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Ιστορία – Ποιότητα  - Εμπιστοσύνη!  
 

Η S.C. OIKOTEXNIKI ιδρύθηκε το 1998 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το χρώμα και τα 
διακοσμητικά επιχρίσματα. Με το πέρασμα του χρόνου και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς 
και των πελατών της, η εταιρεία έχει αναπτύξει την δραστηριότητα της και στον χώρο των δομικών 
υλικών. Από τότε αποστολή μας είναι να προσφέρουμε τις σωστές λύσεις σε προϊόντα και τεχνικές 
συμβουλές, για την ανακαίνιση, την επισκευή και συντήρηση της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού 
σας χώρου.  Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με εταιρείες τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού. 

Η S.C. OIKOTEXNIKI  είναι αποκλειστικός διανομέας των εταιρειών: 
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XΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1Kg
5Kg
20Kg

5Kg

15Kg

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€5.00

€15.00

€16.00

€38.70

€27.00

€46.00Διαλυτικό : Νερό

VIMATEC SAND PRIMER

VIMATEC TOP DECOR PRIMER

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων.  Χρησιμοποιείται σε λεία ή μη απορροφητικά υποστρώματα, στα οποία 
προσδίδει  άγρια επιφάνεια χάρη στη χαλαζιακή άμμο που περιέχει. Είναι κατάλληλο για  εξωτερική χρήση και 
ιδανικό για γυψοσανίδες.

Κατανάλωση: 3-4  m2 / 1kg

Αστάρι πρόσφυσης οργανικών επιχρισμάτων.  Αστάρι νερού με βάση ακρυλικές ρητίνες έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμόζεται σε κάθε πορώδη οικοδομική επιφάνεια πριν την εφαρμογή των οργανικών επιχρισμάτων.  
Σταθεροποιεί το υπόστρωμα, βελτιώνει την πρόσφυση και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια.

Κατανάλωση: 0,10-0,20 kg / m2

ΑΣΤΑΡΙΑ

Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων και ελαστομερών στεγανωτικών.  Έτοιμο αστάρι νερού με μεγάλη διεισδυτικότητα. 
Προσφέρει σταθεροποίηση  σαθρών και στεγανότητα απορροφητικών υποστρωμάτων, βελτιώνει την πρόσφυση  
των επιστρώσεων και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στη τελική βαφή.

Κατανάλωση: 10 m2 / 1kg

VIMATEC VIM-PRIMER

0.5Kg

10Kg

Τιμή:

€10.00

VIMATEC JOINT PRIMER

Αστάρι γενικής χρήσης για σφραγιστικά αρμών. Ενδείκνυται για σφραγιστικά πολυουρεθανικής βάσης και ουδέτερες 
σιλικόνες. Επαλείφονται τα χείλη των αρμών και το σφραγιστικό τοποθετείται 15 λεπτά έως 3 ώρες μετά το αστάρωμα.

Κατανάλωση: 40 m / 1 kg
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Αστάρι νερού που παρέχει τη δυνατότητα σταθεροποίησης του χρώματος.  Χρησιμοποιείται ως πρώτη στρώση σε 
τρίτο χέρι, μπετόν, σε σπατουλαρισμένη  επιφάνεια ακόμη και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, πριν από την εφαρμογή 
της βαφής ή του διακοσμητικού επιχρίσματος.

Κατάνάλωση: 5 -7 m2 / 1 ltr.

5L
18L

Τιμή:

€21.00
€62.00

NIRLAT BONDING PRIMER

Διαλυτικό : Νερό

Διαφανές ακρυλικό υπόστρωμα νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.  Είναι κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.  Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ καλή πρόσφυση, σταθεροποιεί την επιφάνεια, έχει μεγάλη 
διεισδυτικότητα και διευκολύνει το άπλωμα του τελικού χρώματος, δίνοντας του μια ομοιόμορφη επιφάνεια

Αστάρι ξύλου (βελατούρα) ματ, βασισμένο σε υψηλής ποιότητας συνθετικές ρητίνες.  Μετά το στέγνωμα του, 
τρίβεται εύκολα και προετοιμάζει τέλεια την επιφάνεια για να δεχθεί την τελική στρώση.

Κατανάλωση: 7m2 / 1ltr

4.5L
15L

2.5L

Τιμή:

Τιμή:

€15.00

€30.00

€39.00

NIRLAT PRIMER S

NIRLAT SYNTHETIC WOOD PRIMER

Χρώμα: Σπασμένο Άσπρο

Ενός συστατικού, αλκυδικής βάσης αντισκωριακό ματ αστάρι, για την προστασία μεταλλικών επιφανειών από την 
σκουριά, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.  Προετοιμάζει την επιφάνεια και μπορεί να βαφτεί με τελική στρώση 
είτε αλκυδικής βάσης, είτε με βάση το νερό.  Ευκολοδούλευτο υλικό με πολύ καλή καλυπτικότητα.

Κατανάλωση: 11m2 / 1ltr

0.75L
4.5L

Τιμή:

€7.00
€35.00

NIRLAT ANTIRUST GREY

Χρώμα: Γκρίζο

Διαλυτικό: WHITE SPIRIT (ΝΕΥΤΗΣ)

Διαλυτικό: WHITE SPIRIT (ΝΕΥΤΗΣ)
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Ελαστικό ακρυλικό γραφιάτο, εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων.  Κατάλληλο για 
σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τρίτο χέρι, καθώς και για λείες επιφάνειες 
σκυροδέματος.  Εφαρμόζεται και σε υφιστάμενη βαφή, μετά από την σωστή 
προετοιμασία της επιφάνειας. 

 

• Μεγάλη ελαστικότητα 
 
 Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων 

 
 Πολύ μεγάλη αντοχή στον χρόνο 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
NIRLAT NIROPLAST

Οικονομικό χρώμα με μεγάλη καλυπτικότητα.  Χρησιμοποιείται για τη βαφή νέων επιφανειών μετά από κατάλληλη 
προετοιμασία και για εφαρμογή σε τοίχους που είναι ήδη μπογιατισμένοι.  Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 12-14 m2 / 1ltr.

5L
18L

Τιμή:

€17.00
€50.00

Ανώτερης ποιότητας ακρυλικό χρώμα με έξτρα ματ φινίρισμα που προορίζεται για τη βαφή εξωτερικών τοίχων. 
Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο. Κατάλληλο για βαφή 
εσωτερικών και  εξωτερικών τοίχων, σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδας, γυψοσανίδας κτλ.,  μετά από σωστή 
προετοιμασία της επιφάνειας.

Κατανάλωση: 15 m2 / 1 ltr.

NIRLAT NIROCRYL EXTRA MATT

Τιμή:

€6.80 
€33.00

€63.00

1L
5L
10L

1L
5L
10L

Τιμή:

€6.50 
€28.00

€53.00

NIRLAT PERFOCRYL EXTRA WHITE

Ανώτερης ποιότητας ακρυλικό χρώμα με ματ φινίρισμα που προορίζεται για τη βαφή εσωτερικών τοίχων. Έχει 
εξαιρετική καλυπτικότητα, με μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο.  Κατάλληλο για βαφή εσωτερικών τοίχων, σοβά, μπετόν, 
τσιμεντοσανίδας, γυψοσανίδας κτλ., μετά από σωστή προετοιμασία της επιφάνειας.

Κατανάλωση: 15 m2 / 1 ltr

Ελαστική ακρυλική βαφή με μεγάλη δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Κατάλληλη για εξωτερικές επιφάνειες. 
Διαθέτει μεγάλη αντοχή στο UV και εμποδίζει το νερό να εισχωρήσει μέσα στο κτίριο ενώ ταυτόχρονα διαπνέει. 
Μπορεί να καλύψει ρωγμές μέχρι και 2 mm.

Κατανάλωση:0,8-1 kg/m²

20Kg
Τιμή:

€130.00

SUPER FLEXIBLE

Διαλυτικό : Νερό
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1L
3L
10L

1L
3L
9L

Τιμή:

Τιμή:

€6.80 

€6.00 

€20.00

€17.00

€55.00

€39.00

€49.00

BARRY JOHNSON BETONAL

BARRY JOHNSON ORIENT

Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση.  Εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.  
Ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διάρκεια ζωής.  Μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση.  Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια.  
Αναπνέον.  Κατάλληλο για σοβά, μπετόν και σπατουλαρισμένες επιφάνειες.

Κατανάλωση: 10-12 m2 / 1L

100% Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.  Μεγάλη λευκότητα και καλυπτικότητα.  
Προστατεύει από υγρασία με εξαιρετική πρόσφυση.  Κατάλληλο για εμφανές μπετόν, σοβά και τούβλα.

Κατανάλωση: 9 – 11 m2 / 1L

1L
3L
16L

Τιμή:

€4.00 
€11.00

BARRY JOHNSON BRAVO
Οικονομικό ακρυλικό χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Κατάλληλο 
για συχνές επαναβαφές και αντέχει στο πλύσιμο. Εύκολο στην εφαρμογή. Κατάλληλο για σοβά, νοβοπάν, τούβλα 
και γυψοσανίδα.

Κατανάλωση: 10-12 m2 / 1L

5Kg
15Kg

Τιμή:
€24.00 
€65.00

Ακρυλικό χρώμα δαπέδων υψηλών αντοχών.  Ενισχυμένο υδατοδιαλυτό προστατευτικό και διακοσμητικό χρώμα 
με βάση ακρυλικές ρητίνες κατάλληλο για κάθε χρήση και κάθε οικοδομική επιφάνεια. Έχει υψηλές αντοχές στις 
καιρικές επιδράσεις και στο χρόνο και εφαρμόζεται για βαφή δαπέδων ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 4-5 m2 / 1 kg.

VIMATEC VIMACRYL-S

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
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0.75L
4.5L

0.75L
2.5L

Τιμή:

Τιμή:

€12.00 

€12.00 

€52.00

€33.00

Άριστης ποιότητας, οικολογική ριπολίνη (λαδομπογιά) νερού.  Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες 
επιφάνειες.  Είναι σχεδόν άοσμη και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικούς Οργανικούς Διαλύτες (VOC).  Έχει 
εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα, υψηλή λευκότητα και γρήγορο στέγνωμα.

Κατανάλωση: 12 - 14 m2 / 1L

Εξαιρετικής ποιότητας αντιδιαβρωτικό σατινέ βερνικόχρωμα (λαδομπογιά διαλύτου) ξύλινων και μεταλλικών 
επιφανειών κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση: 12 - 14 m2 / 1L

Εξαιρετικής ποιότητας αντιδιαβρωτικό γυαλιστερό βερνικόχρωμα (λαδομπογιά διαλύτου) ξύλινων επιφανειών, 
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση: 12 - 14 m2 / 1L

UNIOR WB

UNIOR SB

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ

Διαλυτικό: Νερό

Διαλυτικό: WHITE SPIRIT (ΝΕΥΤΗΣ)

0.75L
2.5L

Τιμή:

€12.00
€33.00

UNIRLAQUE

Διαλυτικό: WHITE SPIRIT (ΝΕΥΤΗΣ)

Υψηλής απόδοσης αντισκωριακό – διακοσμητικό χρώμα διαλύτου ενός συστατικού.  Αντιδιαβρωτικό χρώμα βασισμένο 
σε αλκυδικές ρητίνες.  Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αδιαπερατότητα από το νερό, μεγάλη ανθεκτικότητα στις φυσικές 
φθορές των μεταλλικών επιφανειών και υψηλή πρόσφυση.  Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, 
προστατεύει και διακοσμεί προσδίδοντας μεταλλικό αποτέλεσμα όψης σιδήρου. 
Κατανάλωση: 10 - 12 m2 / 1L

0.75L
4.5L

Τιμή:
€16.00

€90.00

DTM SMOOTH

Διαλυτικό: XYLENE
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ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

1Kg
4Kg
13Kg

Τιμή:

€11.00
€37.00
€115.00

STONE SEAL V

Ακρυλικό διαφανές βερνίκι πέτρας. Προσφέρει προστασία (υδατοστεγανότητα, ανθεκτικότητα στις χημικές 
επιδράσεις της ατμόσφαιρας και σε μηχανικές καταπονήσεις) και τονίζει το φυσικό χρώμα των φυσικών λίθων, 
εμφανούς τοιχοποιίας και σκυροδέματος. Είναι ιδανικό για το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας σταμπωτών 
δαπέδων από σκυρόδεμα.  Δίνει στην επιφάνεια μια βρεγμένη όψη (wet looking).

