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θερµοµόνωσης
και βαφής



Η εταιρεία έχει στόχο την ικανοποίηση των πελατών µε την άψογη ποιότητα των χρωµάτων και εµπορευµάτων ,τη 
συνέπεια και καλή εκ µέρους µας συνεννόησης µαζί τους , το συνδυασµό ποιότητας και ανταγωνίσιµων τιµών, τη 
σωστή συσκευασία για την διατήρηση των χρωµάτων και την εµπρόθεσµη παράδοση και παραγγελία.
Αυτό απαιτεί διαρκές ενδιαφέρον και συνεργασία της διοίκησης και των εργαζοµένων και σωστή επιλογή πρώτων 
υλών και εµπορευµάτων όπως επιλογή συνεπών προµηθευτών και άλλων συνεργατών, και επιτυγχάνεται µε την 
συµµόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.
Τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης καθώς επίσης ελέγχου και ποιότητας των προϊόντων, διαθέτουν όργανα 
τελευταίας τεχνολογίας και ακολουθούν διεθνή και ελληνικά πρότυπα ελέγχου. Όλα τα παραγώµενα προϊόντα 
ελέγχονται και εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ελέγχου παρτίδας υλικού.Η 
εφαρµογή αρχών ποιότητας και η τήρηση των διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρησης Ποιότητας που εφαρµόζει η 
εταιρεία, διασφαλίζουν την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων της και των παρεχόµενων υπηρεσιών της.

Η εταιρεία µας φροντίζει συνεχώς έτσι ώστε οι δραστηριότητές της να έχουν τις µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
14001:2004, το οποίο αντιµετωπίζει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον.

Επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της στα περιβαλλοντικά θέµατα, η εταιρεία καθορίζει και 
αναθεωρεί σε τακτικά χρονικά διαστήµατα περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, λαµβάνοντας υπόψη:

           την περιβαλλοντική νοµοθεσία
           τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές,
           τις τεχνολογικές επιλογές, 
           τους γενικούς στόχους της εταιρείας,
           τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών π.χ εργαζόµενοι, πελάτες, κάτοικοι, φορείς κλπ, και
           την οικονοµική δυνατότητα της εταιρείας.

Επιπλέον, το προσωπικό έχει ενηµερωθεί για τις απαιτήσεις του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, την 
Περιβαλλοντική Πολιτική, τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους, τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας στο περιβάλλον καθώς και τα πιθανά επείγοντα περιστατικά και την απαιτούµενη αντιµετώπισή τους. 
Παράλληλα, η εταιρεία φροντίζει και για την ευαισθητοποίηση των εξωτερικών συνεργατών της, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Επίσης συµµετέχει σε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών της (ΕΕΑΑ). Όλα 
τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη συνεχή και ενεργό προσπάθεια όλων των συµµετεχόντων έχουν σαν αποτέλεσµα 
τη διαρκή βελτίωση του ολοκληρωµένου Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

•
•
•
•
•
•

ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ ιδρύθηκε το 1988 µε έδρα της ένα χώρο 200τ.µ. στην περιοχή Μαρτίου στην Θεσ/νίκη. Οι 
δυνατότητες στο ξεκίνηµα της εταιρείας ήταν µικρές αφού διέθετε µικρό εξοπλισµό και απασχολούσε µόνο 2 Ηάτοµα προσωπικό. Οι βασικές της αρχές όµως ήταν πάντα η προσήλωση της εταιρείας στην υψηλή ποιότητα 

των προϊόντων της, τις άριστες σχέσεις µε τους συνεργάτες της και την δηµιουργία ενός αξιόπιστου ονόµατος στην 
αγορά. Στην πορεία η ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ εξελίχθηκε και το 1992 µεταφερθήκαµε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.000 m² 
στην ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου.
Το Ά εξάµηνο του 2001 η επιχείρηση µετεγκαταστάθηκε σε καινούριες εγκαταστάσεις πάλι στην ΒΙ.ΠΕ.Θ.  Σε 
ιδιόκτητο χώρο 4.000 m² µε στεγασµένο χώρο 2.850 m² και µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό ο οποίος εξασφαλίζει :

            Οικολογική διαχείριση αποβλήτων
            Άριστες συνθήκες παραγωγής
            Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας
            Εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης
            Σύγχρονη οργάνωση αποθήκης
            Αξιόπιστα συστήµατα ασφάλειας (πυρανίχνευση, πυρόσβεση, κ.λ.π. )

