000000

PRIMER Ρ
Αστάρι ενός συστατικού για σφραγιστικά σε πλαστικά υποστρώ-
ματα. Η εφαρμογή του σφραγιστικού γίνεται μετά από 20 λεπτά, 
με πινέλο.
Κατανάλωση: 150g/m2 (10-50g ανά τρέχον μέτρο αρμού
βάθους 1cm)

Διαφανές
Δοχείο
150g

00000000

PRIMER Pu60
Πολυουρεθανικό αστάρι για τα πολυουρεθανικά σφραγιστκά 
MAPEFLEX PB25 και MAPEFLEX PB27. Η εφαρμογή του 
σφραγιστικού γίνεται μετά από 24 ώρες, με βούρτσα, ρολό ή 
ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,4-1,2kg/m2

Καφέ
Μεταλλικό 

δοχείο 10kg
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Ονομασία / Περιγραφή

F & FAS - 4F & 4FAS*
Oλόσωμο αλουμίνιο

F.ELM-AL*
Μεγάλης μετατόπισης

2FSP-AL*
Μεγάλης μετατόπισης

(*) Για περισσότερες πληροφορίες και τιμές σχετικά με τα παραπάνω είδη, επικοινωνήστε με την εταιρεία ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΕΒΤΕ.
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