Κατανάλωση: 150 - 200 g/m² ή 5 - 7 m2 /kg για κάθε στρώση

5L

20L

Τιμή:

€42.00

€140.00

MASTERPROTECT H 303
Ενός συστατικού, διάφανο, με βαθιά διείσδυση αδιαβροχοποιητικό υλικό επιφάνειας από αλκυδική αλκοξυσιλάνη 
με βάση το νερό, με περιεκτικότητα οργανικών πτητικών συστατικών μικρότερη από 350 γραμμάρια ανά λίτρο. 
Διεισδύει στο υπόστρωμα και αντιδρά χημικά μέσα στους πόρους υποστρωμάτων που έχουν ως βάση το τσιμέντο.  
Ιδανικό και για οριζόντιες και για κάθετες επιφάνειες.

Κατανάλωση: 3 – 10 ml / L

5L

20L

Τιμή:

€40.00

€135.00

MASTERPROTECT H 321
Αδιαβροχοποιητής επιφάνειας για διάφανη προστασία για υποστρώματα από ορυκτούς σοβάδες, τούβλο και τοιχεία 
από φυσική και συνθετική πέτρα.  Εμποτίζει σε βάθος το πορώδες υπόστρωμα και προσφέρει υδατοαπωθητικότητα με 
πολύχρονη διάρκεια, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

Κατανάλωση: 1 - 4 m2 / 1L σε τοιχοποιία

1Kg
4Kg
10Kg

Τιμή:

€10.00
€33.00
€77.00

VIMATEC VIMASIL

Διαφανές σιλικονούχα υδαταπωθητική επάλειψη με διαλύτες. Εμποτίζει σε βάθος το πορώδες υπόστρωμα και 
προσφέρει υδατοαπωθητικότητα με πολύχρονη διάρκεια, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. Εφαρμόζεται σε 
εμφανή τοιχοποιία, σοβά, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, κτλ. Προσφέρεται και για αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων.

Κατανάλωση: 0.3-0.6 kg / m2 για δύο στρώσεις.
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Βερνίκι νερού σατινέ σε διάφορες αποχρώσεις. Χρησιμοποιείται για την προστασία του ξύλου από  καιρικές συνθήκες, 
φθορά, μούχλα, αποσύνθεση και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Χρησιμοποιείται για πόρτες,  παράθυρα, πέργολες, έπιπλα κήπου κτλ.

Κατανάλωση: 10 m2 / 1 ltr.

Συνθετικό διαφανές βερνίκι νερού με σατινέ και γυαλιστερό φινίρισμα.  Χρησιμοποιείται για την προστασία του ξύλου 
από καιρικές συνθήκες,  φθορά,  μούχλα, αποσύνθεση και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.  Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για πόρτες,  παράθυρα, πέργολες, έπιπλα κήπου κτλ.

Κατανάλωση: 10 m2 / 1 ltr.

0.75L
3L

0.75L
4.5L

Τιμή:

Τιμή:

€9.00 

€10.00 

€27.00

€46.00

NIRLAT WOOD VARNISH SB

Διαλυτικό  : Νέφτης (White Spirit)

NIRLAT LAZURE WB

Διαλυτικό :  Νερό

0.75L
3L

Τιμή:
€9.00 

€35.00

Διαφανές βερνίκι νερού με σατινέ και ματ απόχρωση.  Χρησιμοποιείται για την προστασία του ξύλου από καιρικές 
συνθήκες,  φθορά, μούχλα, αποσύνθεση και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για πόρτες, παράθυρα, πέργολες, έπιπλα κήπου κτλ.

Κατανάλωση: 9-10 m2 / 1 ltr.

NIRLAT WOOD VARNISH WB

Διαλυτικό :  Νερό
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Παστώδες ακρυλικό επίχρισμα (πατητό γραφιάτο) έτοιμο για χρήση. Προσφέρει μεγάλη πρόσφυση, ελαστικότητα, 
στεγανότητα και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα και επομένως μεγάλη ανθεκτικότητα στις υγροθερμικές καταπονήσεις 
παρά το μικρό πάχος εφαρμογής του.

Κατανάλωση: 2-2.5 kg / 1m2.

  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
NATURA PLASTER  G1 / G15 / G2

Ελαστικό ακρυλικό γραφιάτο, εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων.  Κατάλληλο για σπατουλαρισμένες επιφάνειες, 
τρίτο χέρι, καθώς και για λείες επιφάνειες σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και σε υφιστάμενη βαφή, μετά από την 
σωστή προετοιμασία της επιφάνειας.

Κατανάλωση: 

25Kg
Τιμή:

€51.00 

VIMATEC TOP DECOR GRAIN 1,5 MM

18Kg
Τιμή:

€38.00

G1    1.25 – 1.50Kg / 1m2

G15  1.75 – 2Kg / 1m2

G2    2 – 2.5Kg / 1m2
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Ελαστικοποιητής τσιμεντοκονιαμάτων.  Προσδίδει ελαστικότητα και σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης στις λεπτές 
τσιμεντοκονίες, στις κόλλες πλακιδίων, και στο επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα WATERBLOCK. Επιβάλλεται η 
χρήση του όπου αναμένονται συστολοδιαστολές ή μετατοπίσεις του υποστρώματος.

Εποξειδικό αντισυρρικνούμενο και με μεταφορά αέρα πρόσθετο, στο αφυγραντικό σύστημα πορώδων σοβάδων.  
Εξαιτίας της ειδικής του σύνθεσης μειώνει σημαντικά την υγρομετρική συρρίκνωση και επομένως και την τάση του 
κονιάματος για να σπάσει.  Βελτιώνει επίσης την εργασιμότητα του κονιάματος.  Μετά την ανάμειξη του με άμμο και 
τσιμέντο εξασφαλίζει την αναπνοή και τον περιορισμό των αλάτων στο σοβά.

Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων. Πρόσθετο με πολυμερή βάση για τσιμεντοκονίες, σοβάδες, συγκολλητικές στρώσεις  
μαρμάρων. Ενδείκνυται για κόλλες και αρμόστοκους πλακιδίων. Βελτιώνει την πρόσφυση, τις μηχανικές αντοχές, την 
αντίσταση σε τριβή, την υδατοστεγανότητα και την ανθεκτικότητα στον παγετό.

Οικοδομική ρητίνη. Ελαστομερές βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων. Βελτιώνει την πρόσφυση με το  υπόστρωμα 
(συγκολλητική επάλειψη παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος), τις μηχανικές και χημικές αντοχές, την 
ελαστικότητα, την υδατοστεγανότητα και κατ΄ επέκταση την ανθεκτικότητα στον παγετό.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

1Kg
5Kg

Τιμή:

€6.00 
€24.00

VIMATEC VIRESIN

VIMATEC VIRENOL

1Kg

1Kg

5L

5Kg

5Kg

20L

20Kg

20Kg

€5.00 

€7.00 

€60.00 

€20.00 

€32.00 

€230.00 

€53.00 

€110.00 

VIMATEC VIMAFLEX

MASTEREMACO A255

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
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Πρόσθετο κονιαμάτων και σκυροδέματος τύπου SBR για συγκόλληση και στεγανοποίηση. Συμπολιμερισμένο 
γαλακτώδες πρόσμικτο που δίνει υψηλά χαρακτηριστικά πρόσφυσης στα τσιμεντοειδή κονιάματα και ενέματα.

5Kg
25Kg

Τιμή:

€21.00 
€94.00

MASTEREMACO A230
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Μειωτής νερού υψηλού βαθμού.  Υπέρ-ρευστοποιητής σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται για σκυροδέτηση αντλήσιμου, 
εμφανούς σκυροδέματος με πυκνό οπλισμό ή/και με λεπτή διατομή. Μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης κατά την 
παρασκευή και βελτιώνει θεαματικά την εργασιμότητα του έτοιμου σκυροδέματος.

Συνιστώμενη δοσολογία: 0,7% στο βάρος του τσιμέντου

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Μειωτής υδατοαπορρόφησης σκυροδέματος (στεγανωτικό μάζας).   Επιφέρει με χημικό τρόπο στεγανοποίηση της 
μάζας του τσιμεντοπολτού του σκυροδέματος και των τσιμεντοκονιαμάτων φράζοντας τους τριχοειδείς πόρους. Δεν 
προκαλεί μείωση των αντοχών του σκυροδέματος.

Κατανάλωση: 1,0 - 1,4% του βάρους του τσιμέντου

Τιμή:

20Kg €34.00

VIMATEC VIMATOL – SPL

Τιμή:
20Kg €56.00 

VIMAPROOF C MasterFlow® 



17

MasterFlow® 
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Ευέλικτη, υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το λευκό τσιμέντο. Παρέχει υψηλή αντοχή και είναι 
κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συνίσταται για τοποθέτηση σε τοίχους και δάπεδα μη απορροφητικού 
κεραμικού, πλακάκια, φυσικές πέτρες, μάρμαρα και γρανίτες. Ακόμη συνιστάται για εφαρμογές σε προϋπάρχον 
πλακίδια σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες και δεξαμενές.

Κατανάλωση:  1,5 – 4Kg / 1m2

Εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων.  Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για 
τοποθέτηση σε τοίχους και δάπεδα μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, μαρμάρων και γρανιτών. 
Ενδείκνυται για εφαρμογές πάνω σε υφιστάμενη στρώση πλακιδίων, ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες και δεξαμενές.

Κατανάλωση: 1.5-4 kg / m2.

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων.  Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με ανθεκτικότητα 
σε υψηλές θερμοκρασίες και σε παγετό. Εμφανίζει μηδενική ολίσθηση και έτσι εκτός από την εφαρμογή σε δάπεδα 
είναι ιδανική και για επικόλληση σε τοίχους.

Κατανάλωση: 1.5-4 kg / m2. 

Ενισχυμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το λευκό τσιμέντο.  Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους με ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και σε παγετό.  Προσφέρεται για επικόλληση μη 
απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα.  Λόγω των υψηλών αντοχών της ενδείκνυται για τοποθέτηση 
σε δάπεδα πλακιδίων μαρμάρου ή γρανίτη.

Κατανάλωση: 1,5 – 4 kg/m2 

25Kg

25Kg

25Kg

25Kg

15Kg

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€14.80

€15.50

€19.00

€17.00

VIMATEC VICOLITH TOTAL WHITE C1T

VICOLITH ACRYLIC SPECIAL WHITE C2

VIMATEC VICOLITH ACRYLIC FLEX WHITE C2TE/S1

VICOLITH ACRYLIC SUPERFLEX C2TE/S2

ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
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ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Έγχρωμος ρητινούχος αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο.  Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων 
τοίχου και δαπέδου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παρέχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλές αντοχές, 
ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις και χρωματική σταθερότητα. Προβλέπεται για πλάτος αρμών 2 έως 10 mm. 
Κατανάλωση: 40 τρέχοντα μέτρα / 1Kg

Ενδείκνυται για αρμολόγηση πλακιδίων αλλά και φυσικών λίθων όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές 
καθώς επίσης και απόλυτη στεγανότητα. Κατάλληλο επίσης για αρμολόγηση πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα επαγγελματικών 
χώρων, δεξαμενές με χημικά και πισίνες . Έχει πολύ καλή εργασιμότητα, μεγάλο χρόνο κατεργασίας και καθαρίζεται εύκολα 
πριν την σκλήρυνσή του.