•
•
•
•
•
•  

εταιρικό Προφίλ

Περιβαλλοντική
πολιτική

Πολιτική ποιότητας
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Πιστοποιητικά

Σε όλη την πορεία της εταιρείας οι 
δραστηριότητες της χαρακτηρίζονταν 
πάντα απο δυναµισµό, συνεχή 
επιστηµονική έρευνα και εφαρµογή 
πρωτοποριακών µεθόδων εµπορικής 
πολιτικής. Ο σχεδιασµός, η παραγωγή 
και η διάθεση όλων των προϊόντων 
καθώς και η εξυπηρέτηση των 
πελατών γίνεται κάτω απο το 
πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Πιστή στα 
παραπάνω και αποκωδικοποιώντας  
τα στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς, 
η στρατιγική κατεύθυνση της 
εταιρείας σήµερα, δίνει πάντα 
ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία και 
ασφάλεια των εργαζοµένων και στην 
προστασία του περιβάλοντος.

Η εταιρία έχει αναπτύξει το απόλυτο 
και ολοκληρωµένο πιστοποιηµένο 
σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης 
παλαιών και νέων κτιρίων 100% 
ACRYL THERMONOSYSTEM µε 
πολυστερίνη και πετροβάµβακα. Για 
την διασφάλιση της άριστης 
ποιότητας και εφαρµογής του 
συστήµατος, έχει πιστοποιηθεί 
σύµφωνα µε δύο ευρωπαϊκά πρότυπα 
ETICS (External  Thermal  
Insulation Composite Systems). 
Κατά EN 13499 EPS µε πολυστερίνη 
και ΕΝ 13500 MW µε πετροβάµβακα
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι 
βέλτ ιστες δυνατές συνθήκες 
θερµοµόνωσης τόσο για το καλοκαίρι 
όσο και για το χειµώνα.

EN 13499 EPS

EN ISO 9001/2008 EN ISO 14001/2004

EN 13500 MW

Το προϊόν Cover Latex όπως και το Cover Acryl έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 788, σύµφωνα
µε τις εργαστηριακές δοκιµές που αναλύονται σε αυτά.

Πιστοποιηµένο οικολογικό πλαστικό χρώµα ECOLIFE, ύστερα από απονοµή του οικολογικού σήµατος σε αυτό.

Πιστοποιηµένο χρώµα διαγράµµισης ROAD PAINT σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δοκιµές που αναλύονται σε
αυτό.

Πιστοποιηµένο στεγανωτικό υλικό MONOSTOP, ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο δείγµατος και σύµφωνα µε
το αποτέλεσµα αυτού.

Η  επιδιώκει την ανάπτυξη της και το αποδεικνύει έµπρακτα µε το άρτιο εργατικό δυναµικό της, την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων, τις συνεχείς  επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό, την συνεχή εκπαίδευση του ανθρωπίνου 
δυναµικού της και την διεύρυνση του δικτύου της. Στόχος µας να συνεχίσουµε την ραγδαία εξέλιξη της, προσπαθώντας συνέχεια για 
το καλύτερο και ξεπερνώντας καθηµερινά τον ίδιο µας τον εαυτό. Να συνεχίσουµε δηλαδή, την δηµιουργία προϊόντων απόλυτης 
ποιότητας και φιλικών στο χρήστη προϊόντων, φροντίζοντας έτσι απόλυτα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου 
καταναλωτή.

ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ
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Περιεχόµενα

www.chromodomi.gr / www.thermonosystem.gr

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ και διαλέξτε
το κατάλληλο προϊόν ή σύστηµα θερµοµόνωσης που σας ταιριάζει. 
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Πως επιλέγω το σωστό χρώµα; 
Η ποιότητα του αποτελέσµατος σε κάθε εργασίας ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εξαρτάται από την ποιότητα του χρησιµοποιούµενου 
προϊόντος και από δύο άλλους σηµαντικούς παράγοντες που προσδιορίζουν το τελικό αποτέλεσµα.Τη σωστή προετοιµασία της 
επιφάνειας πριν τη βαφή, δηλαδή το προσεκτικό καθάρισµα και το στοκάρισµά της και από το σύστηµα βαφής, δηλαδή από τον 
κατάλληλο συνδυασµό υποστρώµατος και τελικών προϊόντων.