Κατανάλωση:  0,50- 3,00 kg/m2 ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη αρμών.  Σφραγιστική πάστα ενός συστατικού που μετατρέπεται 
μετά την επαφή της με τον ατμοσφαιρικό αέρα σε ελαστική μαστίχη με μεγάλη πρόσφυση. Ενδείκνυται για οικοδομικές 
και βιομηχανικές εφαρμογές με άριστη πρόσφυση σε κεραμικά, τσιμεντοειδή υλικά, μάρμαρα, γυαλί, ξύλα, μέταλλα και 
πλαστικά. Προσφέρεται σε συσκευασία λουκάνικου και φύσιγγας. Επιδέχεται βάψιμο. 

Κατανάλωση: Αρμός 10 x 10mm
                    Φύσιγγα 300ml /3 τρέχοντα μέτρα
                    Λουκάνικο: 600ml / 6 τρέχοντα μέτρα

Το MARIFLEX® PU 30 είναι ένα μονομερές ελαστομερές από πολυουρεθάνη, θιξοτροπικό, από εξαιρετικά σταθερό 
ελαστικό, ψυχρής επάλειψης και ψυχρής πήξης , χαμηλής ελαστικότητας η οποία χρησιμοποιείται στην κιμωλίαση και στην 
στεγανοποίηση των αρμών. Πήζει με την αντίδραση (διασταύρωση) με το έδαφος και την υγρασία του αέρα.

300ml

600ml

310ml

600ml

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€6.00

€6.00

€6.00

€25.00
€65.00

€8.00
€8.00

€8.00
€8.00
€9.00

€7.00

€7.00

VIMATEC VICOFIL

VIMEPOX TILE GROUT

VIMATEC VIMASEAL – PU

MARIFLEX PU30

Χρώμα: Λευκό, γκρι.

5Kg-Νο.01

3Kg
10Kg

5Kg-Νο.23
5Kg-Νο.31

5Kg-Νο.73
5Kg-Νο.78
5Kg-Νο.79

ΑΡΜΟΣΤΟΚΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
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MARIFLEX PU40

MARIFLEX PU30 SL GREY & BLACK

MARIFLEX PU40 SL GREY & BLACK

Μονομερές ελαστομερές θιξοτροπικό, μόνιμα ελαστικό, ψυχρής εφαρμογής και ψυχρής πήξης, ενός συστατικού, με 
υψηλό συντελεστή ελαστομερή πολυουρεθάνης (άσφαλτος) που χρησιμοποιείται στην κιμωλίαση και στην στεγανοποίηση 
των αρμών ελέγχου. Το MARIFLEX® PU 40 χρησιμοποιείται επίσης ως συγκολλητικό σε διάφορες κατασκευές που 
απαιτούν ελαστική συγκόλληση.

Το MARIFLEX® PU 30SL είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο, μόνιμα ελαστικό, ψυχρής εφαρμογής και ψυχρής πήξης, δυο 
συστατικών, με χαμηλό συντελεστή ελαστομερή πολυουρεθάνης (ασφαλτική μαστίχα) που χρησιμοποιείται στην 
κιμωλίαση και στην στεγανοποίηση των αρμών.

Το MARIFLEX® PU 40SL είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο, μόνιμα ελαστικό, ψυχρής εφαρμογής και ψυχρής πήξης, δυο 
συστατικών, με υψηλό συντελεστή ελαστομερή πολυουρεθάνης (ασφαλτική μαστίχα) που χρησιμοποιείται στην κιμωλίαση 
και στην στεγανοποίηση των αρμών ελέγχου.

6Kg

6Kg

Τιμή:

Τιμή:

€66.00

€56.00

Ακρυλικό μάστιχο με διαρκή ελαστικότητα.  Είναι κατάλληλο για σφράγιση συναρμογών υλικών απορροφητικών ή μη,  
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (παράθυρα, περβάζια, κάσες κουφωμάτων, τοίχους) καθώς και αρμών με μικρή 
λειτουργική παραμορφωσιμότητα, όπως  ρωγμές στο σοβά. Επιδέχεται βάψιμο. 

Κατάνάλωση: 3 τρέχοντα μέτρα για αρμό 10mm x 10mm
                   12 τρέχοντα μέτρα για αρμό 5mm x 5mm

260ml
Τιμή:

€2.00

VIMATEC FLEX ACRYLIC 300 (ISOFIX) 

310ml

600ml

Τιμή:

€6.00
€7.00

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
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ΘΕΡΜΟΠΡΟΣOΨΕΙΣ

VIMATEC FIXOTHERM GREY

FIXOTHERM SUPER WHITE

Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.  Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα. 
Χρησιμοποιείται σαν κόλλα θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης και σε 
πετροβάμβακα, καθώς και σαν βασικό επίχρισμα πάνω από τη θερμομόνωση με ενσωματωμένο οπλισμό 
υαλοπλέγματος.

Κατανάλωση: 4-5 kg / m2

Υψηλών απαιτήσεων κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.  Ινοπλισμένο, 
ενισχυμένο ρητινούχο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο.  Χρησιμοποιείται σαν κόλλα θερμομονωτικών πλακών 
διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), ορυκτοβάμβακα (MW) και εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) καθώς και σαν βασικό 
επίχρισμα πάνω από τη θερμομόνωση με ενσωματωμένο οπλισμό υαλοπλέγματος.

Κατανάλωση: Κόλλα: 4 – 5 kg/m2 
         Βασικό Επίχρισμα
         EPS – XPS: 4 – 5 kg/m2
                   Πετροβάμβακας: 5 – 6 kg/m2

25Kg

25Kg

Τιμή:

Τιμή:

€16.50

€21.50
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Χρώμα: Λευκό / Διαλυτικό: Νερό

Χρώμα: Λευκό / Διαλυτικό: Νερό

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

To Mariseal Aqua Hybrid είναι ένα επαλειφόμενο υδατοδιαλυτό ελαστομερές, οικολογικό στεγανωτικό υλικό 
υβριδικής βάσεως ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση.  Κατά την εφαρμογή του 
σχηματίζει μια 100 % στεγανωτική υδρόφοβη ελαστομερή μεμβράνη υψηλών αντοχών που προστατεύει την παλαιά 
ή νέα κατασκευή αποτελεσματικά και μακροχρόνια.

Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg / m2  Εφαρμοσμένο σε 2-3 στρώσεις.

Νέας τεχνολογίας επαλειφόμενη, υδατοδιαλυτή ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού, 100% πολυουρεθανικής 
βάσης για στεγανοποίηση μακράς διαρκείας με άριστη προστασία στα στάσιμα νερά.

Κατανάλωση: 1,4 – 2 kg/m2 σε δύο ή τρείς στρώσεις

Επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, ελαστικό, 100% πολυουρεθανικής βάσης υλικό, κατάλληλο για όλες τις 
επιφάνειες (σκυρόδεμα, μωσαϊκό, τσιμεντόπλακες, μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια).  Προσφέρει υψηλές 
μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα στα λιμνάζοντα νερά και παρέχει γεφύρωση ρηγματώσεων πλάτους 
1.0 – 1.5mm με εξαιρετική ελαστικότητα.

ΑΚΡΥΛΙΚΑ 

1Kg
3.75Kg
15Kg

5Kg
15Kg

20Kg

22Kg

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€8.00

€28.00

€120.00

€23.00 

€78.00 

€72.00 

€65.00

MARISEAL AQUA HYBRID

NIRLAT TOP ROOF
Το NIRLAT TOP ROOF είναι μια εύκαμπτη ακρυλική επικάλυψη με βάση το νερό με πρόσθετα ορυκτά και ενισχυτικές ίνες 
που προορίζονται για σφράγιση στεγών. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και αποτρέπει την 
πρόσβαση νερού στην επιφάνεια.  Αποφεύγεται η εμφάνιση ρωγμών στην επιφάνεια της οροφής λόγω της ελαστικότητάς 
της.  Αντανακλά τις ακτίνες φωτός και ηλίου και προστατεύει το κτίριο από τη θέρμανση.  Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε 
σκυρόδεμα ή παλαιά πίσσα μετά τον καθαρισμό.  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση πατωμάτων μπάνιου.

Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg / m2  Εφαρμοσμένο σε 2-3 στρώσεις.

MARISEAL 250 AQUA

ΥΒΡΙΔΙΚΑ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 

Χρώμα: Λευκό / Διαλυτικό: Νερό

Χρώμα: Λευκό / Διαλυτικό: Νερό

HYDROLAST PU/W 
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€9.00

To Mariseal 250 είναι μια επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού που 
χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση.  Το Mariseal 250 λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας δίνει 
λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν όπως σε επιφάνειες με στάσιμα 
νερά και πάγους.  Το Mariseal 250 πολυμερίζεται με την υγρασία του  υπεδάφους και του αέρος.

Κατανάλωση: 1,3-1,8 kg / m2  Εφαρμοσμένο σε 2-3 στρώσεις.

Τιμή:

6Kg
25Kg

€38.00

€125.00

1Kg

Το Mariseal 400 είναι μια ελαστική επαλειφόμενη προστατευτική βαφή αλιφατικής πολυουρεθάνης ενός 
συστατικού για χρήση πάνω από Mariseal 250 για προστασία από την φυσική κιμωλίαση και φθορά.  Είναι 
έγχρωμο, παρέχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιώνει.  Καθαρίζεται πολύ εύκολα και 
παρέχει εξαιρετική αντοχή στην διατήρηση του χρωματισμού.
Εφαρμόζεται  σε μία ή δύο στρώσεις.

Κατανάλωση: 120-150 g / m2  ανά στρώση.

MARISEAL 250

Τιμή:

€85.00
€300.00

MARISEAL 400

5Kg
20Kg

Το Mariseal 420 είναι μία ημίσκληρη, εξαιρετικά ανθεκτική προστατευτική βαφή αλιφατικής πολυουρεθάνης, 
ενός συστατικού για χρήση πάνω από το Mariseal 250 ως προστατευτικό ενάντια στην φυσική κιμωλίαση, την 
καταπόνηση, την τριβή και την φθορά.

Κατανάλωση:  200 - 300 gr/m 2 ανά στρώση

20Kg
Τιμή:

€330.00

MARISEAL 420

Χρώμα: Λευκό

Χρώμα: Λευκό και γκρί ανοικτό

Το MARITRANS TILE PRIMER είναι ένα διαφανές, ενισχυτικό πρόσφυσης, βαθιάς διείσδυσης, ενός συστατικού.  
Ενεργοποιεί χημικά την επιφάνεια και παρέχει δυνατή πρόσφυση σε υαλώδη και κεραμικά υποστρώματα.

Κατανάλωση: 50-100 gr/m 2 εφαρμοσμένο σε μία ή δυο στρώσεις 

1Kg
Τιμή:

€16.00

MARITRANS TILE PRIMER

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
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To Mariseal 710 είναι ένα ημίσκληρο αστάρι πολυουρεθάνης βαθιάς διείσδυσης.  Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε 
απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά 
και απορρυπαντικά. Το  Mariseal 710 πολυμερίζεται με την υγρασία του  υπεδάφους και του αέρος.

Κατανάλωση: 200 g / m2  Εφαρμοσμένο σε 1 στρώση.

1Kg

5Kg

17Kg

Τιμή:

€11.00
€48.00
€135.00

MARISEAL 710

Επιταχυντικό πρόσθετο το οποίο χρησιμοποιείται στο MARISEAL 250  όταν χρειάζεται να γίνουν δύο στρώσεις την ίδια 
μέρα ή όταν θα πρέπει να εφαρμοστεί στρώση με μεγαλύτερο πάχος.

Κατανάλωση: 1,4 – 2,5 kg/m2 εφαρμοσμένο σε δύο ή τρείς στρώσεις

1Kg
Τιμή:

€15.00

MARISEAL KATALYSATOR

Διαφανές, ματ, ημίσκληρο επιστρωτικό τελικής στρώσης αλιφατικής πολυουρεθάνης ενός συστατικού που 
χρησιμοποιείται σαν ματ τελείωμα πάνω από το διαφανές στεγανωτικό MARITRANS.

Κατανάλωση:200gr/m2 εφαρμοσμένο σε μια στρώση

MARITRANS FINISH

1Kg

Τιμή:

€25.00

5Kg
20Kg

€135.00
€460.00

MARITRANS

Επαλειφόμενη, ελαστική, διαφανής μεμβράνη αλιφατικής πολυουρεθάνης για μακρόχρονη στεγανοποίηση.

Κατανάλωση: 0,3 – 1 kg/m2 εφαρμοσμένο από μια μέχρι τρεις στρώσεις

1Kg

Τιμή:

€29.00

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
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To Masterseal 545 είναι μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσης,  τροποποιημένη με πολυμερή δύο 
συστατικών κατάλληλη για στοιχεία και κατασκευές από σκυρόδεμα και τοιχοποιία καθώς και για μόνιμη επαφή με πόσιμο 
νερό.  Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό, σπάτουλα ή ψεκασμό δημιουργώντας μια τσιμεντοειδή μεμβράνη ανθεκτική τόσο σε 
αρνητική όσο και σε θετική υδροστατική πίεση η οποία διακρίνεται για την ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.

Κατανάλωση:  3 kg / m² για πάχος2 mm εφαρμοσμένο σε 2 ή 3 στρώσεις

Στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης ενός συστατικού.  Εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική 
πίεση. Είναι κατάλληλο για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό. Ενδείκνυται για στεγανοποίηση υπογείων και δεξαμενών. 
Επιτρέπει την εκ των υστέρων στεγανοποίηση υπογείων, εφαρμοσμένο από την εσωτερική, αντίθετη πλευρά..

Κατανάλωση: 2-5 kg / m2.            

Το Mariseal Aqua Primer είναι ένα εποξειδικό αστάρι νερού βαθιάς διείσδυσης δύο συστατικών. Παρέχει δυνατή 
πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε 
κοινά χημικά και απορρυπαντικά. Το Mariseal Αqua Primer πολυμερίζεται με την αντίδραση των δύο συστατικών.

Κατανάλωση: 200 g / m2  Εφαρμοσμένο σε 1 στρώση.

4Kg

20Kg
€55.00
€220.00

Η ρητίνη αντικαθιστά πλήρως το νερό, έτσι προκύπτει μια άκαμπτη στεγανωτική μεμβράνη με πολύ ισχυρή πρόσφυση, 
ιδανική για εφαρμογή σε τοίχους υπογείων, δεξαμενές, πισίνες, κανάλια, βεράντες, ταράτσες και εξωτερικές 
επιφάνειες, ασοβάτιστου ή σοβατισμένου μπετόν.  Προσφέρεται για σφράγιση και προστασία από φυσικές και 
χημικές επιδράσεις του περιβάλλοντος σε επιφάνειες τοιχοποιίας, επιχρισμάτων και σκυροδέματος.

Κατανάλωση: 2.5-5 kg / m2.

33Kg

Τιμή:

Τιμή:

€52.00

MARISEAL AQUA PRIMER

VIMATEC WATERBLOCK ST/2K SYSTEM

35Kg €78.00

Τιμή:

MASTERSEAL 545

Τιμή:

€6.00
€30.00

VIMATEC WATERBLOCK

5Kg

25Kg

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
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5Kg

20Kg

Το MASTERSEAL 590 είναι ένα μείγμα υδραυλικών τσιμέντων, καλά διαβαθμισμένης άμμου και πρόσθετων υλικών, 
σε μορφή ξηρής σκόνης. Το μόνο που απαιτεί είναι η προσθήκη καθαρού νερού, για την επίτευξη ενός έτοιμου προς 
χρήση, ταχείας πήξης, σφραγιστικού κονιάματος.

Τιμή:

€22.00
€85.00

MASTERSEAL 590

MASTERSEAL M581

Το Masterseal M581 είναι μια επίστρωση στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης ενός συστατικού, σε γκρι χρώμα 
κατάλληλη για μόνιμη επαφή με πόσιμο νερό.  Ενδείκνυται για στεγανοποίηση υπογείων και δεξαμενών.  Επιτρέπει την 
εκ των υστέρων στεγανοποίηση υπογείων εφαρμοσμένο από την εσωτερική αντίθετη πλευρά.

Κατανάλωση: 3 kg/m2

25Kg

Τιμή:

€25.00

Ενός συστατικού ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με μικρο-ίνες, για 
εφαρμογές στεγανοποίησης πριν την εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων (EN14891) και για την προστασία 
κατασκευών από σκυρόδεμα (EN 1504/2) με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών Α3

Κατανάλωση: 2,2 kg/m2  για 2mm πάχους στρώσης

15Kg
Τιμή:

€50.00

MASTERSEAL 528

Τσιμέντο υπερταχείας πήξης.  Χρησιμοποιείται για ακαριαίο σφράγισμα διαρροών νερού, για στεγάνωση επιφανειών, κυρίως 
σκυροδέματος, που “δακρύζουν” και για γρήγορες στερεώσεις και επιδιορθώσεις. Ο χρόνος πήξης αυξάνεται δραστικά με την 
πτώση της θερμοκρασίας.

5Kg
Τιμή:

€12.00

€40.0020Kg

VIMATEC WATERFIX

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
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Ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα.  Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και ανθεκτικότητα. Προσφέρεται για στεγάνωση 
και προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων, ταρατσών και επισκευή παλιών ασφαλτικών επικαλύψεων, δημιουργία 
φράγματος υδρατμών και αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών πριν την τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών.

Κατανάλωση: 0.5 kg / m2 ανά στρώση.

Ασφαλτικό στεγανωτικό προστατευτικό βερνίκι.  Είναι παχύρευστο διάλυμα οξειδωμένης ασφάλτου με οργανικούς 
διαλύτες.  Δημιουργεί ένα στεγανό, ανθεκτικό και ταυτόχρονα πλαστικό φιλμ που δεν επηρεάζεται από αραιά διαλύματα 
οξέων και βάσεων. Χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος και μεταλλικών 
επιφανειών μέσα στο έδαφος.

Κατανάλωση: 0,25 kg/m2  ανά στρώση

17Kg €75.00

Το MARISEAL 600 είναι µια ρευστή και ιδιαίτερα µόνιµης ελαστικότητας µεµβράνη µε ωρίµανση δυο συστατικών, 
µεµβράνη ασφάλτου και πολυουρεθάνης που χρησιµοποιείται για την µακροχρόνια στεγάνωση. 

Κατανάλωση: 1,1 - 1,5 l/m2 εφαρµόζεται σε µία ή δύο στρώσεις.

20Kg

5Kg
18Kg

10L
40L

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€33.00

€17.00

€55.00

€70.00
€210.00

VIMATEC VIMABIT PLAST

OIKOPROOF

VIMATEC VIMABIT LACK

Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.  Δημιουργεί ένα ελαστικό υμένα που γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις, 
έχει ανθεκτικότητα σε αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων καθώς και στις καιρικές επιδράσεις και στη γήρανση. Για 
στεγάνωση και αντιδιαβρωτική προστασία υπογείων κατασκευών, ταρατσών, μεταλλικών κατασκευών και δημιουργία 
φράγματος υδρατμών.

Κατανάλωση: 1 kg / m2 ανά στρώση

MARISEAL 600

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Διαλυτικο: Νερο

Διαλυτικο: πετρελαιο ή βενζινη 
(20%  ειδικά όταν χρησιμοποιείται σαν αστάρι)

Διαλυτικο: Νερο
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25Kg

25Kg

€30.00

€50.00

17,8Kg

23,5Kg

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€170.00

€190.00

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους, προγεμισμένο, για δάπεδα και επενδύσεις εποξειδικού, 
πολυουρεθανικού και πολυουρικού τύπου.  Διεισδύει μέσα στο υπόστρωμα, κλείνει τους πόρους και επιτρέπει την 
επίτευξη υψηλής πρόσφυσης.

Επαλειφόμενο διεισδυτικό – κρυσταλλοποιητικό στεγανωτικό κονίαμα.  Στεγανοποιεί τις επιφάνειες σκυροδέματος με διπλή 
δράση: επίστρωση και κρυσταλλοποίηση της μάζας σε βάθος.  Η στεγάνωση δεν επηρεάζεται σε περίπτωση τραυματισμού 
της επίστρωσης.  Σφραγίζει ρωγμές ακόμη και αν εμφανιστούν εκ των υστέρων.  Εφαρμόζεται στη θετική ή την αρνητική 
πλευρά επίδρασης του νερού.  Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό.

Κατανάλωση: 1,5-2 kg/m²

Το MasterSeal 501 αποτελείται από ένα μίγμα νέας γενιάς χημικών ουσιών που ενεργοποιούνται παρουσία υγρασίας, 
από υψηλής ποιότητας πυριτικά αδρανή (υψηλής ποιότητας χαλαζία) και επιλεγμένα τσιμέντα.  Παρέχεται σε μορφή σκόνης 
και αναμιγνυόμενο με νερό δίνει ένα ρευστής σύστασης κρεμώδες κονίαμα, που εφαρμόζεται απευθείας σε δομές από 
σκυρόδεμα ή σε επιφάνειες τσιμεντοκονιαμάτων σε περιοχές όπου απαιτείται γενική στεγανοποίηση.

Κατανάλωση: 1Kg / m2

Εποξειδικό αστάρι τριών συστατικών χωρίς διαλύτες για αστάρωμα και επιπέδωση σε απορροφητικές και μη 
απορροφητικές επιφάνειες με υγρασία.

WATERBLOCK PENETRATE    

ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Χρώμα: Απόχρωση του γκρι

MASTERSEAL P 385

MASTERTOP P 604

MASTERSEAL 501
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19,5Kg
Τιμή:

€350.00

MASTERSEAL P 691

Ενισχυτικό πρόσφυσης, ενός συστατικού, που σκληραίνει με την υγρασία, ταχέως πολυμερισμού με βάση διαλύτη.

Πολυουρικό ελαστομερές δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες.  Εφαρμόζεται με ψεκασμό με airless τύπου bimixer 
υψηλής πίεσης, εξοπλισμένο με πιστόλι ανάμειξης, αυτοκαθαριζόμενο, έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ελαστική 
μεμβράνη που σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, καταλύεται σε λίγα δευτερόλεπτα.  Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
ελαστικότητας και υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, που επιτρέπουν στην επένδυση να παραμείνει ακέραια 
μέσα από τις ρωγμές  του υποστρώματος ακόμη και αν αυτές είναι σηματικές

Το Mariseal 700 είναι ένα ημίσκληρο στεγανωτικό ανοδικής υγρασίας, βαθιάς διείσδυσης πολυουρεθανικής 
βάσεως ενός συστατικού. Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις 
μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά.  Το  Mariseal 700 
πολυμερίζεται με την υγρασία του  υπεδάφους και του αέρος.

Κατανάλωση: 150-200 g / m2  ανά στρώση. Εφαρμόζεται σε τρείς στρώσεις.

1Kg
Τιμή:

€13.00
€60.00

MASTERSEAL M811

Το MASTERSEAL M811 είναι μια μεμβράνη στεγανοποίησης δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Είναι εξαιρετικά 
αντιδραστικό και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με ειδικό εξοπλισμό ψεκασμού δύο συστατικών.