1.Προετοιµασία της προς βαφή επιφάνειας
 Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγµένη από ρύπους, µούχλα, λιπαρές ουσίες κτλ, και να είναι τελείως στεγνή.
 Όταν πρόκειται για επαναβαφή η επιφάνεια θα πρέπει να απαλλαχθεί από τυχόν σαθρά ή χαλαρά συνδεδεµένα υλικά και γενικά θα 

πρέπει να αποµακρυνθούν τα σηµεία εκείνα που το παλιό χρώµα έχει χάσει την πρόσφυσή του µε το υπόστρωµα.
 Επιφάνειες οι οποίες είναι λείες ή γυαλιστερές θα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν, προκειµένου να αγριευτούν ή να “σπάσει” η 

γυαλάδα τους. Έτσι επιτυγχάνουµε την καλύτερη πρόσφυση του χρώµατος πάνω σε αυτές.
 Όλες οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται µε το κατάλληλο- προτεινόµενο σε κάθε περίπτωση αστάρι.   

 
2.Αστάρι
 Η αποτελεσµατικότητα του ασταριού (για τοιχοποιία) θα είναι η αναµενόµενη και η διάρκεια ζωής του συστήµατος βαφής θα 

επιµηκυνθεί όταν το αστάρι εισχωρήσει στον τοίχο και δεν κάνει κρούστα στην επιφάνειά του. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη σωστή 
αραίωση που προτείνεται στη συσκευασία, ανάλογα µε το πορώδες της επιφάνειας.

 
3.Εργαλεία εφαρµογής
 Τα εργαλεία (ρολό, πινέλο) πρέπει να είναι καθαρά και να µην έχουν φθαρεί από πολυκαιρισµό ή από πολλαπλές χρήσεις στο 

παρελθόν.
 Χρησιµοποιήστε για κάθε είδους επιφάνεια το κατάλληλο εργαλείο βαφής.

 
4.Αραιώσεις
 Οι αραιώσεις των υλικών που πρόκειται να εφαρµοστούν πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συ-

σκευασία κάθε προϊόντος.

5.Περιβαλλοντικές συνθήκες εφαρµογής
 Η θερµοκρασία περιβάλλοντος στην οποία ενδείκνυται να εφαρµοστεί ένα σύστηµα βαφής σε µια επιφάνεια, δεν πρέπει να είναι 

ο οµικρότερη από 5  C και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35  C.
Αποφεύγετε την βαφή τις ηµέρες που ο καιρός είναι βροχερός και το ποσοστό υγρασίας στην ατµόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αυ-

ξηµένο (µεγαλύτερο του 70%).
 

6.∆ιαλυτικά
Χρησιµοποιείτε τα προτεινόµενα διαλυτικά, που είναι απολύτως συµβατά µε το χρώµα, όταν πρόκειται για βαφή µε χρώµα 
διαλύτου.

 
7.Αποθήκευση χρωµάτων
 Τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και πρόκειται να αποθηκευτούν θα πρέπει να κλείνονται πολύ καλά και να τοποθετούνται σε χώρο µε 

φυσιολογικές συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας, ώστε να παραµείνουν κατάλληλα προς χρήση στο µέλλον χωρίς να 
αλλοιωθούν

Αποθήκευση υδατοδιαλυτών χρωµάτων που έχουν αραιωθεί µε νερό, µη πόσιµο, ενδέχεται να οδηγήσει σε βιοχηµικές αντι-
δράσεις που θα δηµιουργήσουν δυσάρεστη οσµή στο περιεχόµενο.

 
8.Καθαρισµός λερωµένων επιφανειών
 Οι επιφάνειες που είναι βαµµένες µε προϊόντα ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ, και έχουν λερωθεί, µπορούν πολύ εύκολα να καθαριστούν µε την 

χρήση ήπιων οικιακών καθαριστικών.
 Αποφεύγετε την χρήση σκληρής βούρτσας καθαρισµού ώστε να µην τραυµατιστεί το φιλµ του χρώµατος 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

 

Οδηγίες για
επιτυχηµένο βάψιµο

ο Τεχνικό Εγχειρίδιο Συστηµάτων Βαφής που κρατάτε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει την 
δυνατότητα στον αναγνώστη να ενηµερωθεί για κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά, αλλά και να επιλέξει το κατάλληλο Τσύστηµα βαφής ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επιφάνειας και των συνθηκών. Αποτελεί έναν συνοπτικό οδηγό 

των κυριότερων προίόντων που καλύπτουν όλο το εύρος των προς βαφή επιφανειών (εξωτερική - εσωτερική 
τοιχοποιία, ξύλινες - µεταλλικές επιφάνειες).
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκρασία κάτω από 6  C και πάνω από 40  C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Το προϊόν εφαρµόζεται σε δύο η τρείς επιστρώσεις, οι οποίες πρέπει να απέχουν 
χρονικά µεταξύ τους τουλάχιστον 2 ώρες. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 20-30 µέρες