Κατανάλωση: 2.0 – 2.5 kg/m2

MASTERSEAL M689

MARISEAL 700

5Kg

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
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   Το MARISEAL SYSTEM  

    είναι η επαγγελματική λύση για  
    απαιτητικές εργασίες στεγάνωσης. 

 
 

Το MARISEAL 250 είναι ελεγμένο από το 
γερμανικό κρατικό κέντρο δομικών υλικών MPA 
Braunschweig, κατά το ευρωπαϊκό  πρότυπο 
ETAG 005 (EOTA) , και έχει πιστοποιηθεί για 
διάρκεια ζωής 25 χρόνων. 
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Πυρίμαχο κονίαμα για πυρότουβλα. Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, εξαιρετική αρχική και 
τελική αρμολόγημα με πυρότουβλα σε κατασκευές τζακιών, φούρνων και λοιπών εστιών. πρόσφυση καθώς και 
υδατοστεγανότητα.

Ρητινούχα τσιμεντοσπάτουλα.  Ενδείκνυται για στοκάρισμα ατελειών (εμφανούς κυρίως) σκυροδέματος, μεγίστου 
πάχους 5mm, πόροι, μικρές φωλιές, ρηγματώσεις και σπατουλάρισμα (λεπτή εξομαλυντική).

Κατανάλωση: 1.5 kg / m2 / mm
.

Το MasterEmaco S480 R4 είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές προαναμεμειγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό 
κονίαμα που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. Είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για επισκευές δομών από σκυρόδεμα που σχετίζονται κυρίως σε αστικά κτίρια. Μπορεί να εφαρμοστεί με μηχανή 
ψεκασμού ή με μυστρί σε εκτραχυμένο σκυρόδεμα και σε πάχη από 1-5 cm. To MasterEmaco S480 είναι σύμφωνο 
με τις απαιτήσεις του πρότυπου UNI EN 1504/3.

Κατανάλωση:  18,2 Kg/m² για κάθε 1 cm πάχους

25Kg

5Kg

25Kg

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€17.00

€9.00

€17.00

VIMATEC FLAMECRET

VIMATEC VIMAPLAN

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ, ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ

4Kg
Τιμή:

€17.00

Το MasterEmaco P 5000 AP είναι ενός συστατικού, ελαφρώς γκρι, τσιμεντοειδούς βάσεως αστάρι για τον οπλισμό 
με τροποποιημένα πολυμερή, το οποίο παρέχει ενεργούς αναστολείς διάβρωσης.

MASTEREMACO P5000 AP

MASTEREMACO S480 R4

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
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25Kg €21.00

Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα για αγκυρώσεις, με πολύ υψηλή ρευστότητα που 
εξασφαλίζει ότι όλα τα κενά θα πληρωθούν με ευκολία, ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα από την πλευρά έκχυσης.

Κατανάλωση: 1950Kg /m3 κονιάματος

Ειδικό τσιμεντοειδές πρωτοποριακό, καινοτόμο κονίαμα ενός συστατικού, εξαιρετικά λεπτής διαβάθμισης για την 
στήριξη, πάκτωση, στερέωση ράβδων οπλισμού, βλήτρων και αγκωρίων.  Χρήση ακόμη και σε μεγάλης διαμέτρου 
οπών, ακόμα και σε νωπό περιβάλλον σε θερμοκρασίες ακόμη και -5ο C.  Αντικαθιστά τις παραδοσιακές στηρίξεις 
με χρήση ρητινοπροϊόντων.

Κατανάλωση: 1,9Kg / L

Ταχύπηκτο ρητινούχο και ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Προσφέρεται για γρήγορες επισκευές σκυροδέματος και 
κατασκευή σφραγιστικών λουκιών. Επιδέχεται επάλειψη στεγανωτικού κονιάματος WATERBLOCK μετά 30-35 λεπτά.

Κατανάλωση: 1.5 kg / m2 / mm.    Κατασκευή κοίλου σοβατεπί: 3-4 kg / m.

Έτοιμο μείγμα λεπτόκοκκου γύψου που αποτελείται από ενυδατωμένο ασβέστη και επιλεγμένες ανθρακικές 
άμμους με μέγιστη διάμετρο 0,6 mm, το οποίο συνδέεται εξαιρετικά καλά με το υπόστρωμα και είναι αδιαπέραστο 
από βροχή και αναπνεύσιμο.

25Kg
Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€21.00

€21.00

€60.00

MASTERFLOW 928

MASTERFLOW 960

VIMATEC VIMACRET RAPID

MASTEREMACO N 215 FC

25Kg

10Kg

ΡΕΥΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ

ΚΟΝΙΑΜΑΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
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MASTEREMACO N 275 TIX

MASTEREMACO N235

Κονίαμα για σοβάδες, εντελώς χωρίς τσιμέντο (Cement Free), με βάση τον ασβέστη και την ποζολάνη, δεν αφήνει 
υδατοδιαλυτά άλατα και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη εξανθημάτων.  Ιδανικό για σοβάδες υψηλής διαπνοής και με χαμηλή 
περιεκτικότητα αλάτων.  Εφαρμόζεται με μυστρί ή ψεκασμό»

Κατανάλωση: 1,5 kg/m2  για πάχος 1mm

Αφυγραντικός σοβάς, με αναστολείς κρυστάλλωσης αλάτων, για την αποκατάσταση τοιχοποιιών που υπόκεινται σε 
τριχοειδή ανερχόμενη υγρασία.  Ευκολία κατά την χρήση: μπορεί να εφαρμοστεί με μυστρί και με ψεκασμό, με εξαιρετικά 
υψηλή απόδοση και εφαρμογή χωρίς προπαρασκευαστική τσιμεντοκονία.

Κατανάλωση: 10 kg/m2  ανά cm πάχους

25Kg

25Kg

25Kg

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€21.00

€21.00

€25.00

Κονίαμα για τοιχοποιία, εντελώς χωρίς τσιμέντο (Cement Free), με βάση τον ασβέστη και την ποζολάνη, υψηλής αντοχής 
(Μ15) για αποκαταστάσεις και επεμβάσεις σεισμικής αναβάθμισης.  Ιδανικό για σοβάδες οπλισμού, τοιχοποιίες, 
καμάρες και θόλους.  Υψηλή διαπνοή και χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα.  Εφαρμόζεται με μυστρί, ψεκασμό ή χύτευση. 

Κατανάλωση: 1,8 kg/m2  για πάχος 1mm 

MASTEREMACO S 285 TIX
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Ucrete Industrial Flooring
The World’s Toughest Floor
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ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών.  Λεπτόρευστο σύστημα χωρίς διαλύτες με μεγάλη διεισδυτικότητα και 
συγκολλητική ικανότητα. Κατάλληλο για αποκατάσταση-συγκόλληση ρηγματωμένων στοιχείων σκυροδέματος, 
εμφύτευση κάθετων αναμονών χαλύβδινου οπλισμού, γέμισμα κενών κάτω από πλάκες επίστρωσης δαπέδων και 
έδρανα στήριξης, σταθεροποίηση σαθρών πετρωμάτων και ξυλοκατασκευών.

1Kg
4Kg

€10.00
€33.00

Το MasterBrace ADH 4000 είναι μια θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτη,  που διαθέτει 
υψηλή αντοχή συγκόλλησης σε διάφορους τύπους υποστρωμάτων

5Kg

1Kg

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€50.00

€17.00

VIMATEC VIMEPOX MORTAR

Εποξειδική πάστα δύο συστατικών.  Θιξοτροπικό συγκολλητικό, σφραγιστικό και επισκευαστικό ρητινοκονίαμα,  
κατάλληλο για συγκόλληση σκυροδέματος με σκυρόδεμα ή χάλυβα, στερέωση ακροφυσίων και σφράγισμα 
ρωγμών και αποκατάσταση στοιχείων σκυροδέματος π.χ. σε ακμές, φωλιές, κοιλότητες δαπέδου κτλ.

Κατανάλωση: 1.65 kg / L

MASTERBRACE ADH 4000

VIMATEC VIMEPOX INJECT

MASTERINJECT 1360

Εποξειδική ρητίνη χωρίς διαλύτες η οποία παρουσιάζει μεγάλη ικανότητα διείσδυσης

5Kg

Τιμή:

€150.00

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ - ΕΝΕΣΙΜΑ

Ucrete Industrial Flooring
The World’s Toughest Floor
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Performance Flooring
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Product lines

The BASF CC Italia Spa Performance Flooring sector offers trade specialists technologies that cover a wide range of 

applications, for example:

   Resin flooring for the food, chemical, electronics, pharmaceutical, industrial manufacturing, hospital, sports, and 

leisure, commercial and residential sectors.

   Dry shakes, screed and anti dust surfaces for industrial flooring.

Modular technology that is created according to the specific problem, to guarantee the best possible combination   

of technology, easy laying and streamlined overheads. 

In workplaces subject to heavy traffic, exposed to chemical substances, 
always or just occasionally wet, or areas where very high standards of hygiene 
are demanded, the solution for a long-lasting floor that satisfies the various 
requirements of health and safety in the workplace is Ucrete.

Ucrete Polyurethane Cement line04

Solvent free epoxy floors in the MasterTop 1200 line have been used for decades 
in numerous different fields, and are now so widespread that we can safely say 
that this form of technology is well consolidated, reliable and so far is irreplaceable 
and something we cannot do without.

Comfort MasterTop 1200 Epoxy line28

The MasterTop 1300 polyurethane paints are the ideal solution to protect internal 
flooring in food industries, warehouses, laundries, storage areas for non-aggressive 
products and outdoor areas, such as cycle lanes, footbridges and paths, etc. They 
differ from the epoxy paints as they withstand UV rays.

Comfort MasterTop 1300 Painted line44

Polyurethane resin flooring is rapidly gaining approval in fields which, until recently, 
were the domain of traditional materials like ceramic tiles, PVC and linoleum. This 
new success is due to the specific nature of polyurethane resin, which enables 
producing joint-free flooring in a single piece that adheres perfectly to the support, 
is easy to clean, with antistatic, antibacterial, sounddampening properties and 
crack bridging ability, together with an excellent and highly attractive appearance.

Comfort MasterTop 1300 Polyurethane line16

The water epoxy resins in the MasterTop 1700 line are used for industrial flooring, 
especially where the reinforced concrete flooring has no barriers against steam or 
rising damp. The breathability for the steam is the specific feature of this family of 
resins.

Comfort MasterTop 1700 Water Epoxy line40

The water dry shakes based on quartz and/or metal aggregates in the MasterTop 
line have been widely used since the 60s as a wear resistant layer over reinforced 
concrete flooring, in industrial and commercial buildings, cellars, mechanical 
workshops, garages, underground car parks, warehouses, etc.

MasterTop Dry shake and Antidust48

Performance Flooring
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

UCRETE POLYOURETHANE CEMENT LINE

COMFORT MASTERTOP 1300 POLYOURETHANE LINE

COMFORT MASTERTOP 1200 EPOXY LINE

COMFORT MASTERTOP 1700 WATER EPOXY LINE

Για εργασιακούς χώρους που δέχονται έντονη και βαριά καταπόνηση και κυκλοφορία και είναι εκτεθειμένοι σε 
διάφορα χημικά. Για χώρους όπου υπάρχει περιστασιακή ή μόνιμη υγρασία ή χώρους  όπου υπάρχει απαίτηση 
υψηλών standards υγιεινής. Η λύση για ένα δάπεδο μακράς αντοχής που πληρεί όλα τα κριτήρια υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τα δάπεδα ρητίνης πολυουρεθάνης έχουν κερδίσει έδαφος και την εμπιστοσύνη σε χώρους όπου μέχρι πρόσφατα 
χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά υλικά όπως κεραμικά, PVC και μεμβράνες.  Αυτή η επιτυχία οφείλεται στο ειδικό 
χαρακτηριστικό της ρητίνης πολυουρεθάνης η οποία μπορεί να δώσει δάπεδα χωρίς ενώσεις και αρμούς σαν ένα ενιαίο 
κομμάτι, που προσκολλάται τέλεια στην επιφάνεια και είναι εύκολο στο καθάρισμα.  Με αντιστατικά και αντιβακτηριδιακά 
χαρακτηριστικά, με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών σε συνδυασμό με εξαιρετική και ελκυστική εμφάνιση.

Η σειρά εποξειδικών δαπέδων χωρίς διαλύτες MASTERTOP 1200 έχει χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες σε 
διαφορετικές περιπτώσεις και χώρους και τώρα είναι τόσο διαδεδομένη που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια 
πλέον ότι αυτό το είδος τεχνολογίας είναι αξιόπιστο και αναντικατάστατο.

Η εποξειδική ρητίνη του νερού  της σειράς MASTERTOP 1700 χρησιμοποιείται για βιομηχανικά δάπεδα ειδικά 
όπου το δάπεδο του οπλισμένου σκυροδέματος δεν έχει καθόλου τρόπους διαφυγής του ατμού ή της ανοδικής 
υγρασίας.  Η ικανότητα αναπνοής και διαφυγής του ατμού είναι το χαρακτηριστικό αυτής της οικογένειας ρητινών.

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
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Το αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων VIMAFLOOR, προσφέρει μια επίπεδη εξομαλυντική 
επίστρωση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων πάχους 0 – 10mm που εφαρμόζεται με εκχυση.  Το σύνηθες μέσο πάχος 
εφαρμογής είναι 3mm.  Ιδανικό και για προετοιμασία των δαπέδων πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, 
πλαστικών φύλλων, μοκέτας και ξύλινων παρκέ.

Κατανάλωση: 1,6kg / m2 / mm πάχους εφαρμογής

MASTERTOP 1300

PENGUARD FC

Η σειρά πολυουρεθανικών βαφών MASTERTOP 1300 είναι η ιδανική λύση για να προστατεύσεις εσωτερικούς 
χώρους δαπέδων όπως: βιομηχανίες τροφίμων, αποθήκες, καθαριστήρια αλλά και εξωτερικούς χώρους όπως 
ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, πλακόστρωτα κ.λ.π.  Διαφέρουν από τις εποξειδικές βαφές καθώς αντέχουν 
στην ακτινοβολία UV.

Εποξειδική βαφή PENGUARD FC της εταιρείας JOTUN με το εποξειδικό αστάρι PENGUARD CLEAR SEALER.  Δύο 
συστατικών βαφή πολυαμιδίου.  Έχει ημιγυαλιστερό τελείωμα με μεγάλη διάρκεια γυαλάδας.  Χρησιμοποιείται 
σαν τελικό χρώμα ή σαν σύστημα σε ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα.

ΒΑΦΕΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
VIMAFLOOR
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Structural reinforcement 
with FRP
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Τα ανθρακονήματα είναι σύνθετα υλικά που κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής. Έχουν 
εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των 
φερόντων στοιχείων. Εμφανίζονται σε 2 μορφές: τα ανθρακουφάσματα και τα ανθρακοελάσματα.
Τα ανθρακουφάσματα είναι υφάσματα από ίνες άνθρακα τοποθετημένες στην μία ή και στις 2 διευθύνσεις ενώ τα 
ανθρακοελάσματα είναι ελάσματα («λωρίδες») από συμπυκνωμένες ίνες άνθρακα πολύ μικρού πάχους (1,2-1,4mm) 
σε διάφορα πλάτη.
Εφαρμόζονται για την ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών, δοκών κλπ και επικολλώνται με την βοήθεια ειδικών 
εποξειδικών ρητινών σε μία, δύο ή περισσότερες στρώσεις.

ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

MasterBrace FIB 300/50 CFS

MasterBrace FIB 230/50 CFS

MasterBrace SAT 4500 (A+B)

MasterBrace P 3500 (A+B)

MasterBrace LAM 50/1,4 CFH

MasterBrace LAM 50/1,4 CFS

MasterBrace LAM 100/1,4 CFS  

MasterBrace ADH 4000 (A+B)

MasterBrace CON 12 CFS 

MasterBrace CON 10 GF

MasterBrace NET 15X15mm(ROLL 50m X 100cm) 

DILUENTE E100 

MasterBrace BAR 1000 CFS 

MasterBrace BAR 800 CFS

MasterBrace BAR 1000 CFH

MasterBrace BAR 80 CFH

Roller

25m2    €1200.00

25m2     €925.00

10L           €150.00

10L          €170.00

50m         €1350.00

50m         €1100.00

50m         €2200.00

5Kg          €50.00

10m        €150.00

10m         €120.00

100m2    €3100.00 

25L           €170.00

12m         €230.00

12m         €250.00

12m         €300.00

12m         €260.00

1 pcs      €45.00
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Λύσεις – Συστήματα Βαφής 

Προσφέρουμε συστήματα βαφής και     
προϊόντα για βαφή μεταλλικών κτηρίων, 
πλοίων καθώς και βιομηχανικά χρώματα 

 

 

Στην  JOTUN προστατεύουμε την 
περιουσία σας, παρέχοντας λύσης πού όχι 
μόνο ενισχύουν την εμφάνιση αλλά 
εξασφαλίζουν και μακροχρόνια αντοχή.   

Τα χρώματα και επιχρίσματα μας, είναι 
εμπνευσμένα από την πιο προηγμένη 
τεχνολογία με σκοπό να ανταποκριθούν 
ακόμη και στις πιο ψηλές απαιτήσεις.   

Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν υψηλής 
ποιότητας χρώματα για την αντιμετώπιση 
της διάβρωσης και της ρύπανσης.  
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Εποξειδικό διαφανές αστάρι δύο συστατικών, με διαλύτες.  Χρησιμοποιείται για το σφράγισμα του τσιμεντοειδούς 
υποστρώματος πριν την εφαρμογή των εποξειδικών επιστρώσεων ή των εποξειδικών βαφών.

Κατανάλωση: 0.15-0.30 kg / m2.

Ενός συστατικού ταχυστέγνωτο, οικονομικό αλκυδικό αστάρι και υπόστρωμα, ιδανικό σε προετοιμασμένη επιφάνεια 
χάλυβα, αλουμινίου και ξύλου.

Κατανάλωση: 10 – 12 m2 / L

Συνθετικό εποξειδικό, ταχυστέγνωτο πολυαμυνικό αστάρι δύο συστατικών με πολύ ψηλά στερεά.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως αστάρι, μεσαία επίστρωση και τελική επίστρωση σε σωστά προετοιμασμένη επιφάνεια από ανθρακούχο χάλυβα, 
γαλβανιζέ αλουμίνιο και σκυρόδεμα.  Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασία ακόμη και κάτω από το μηδέν. 

Κατανάλωση: 6 – 9 m2 / L

Δύο συστατικών πολυαμυνικό εποξειδικό αστάρι.  Είναι ένα πολύ καλό σκληρυντικό επιφάνειας με πολύ ψηλά στερεά.  
Ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες που δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αστάρι, 
μεσαία και τελική επίστρωση.  Ιδανικό για ανθρακούχο χάλυβα και παλιές ήδη μπογιατισμένες επιφάνειες.  Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε θερμοκρασία ακόμη και κάτω από το μηδέν.

Κατανάλωση: 7 – 9 m2 / L

5Kg

5L

20L

20L

10Kg

20L

€55.00

€45.00

€190.00

€230.00

€95.00

€150.00

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

VIMATEC VIMEPOX PRIMER-S

JOTUN ALKYD PRIMER

JOTACOTE UNIVERSAL GREY

JOTAMASTIC ALUMINIUM 80

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΣΤΑΡΙΑ

Διαλυτικό: THINNER № 2 (White Spirit)

Διαλυτικό: THINNER № 17

Διαλυτικό: THINNER № 17   
Χρώμα: Γκρι
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Δύο συστατικών πολυαμυδικό, εποξειδικό βασικό υλικό βινυλίου.  Ειδικά σχεδιασμένο σαν ενδιάμεσο υλικό μεταξύ 
του εποξειδικού ασταριού και των συστημάτων υφαλοχρωμάτων.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενδιάμεσο υλικό σε 
πολλές σειρές τελικών στρώσεων.  Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασία ακόμη και κτω από το μηδέν.»

Κατανάλωση: 3,1 – 12,4 m2 / L

Δύο συστατικών, διάφανο, πολυαμυδικό, υψηλού μοριακού βάρους, εποξειδικό αστάρι.  Έχει εξαιρετική διείσδυση και 
είναι ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες από σκυρόδεμα.  Μπορεί να εφαρμοστεί ως αστάρι ή τελική στρώση σε 
ολοκληρωμένο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Κατανάλωση: 8,8 – 14,7 m2 / L

Εποξειδική βαφή αμίνης 2 συστατικών. Περιέχει οξείδια σιδήρου ταχείας ωρίμανσης με πολύ ψηλά στερεά. 
Χρησιμοποιείται σαν αστάρι, ενδιάμεση στρώση ,σαν τελικό χρώμα ή σαν σύστημα σε ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα. 
Κατάλληλο για σωστά προετοιμασμένο ανθρακούχο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και σκυρόδεμα. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κατανάλωση: 8,8 - 14,7 m²/ltr

18L

5L

5L

20L

20L

€185.00

€70.00

€76.00

€245.00

€240.00

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

SAFEGUARD UNIVERSAL

PENGUARD CLEAR SEALER

PENGUARD EXPRESS MIO GREY

Διαλυτικό: THINNER № 17

Διαλυτικό: THINNER № 17  
Χρώμα: Γκρι και Κόκκινο

Διαλυτικό: THINNER № 17
Χρώμα: Διάφανο

Διαλυτικό: THINNER № 17

Δύο συστατικών πολυαμυδικό εποξειδικό αστάρι.  Ειδικά σχεδιασμένο για υψηλές απαιτήσεις για όλες τις επιφάνειες για 
καινούργιες κατασκευές.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αστάρι, μεσαία και τελική επίστρωση σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον.  
Ιδανικό για καλά προετοιμασμένο ανθρακούχο χάλυβα, stainless steel, αλουμίνιο, σκυρόδεμα και γαλβανισμένη επιφάνεια.

Κατανάλωση: 4 – 7 m2 / L

20L €280.00
Τιμή:

PENGUARD HB

ΑΣΤΑΡΙΑ
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Εποξειδική βαφή αμίνης 2 συστατικών. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο ταχείας ωρίμανσης με πολύ ψηλά στερεά. 
Χρησιμοποιείται σαν αστάρι, ενδιάμεση στρώση ,σαν τελικό χρώμα ή σαν σύστημα σε ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα. Κατάλληλο 
για σωστά προετοιμασμένα υποστρώματα ανθρακούχου χάλυβα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κατανάλωση:  8,8 - 14,7 m²/ltr

5L €76.00
Τιμή:

PENGUARD EXPRESS ZP RED

Διαλυτικό: THINNER № 17

5L

20L

20L

€240.00

€180.00

€60.00
Τιμή:

PILOT II
Αλκυδική ταχυστέγνωτη, οικονομική επίστρωση ενός συστατικού με γυαλιστερό φινίρισμα με πολύ καλή 
συγκράτηση της στιλπνότητας του. Χρωματίζεται σε δεκάδες αποχρώσεις.

ΑΛΚΥΔΙΚEΣ ΒΑΦEΣ

5L
20L

Τιμή:

€70.00
€205.00

PIONER TC
Ενός συστατικού φυσικής ωρίμανσης ακρυλικό χρώμα. Έχει ημί-γυαλιστερό τέλειωμα με μεγάλη διάρκεια 
γυαλάδας. Χρησιμοποιείται σαν τελική στρώση σε ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα.

Κατανάλωση: 8,8 – 14,7 m2 / L

Διαλυτικό: THINNER № 17

ΑΚΡΥΛΙΚEΣ  ΒΑΦEΣ
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5L
20L

€70.00
€230.00

5L
20L

€80.00
€240.00

Τιμή:

Τιμή:

PENGUARD FC

HARDTOP XP

Δύο συστατικών βαφή πολυαμιδίου. Έχει ημί-γυαλιστερό τέλειωμα με μεγάλη διάρκεια γυαλάδας. Χρησιμοποιείται 
σαν αστάρι και σαν τελικό χρώμα ή σαν σύστημα σε ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα.

Κατανάλωση: : 3,1 - 7,8 m2 / L

Δύο συστατικών αλειφατική ακρυλική πολυουρεθανική βαφή χημικής σκλήρυνσης. Έχει γυαλιστερό τέλειωμα με 
μεγάλη διάρκεια γυαλάδας. Χρησιμοποιείται σαν τελικό χρώμα σε ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα.

Κατανάλωση: 6,3 – 12,6 m2 / 1Ltr

Διαλυτικό: THINNER № 17

Διαλυτικό: THINNER № 10

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚEΣ ΒΑΦEΣ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚEΣ ΒΑΦEΣ

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, με διαλύτες.  Εφαρμόζεται σαν πολλαπλή βαφή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα 
με μεσαία μηχανική καταπόνηση και σε χαλύβδινες επιφάνειες. Προσφέρει σκληρότητα ταυτόχρονα με σχετική 
ελαστικότητα και αντοχή σε τριβές, στεγανότητα και ανθεκτικότητα. Κατάλληλο για βιομηχανικούς, αποθηκευτικούς 
χώρους τροφίμων, δεξαμενές, πισίνες.

Κατανάλωση: 0.25 kg / m2. 

5Kg

5Kg

4Kg

10Kg

10Kg

Τιμή:

Τιμή:

€35.00

€45.00

€75.00

€83.00

€39.00

VIMATEC VIMEPOX F-COAT
Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, με διαλύτες.  Εφαρμόζεται σαν πολλαπλή βαφή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα με 
μεσαία μηχανική καταπόνηση και σε χαλύβδινες επιφάνειες. Προσφέρει σκληρότητα ταυτόχρονα με σχετική ελαστικότητα 
και αντοχή σε τριβές, στεγανότητα και ανθεκτικότητα. Κατάλληλο για βιομηχανικούς, αποθηκευτικούς χώρους τροφίμων.

΄Κατανάλωση: 0.25 kg / m2. .

VIMATEC VIMEPOX SP-COAT

Τιμή:

VIMATEC VIMEPOX SOLVENT

Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικά συστήματα.  Μίγμα διαλυτών, ενδείκνυται για διάλυση ή αραίωση εποξειδικών 
υλικών.   Χρησιμοποιείται για καθαρισμό εργαλείων (αραίωση με νερό μέχρι 1 : 1) και αραίωση του VIMEPOX 
PRIMER-S μέχρι 15% και των VIMEPOX F-COΑT και SP-COAT μέχρι 10%.

Χρώμα: Γκρίζο

Χρώμα: Λευκό, Γαλάζιο

Restoration and 
reinforcement of masonry
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Restoration and 
reinforcement of masonry
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ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ

Αποτελεσματικό αυτοστιλπνούμενο υφαλόχρωμα το οποίο βασίζεται σε ειδικά συνδετικά υλικά. Εξασφαλίζοντας μια 
ενεργή επιφάνεια. Κατάλληλο για κάθε τύπο σκάφους. Για τα κύτη από αλουμίνιο συνίσταται μόνο το λευκό χρώμα.

Κατανάλωση: 10 m2 / L ανά στρώση

ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Στην κορυφή της λίστας των αυτοστιλπνούμενων υφαλοχρωμάτων που βασίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό 
υλικών, ειδικής ελεγχόμενης στίλβωσης που εξασφαλίζει μια ενεργή επιφάνεια η οποία συνεχώς ανανεώνεται. 
Εξαιρετικό αποτέλεσμα, μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι και 24 μήνες. Εξαιρετικό αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους 
σκαφών, εκτός από εκείνα που έχουν κύτη από αλουμίνιο.

Κατανάλωση: 10 m2 / L ανά στρώση

Αποτελεσματικό, μακράς διαρκείας και κορυφαίας ποιότητας αυτοστιλπνούμενο υφαλόχρωμα που βασίζεται σε 
προωθημένα συνδετικά υλικά, εξασφαλίζοντας μια ενεργή, συνεχώς ανανεωμένη επιφάνεια.  Για όλους τους τύπους 
σκαφών, παρέχει εξαιρετική προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.  Για τα κύτη από αλουμίνιο, συνίσταται η 
χρήση λευκού και γκρίζου χρώματος.

Κατανάλωση: 10 m2 / L ανά στρώση

Εξελιγμένο σκληρό υφαλόχρωμα το οποίο παρέχει μια σκληρή, λεία και εύκολη στο βερνίκι επιφάνεια.  Αποτρέπει 
την ‘’διόγκωση’’ του υφαλοστρώματος.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα είδη σκαφών αλλά είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για ταχύπλοα (40 knots + ).  Για τα κύτη από αλουμίνιο, συνίσταται η χρήση μόνο του λευκού και 
του γκρίζου χρώματος.

Κατανάλωση: 10 m2 / L ανά στρώση

0.75L

0.75L

0.75L

0.75L

2.5L

2.5L

2.5L
20L

2.5L

20L

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€30.00/€35.00

€70.00/€82.00

€45.00

€45.00/€55.00

€85.00/€110.00

€215.00/€245.00

€130.00/€135.00 (White)

€935.00/€950.00 (White)

€132.00/€180.00

€635.00/€765.00

MARE NOSTRUM

NONSTOP SUPREME

NONSTOP II

RACING

(White)

(White)

(White)

(White)

(White)

(White)

(White)

Καθαριστικό: JOTUN THINNER № 7 (Ξυλένιο)

Καθαριστικό: JOTUN THINNER № 7 (Ξυλένιο)

Καθαριστικό: JOTUN THINNER № 7 (Ξυλένιο)

Καθαριστικό: JOTUN THINNER № 7 (Ξυλένιο)
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Νέα γενιά προϊόντων για προστασία των αξόνων και άλλων ελαφρών μεταλλικών εξαρτημάτων κάτω από την 
ίσαλο γραμμή. Εξαιρετική απόδοση ενάντια στη ρύπανση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παρέχεται σε δοχείο 
ψεκασμού για εύκολη εφαρμογή.
Κατανάλωση: 10 m2 / L ανά στρώση

0.4L
Τιμή:

€35.00

AQUALINE OPTIMA

Καθαριστικό: JOTUN THINNER № 7 (Ξυλένιο)

SEAQUANTUM

Διαλυτικό: THINNER №  7
Χρώμα: Κόκκινο

Ακρυλικό υλικό ενός συστατικού.  Παρέχει καλή προστασία ρύπανσης.  Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση μόνο 
σε βυθισμένα περιβάλλοντα. Κατάλληλο για εγκεκριμένα αστάρια σε αλουμίνιο και υποστρώματα ανθρακούχου 
χάλυβα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ακρυλικό υλικό ενός συστατικού. Παρέχει πολύ καλή προστασία ρύπανσης. Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση 
μόνο σε βυθισμένα περιβάλλοντα. Κατάλληλο για εγκεκριμένα αστάρια σε αλουμίνιο και υποστρώματα 
ανθρακούχου χάλυβα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ενός συστατικού Antifouling που προσφέρει εξαιρετική προστασία.  Συστήνεται για καινούργια σκάφη.  Είναι 
σχεδιασμένο για σκάφη με μικρή δραστηριότητα και χαμηλές ταχύτητες.

Κατανάλωση: 5m2 /L

20L
Τιμή:

€450.00

SEAFORCE 30

20L

20L

Τιμή:

Τιμή:

€520.00

€1600.00

SEAFORCE 60
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Εποξειδικό προϊόν δύο συστατικών, κατάλληλο για υπόστρωμα μακροχρόνιας έκθεσης για εποξειδικά και πολυουρεθανικά 
συστήματα, σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει την όσμωση σε γάστρες από πλαστικό ενισχυμένο με γυαλί.  Το ANTIPEST 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αστάρι για τα υποστρώματα όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, του 
GRP, του αλουμινίου και του ξύλου θάλασσας, όσο και ως ένα ενδιάμεσο υπόστρωμα για πολυουρεθάνη ή υφαλοχρώματα 
πάνω σε εποξειδικά αστάρια.  Ιδανικό προϊόν για επίστρωση gelcoat πριν την εφαρμογή των υφαλοχρωμάτων.

Κατανάλωση: 7 m2 / L

0.75L

0.75L

0.75L

2.5L

2.5L

2.5L

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€40.00

€28.00

€35.00

€85.00

€80.00

€75.00

ANTIPEST

Δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι, με εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.  Ιδανικό αστάρι για ένα σύστημα 
απόλυτης αντιδιαβρωτικής προστασίας για τον χάλυβα, και ενάντια στην όσμωση σε γάστρες από  GRP.  Ένα 
εξαιρετικά αδιάβροχο προϊόν το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε διαβρωμένες επιφάνειες μετά τον 
καθαρισμό τους, λόγω των ειδικών ιδιοτήτων επικόλλησης που διαθέτει.  Εξαιτίας της εξαιρετικής ανθεκτικότητας 
του, παρέχει υψηλή αντίσταση στις εσωτερικές μηχανικές φθορές.

Κατανάλωση: 5 m2 / L 

Στεγανωτικό αστάρι ενός συστατικού τροποποιημένου βινυλίου, με ψήγματα αλουμινίου για αυξημένη αντοχή στο 
νερό.  Παρέχει καλή επικόλληση πάνω στο ξύλο και πάνω στα παλαιότερα υφαλοχρώματα, ώστε να αποτελεί ένα 
ιδανικό στεγανωτικό.  Το προϊόν στεγνώνει εύκολα.

Κατανάλωση: 5 - 6 m2 / L 

VINYL PRIMER

Χρώμα: Γκρι
Διαλυτικό - Καθαριστικό: THINNER № 17

Χρώμα: Αλουμινίου
Διαλυτικό - Καθαριστικό: THINNER № 17

Χρώμα: Αλουμινίου
Διαλυτικό - Καθαριστικό: THINNER № 7

EPOXY YACHT HB

ANTIFOULING SEASON SP

5L

Τιμή:

€120.00

Οικονομικό αυτοκαθαριζόμενο Antifouling που παρέχει προστασία για μια σεζόν.  Είναι κατάλληλο για σκάφη 
πολυεστέρα/μεταλλικά.  Δεν συστήνεται για σκάφη αλουμινίου.

Κατανάλωση: 7,1m2 /L

Χρώμα: Μαύρο
Διαλυτικό: THINNER №  7

ΑΣΤΑΡΙΑ

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ
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Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών για εργασίες φινιρίσματος.  Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις πάχους έως 
3mm, αφήνοντας μια πολύ ομαλή επιφάνεια χωρίς πόρους.  Η λείανση του είναι εύκολη και παρέχει μια πολύ ομαλή 
και ομοιόμορφη επιφάνεια.  Παρότι ο βαθμός απορροφητικότητας είναι χαμηλός, είναι απαραίτητο το σφράγισμα του 
στόκου με μια στρώση εποξικού.  Κατάλληλο ως σύστημα στόκου σε επισκευές κατά της όσμωσης.

Κατανάλωση:  1 m2 / L 

1L
Τιμή:

€45.00

FINISHING FILLER

Χρώμα: Ανοικτό καφέ-κίτρινο
Καθαριστικό Εργαλείων: THINNER № 17

2.5L

Τιμή:

€70.00

LIGHTWEIGHT FILLER

Μείγμα εποξειδικού στόκου, δύο συστατικών υπέρ-ελαφρύ (0,57 KG/ L) χωρίς διαλυτικό για εφαρμογή στρώματος 
μεγάλου πάχους. Μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι και 30mm και να γεμίσει μεγάλες επιφάνειες χωρίς σημαντικές 
επιπτώσεις στο βάρος του σκάφους. Η λείανση του είναι πολύ εύκολη, αλλά είναι πιο πορώδες και αφήνει μια πιο 
ανώμαλη επιφάνεια σε σχέση με το FINISHING FILLER, οπότε θα πρέπει να επιστρωθεί και πάλι με το FINISHING FILLER 
μετά τη λείανση και πριν την εφαρμογή του εποξειδικού ασταριού.

Κατανάλωση: 0,2 m2 / L 

Χρώμα: Γαλάζιο
Καθαριστικό Εργαλείων: THINNER № 17

ΣΤΟΚΚΟΙ

Διαλυτικό σχεδιασμένο για τη βελτίωση της ροής  μιας σειράς εποξειδικών προϊόντων Jotun. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό για αντλίες και εργαλεία πριν και μετά τη βαφή.

THINNER NO. 17

1L

1L

Τιμή:

Τιμή:

€8.00

€8.00

€35.00

€35.00

€120.00

€125.00

THINNER NO. 7

Διαλυτικό σχεδιασμένο για τη βελτίωση της ροής  μιας σειράς επικαλύψεων από ακρυλικό, βινύλιο και 
αντιρρυπαντικό Jotun.  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό για αντλίες και εργαλεία πριν και μετά τη 
βαφή.

5L

5L

20L

20L
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Λάδι συντήρησης για ξύλινα σκάφη, για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, πάνω από την ίσαλο γραμμή 
με πολύ καλά αποτελέσματα διείσδυσης. Ιδανική βάση, σαν αστάρι για εφαρμογή των βερνικιών της JOTUN.

0.75L
2.5L

Τιμή:
€30.00
€85.00

CLIPPER I

Χρώμα: Διαφανές. 
Καθαριστικό: THINNER № 2 (White Spirit)

0.75L
2.5L

Τιμή:
€35.00
€120.00

CLIPPER II
Αλκυδικό βερνίκι μεγάλης στιλπνότητας , μεγάλου μήκους ελαίου, εξαιρετικής σκληρότητας και με πολύ καλές 
ιδιότητες διείσδυσης.  Παρέχει επαγγελματικό, απολύτως διαυγή φινίρισμα.  Επίσης περιέχει φίλτρα UV για 
προστασία του ξύλου ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία.  Πολύ καλές ιδιότητες ομαλής εφαρμογής και διατήρησης 
της στιλπνότητας.

Κατανάλωση: 18 m2 / L ανά στρώση

Βερνίκι με βάση την ουρεθάνη με μεγάλο βαθμό στιλπνότητας, εξαιρετικής ευκαμψίας και υψηλής σκληρότητας.  Παρέχει 
επαγγελματικό φινίρισμα σε μια ελαφρώς χρυσίζουσα απόχρωση.  Τα φίλτρα UV ενισχύουν την φυσική ομορφιά του 
ξύλου.  Πολύ καλές ιδιότητες ομαλής εφαρμογής και διατήρησης της στιλπνότητας.

Κατανάλωση: 17 m2 / L ανά στρώση

0.75L
2.5L

Τιμή:
€35.00
€110.00

RAVILAKK

Χρώμα: Διαφανές με χρυσίζουσα απόχρωση
Καθαριστικό: THINNER № 2 (White Spirit)

ΒΕΡΝΙΚΙΑ 
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Πολύ υψηλών προδιαγραφών αλκυδικό τελικό χρώμα, διαθέτει πολύ υψηλή γυαλάδα και πολύ καλά χαρακτηριστικά 
αυτοεπιπέδωσης.  Είναι εύκολο στην εφαρμογή, στεγνώνει γρήγορα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα.  Χρησιμοποιείται 
σαν τελικό χρώμα σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Δύο συστατικών πολυουρεθανική βαφή, διαθέτει πολύ υψηλή γυαλάδα και πολύ καλά χαρακτηριστικά αυτοεπιπέδωσης.  
Είναι ειδικά κατασκευασμένο για να εφαρμόζεται με σπρέι.  Χρησιμοποιείται σαν τελικό χρώμα σε δύσκολα 
περιβάλλοντα.  Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μηχανοστάσια.  Διαθέτει αντοχές μέχρι και 100 C.

Δύο συστατικών ακρυλική πολυουρεθάνη, διαθέτει πολύ υψηλή γυαλάδα και πολύ καλά χαρακτηριστικά αυτοεπιπέδωσης.  
Είναι ειδικά κατασκευασμένο για να εφαρμόζεται με σπρέι.  Χρησιμοποιείται σαν τελικό χρώμα σε δύσκολα 
περιβάλλοντα.  Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μηχανοστάσια.  Διαθέτει αντοχές μέχρι και 100 C.

0.75L

4.5L

2.5L

Τιμή:

Τιμή:

€30.00

€175.00

€85.00

0.7L
2.5L

Τιμή:
€40.00
€145.00

EASYGLOSS

TOPGLOSS

XTREME GLOSS

ΒΑΦΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ο

ο
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Sistemi MasterSeal
from Master Builders Solutions 1

Application Manual

MasterSeal Systems for 
Water management  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

 Το MASTERSEAL M689 SYSTEM 
είναι σύστημα στεγανοποίησης, 
ψεκαζόμενης πολυουρίας. 
Εφαρμόζεται με ειδικό εξοπλισμό 
από εξειδικευμένο συνεργείο με 
γραπτή εγγύηση 10 χρόνων. 
 

 

Πλεονεκτήματα

 

• Πολύ μεγάλη ελαστικότητα και δυνατότητα 
γεφύρωσης ρωγμών

• Γρήγορη εφαρμογή 
• Μεγάλη αντίσταση στην καταπόνηση, 

σε χώρους φόρτωσης και 
στάθμευσης αυτοκινήτων 

• Μεγάλη αντίσταση στα χημικά 
• Αντίσταση σε λιμνάζοντα νερά 
• Πιστοποιητικό για πόσιμο νερό  
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Πλαστικά διαστελλόμενα βύσματα με πλαστικό καρφί για διάφορα πάχη θερμομονωτικών πλακών. Κατάλληλα 
υποστρώματα: Σκυρόδεμα, συμπαγή, διάτρητα τούβλα, ελαφρύ σκυρόδεμα, πορομπετόν. Βάθος αγκύρωσης: ≥ 40mm.

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων λευκό, αλκαλίμαχο.   Για ενίσχυση του βασικού επιχρίσματος FIXO-
THERM, που σπατουλάρεται πάνω από τις θερμομονωτικές πλάκες, σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
(ETICS).  Αυξάνει τις αντοχές του επιχρίσματος σε εφελκυσμό και κρούση.   

Υαλόπλεγμα οπλισμού, ενισχυτικό μονώσεων.

ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

Αποστραγγιστική-προστατευτική μεμβράνη.  Μεμβράνη από πολυαιθυλένιο HDPE με κωνικές προεξοχές ύψους 
7mm. Χρησιμοποιείται για προστασία της εξωτερικής στεγάνωσης τοιχίων υπογείων και της στεγάνωσης σε 
ταράτσες κάτω από επικάλυψη χαλικού ή τσιμεντοπλακών.

50m x 1m

50m x 1m

90mm

2x20m

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€45.00

€35.00

€46.00
€49.00
€53.00

€62.00

FIBERGLASS MESH 160gr / m2

FIBERGLASS MESH 75gr / m2

ΒΥΣΜΑΤΑ  DSH – K

VIMATEC VIMA - DRAIN 7/400

Βάρος: 350 – 400 g/m²

Βάρος 160 g/m2. [ETAG 004] CE.

Διάμετρος βύσματος / διάτρησης: 10mm. 
Τύπος [ø x LD mm] DSH. {ETAG 014: ETA 09/0184] CE. 440mm

130mm
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Πλαστικό διάτρητο προφίλ με επικολλημένο αλκαλίμαχο πλέγμα.  Για διαμόρφωση οριζοντίων ακμών που οδηγούν 
το νερό σε κάθετη απορροή.

2.5m

2.5m

Τιμή:

Τιμή:

€2.15

€8.05

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Πλαστικό διάτρητο προφίλ με επικολλημένο αλκαλίμαχο πλέγμα.  Για διαμόρφωση και ενίσχυση των ακμών στο 
βασικό επίχρισμα. 

ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ

PVC: 25 x 25cm. Πλέγμα: 10 x 12mm.

50mm (2.5m)
Τιμή:

€8.40
€12.80
€13.90

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Οδηγός στήριξης της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών. Προφίλ αλουμινίου με νεροσταλάκτη.

70mm (2.5m)
80mm (2.5m)

Πλαστικά διαστελλόμενα βύσματα με γαλβανιζέ καρφί και πλαστικό κεφάλι για διάφορα πάχη ερμομονωτικών πλακών.  
Κατάλληλα υποστρώματα: Σκυρόδεμα, συμπαγή και διάτρητα τούβλα. 

120mm
Τιμή:

€114.00
€128.00
€142.00

ΒΥΣΜΑΤΑ  TSD – V

140mm
160mm

Βάθος αγκύρωσης: ≥ 30mm. 
Διάμετρος βύσματος / διάτρησης: 08mm. 
Τύπος [ø x LD mm] DSH. {ETAG 014: ETA 08/0315] CE.
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Το Mariseal Fabric είναι ένα μη υφαντό γεωύφασμα από πολυεστέρα.  Χρησιμοποιείται για ενίσχυση των 
επαλειφόμενων μεμβράνων Mariseal.

1m X 0.20cm

16Kg

0,9Kg

0,9Kg

1m X 1m

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

Τιμή:

€0.50

€72.00

€7.00

€7.00

€2.10

Αντικολητική επάλειψη ξυλοτύπων και σιδηροτύπων.  Δρα με φυσικό χημικό τρόπο.  Δημιουργεί ένα ανθεκτικό φιλμ 
και μια διαχωριστική λεπτή κρούστα μετά από κάθε χημική αντίδραση με το τσιμέντο.

Ίνες πολυπροπυλενίου. Δευτερεύων τριαξονικός οπλισμός σκυροδέματος Εκμηδενίζουν τις ρηγματώσεις από 
συστολή πήξης και θερμοκρασιακές μεταβολές. Αυξάνουν τις αρχικές αντοχές, την ελαστικότητα και την αντίσταση 
σε τριβή και κρούση.  Χρησιμοποιείται για σοβά.

Κατανάλωση: 0,9 kg/m3

Ίνες πολυπροπυλενίου. Δευτερεύων τριαξονικός οπλισμός σκυροδέματος Εκμηδενίζουν τις ρηγματώσεις από 
συστολή πήξης και θερμοκρασιακές μεταβολές. Αυξάνουν τις αρχικές αντοχές, την ελαστικότητα και την αντίσταση 
σε τριβή και κρούση.  Χρησιμοποιείται για σκυρόδεμα.

Κατανάλωση: 0,9 kg/m3

MARISEAL FABRIC

VIMATEC VIMELIN

FIBERPLUS 6 – 8mm

FIBERPLUS 12mm

Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου. Ενδείκνυται για τον καθαρισμό κεραμικών 
πλακιδίων, επενδύσεων πέτρας, πλακοστρώσεων, επιφανειών σκυροδέματος καθώς και οικοδομικών εργαλείων από 
κρούστες τσιμεντοπολτού, αρμόστοκου, σοβάδων, από άλατα ασβεστίου
και σκουριές

1Kg
5Kg

Τιμή:
€5.00
€17.00

VIMATEC VIMACLEAN



61



62

SAVVAS COSTA 
IMPORTS – EXPORTS LTD
2 Melissovounou, Kato Polemidia 4150 Limassol

Tel: +357 25395679 - Fax: +357 25395671

www.scoikotexniki.com