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ εσωτερικής χρήσης
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οικολογικό άοσµο πλαστικό αρίστης ποιότητος. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
χαµηλές εξατµίσεις Οργανικών ενώσεων. Έχει εξαιρετική αντοχή µε πολύ υψηλή καλυπτικότητα και 
εξαιρετικό δούλεµα  που το κάνει δηµοφιλή τόσο στους επαγγελµατίες όσο και στους ερασιτέχνες. 
Ιδανικό για σοβάδες σπατουλαριστούς τοίχους, γυψοσανίδες ξύλα κλπ. Απαραίτητο για παιδικά 
δωµάτια, νοσοκοµεία και γενικά όπου θέλουµε άοσµο περιβάλλον βαφής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Κορυφαίας ποιότητας θερµοµονωτικό  χρώµα ιδανικό για  εσωτερική θερµοµόνωση. Με τα ειδικά 
θερµοκεραµικά νανοσφαιρίδια που περιέχει, θερµοµονώνει τον χώρο σας και από τους τρείς τρόπους 
µεταφοράς της θερµότητας. Συγχρόνως εκµεταλλεύεται την ιδιότητα του αυτή για να µας προσφέρει ένα 
πιο ζεστό και υγιεινό περιβάλλον, προσφέροντας µεγάλη καλυπτικότητα µε βελούδινη επιφάνεια. Έχει 
πολύ µεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιµο. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις µας προσφέρει τη δυνατότητα έως 
80% ταχύτερης θέρµανσης των χώρων µε αποτέλεσµα ακόµη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6οC και πάνω από 40 οC και όταν η 
σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε την επιφάνεια που θέλουµε να βάψουµε,εφαρµόζουµε το 
πλαστικό THERMOLIFE  αραιωµένο µε νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες προηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt, 9Lt, 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
ανά στρώση

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη
Αστάρι καλυπτικό

Λευκό και σε τρείς βάσεις
του χρωµοσυστήµατος 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

Επιφανειακά σε 20-40 λεπτά.
Επαναβάφεται µετά από

4-6 ώρες

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

214-20m /lit
ανά στρώση

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη
Αστάρι καλυπτικό

Λευκό και σε τρείς βάσεις
για το σύστηµα χρωµατισµού 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κορυφαίας ποιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει µεγάλη 
καλυπτικότητα και λευκότητα. ∆ίνει βελούδινη επιφάνεια και απλώνει τέλεια. ∆ουλεύεται εύκολα µε ρολό, 
πινέλο ή πιστόλι σε κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια. Έχει πολύ µεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιµο.

                           Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο                                  Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από            

 ο40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε την επιφάνεια που θέλουµε να βάψουµε, 
περνάµε ένα χέρι πλαστικό STEP αραιωµένο µε νερό έως 15%. Ακολούθως, µετά από µία έως δύο ώρες περνάµε το δεύτερο χέρι 
µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες προηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα.

          

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt, 9Lt, 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

214-20m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό, σε 10 βασικές
αποχρώσεις και σε 3 βάσεις για το

σύστηµα χρωµατισµού ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη
Αστάρι καλυπτικό

από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίστε την επιφάνεια που θέλετε  να βάψετε. Περάστε ενα 
χέρι πλαστικό BOLERO αραιωµένο µε νερό έως 15%. Μετά απο µία έως δύο ώρες περάστε το δεύτερο χέρι µε αραιώση 5-10% 
νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες περάστε πρώτα ένα αντισκουριακό υπόστρωµα. Επιφάνειες απο υδρόχρωµα περάστε τις 
πρώτα µε το ακρυλικό αστάρι νεφτιού της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 9Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-10m /lit
ανά στρώση

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη

Λευκό και σε τρείς βάσεις
του χρωµοσυστήµατος 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6**
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Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό
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7ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6**

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-10m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Λευκό και σε δύο βάσεις του
χρωµοσυστήµατος ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλής ποιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση, µε µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή 
λευκότητα. Χρησιµοποιείται εκεί που δεν έχουµε απαιτήσεις συχνού σφουγγαρίσµατος της επιφάνειας.

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το αντιµουχλικό πλαστικό UN-MOULD είναι ένα υλικό που λύνει το πρόβληµα της µούχλας. Η ειδική του 
σύνθεση και µε την προσθήκη µυκητικτόνου το καθιστά απρόσβλητο από τους µύκητες της υγρασίας. 
Ενδείκνυται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. 

                                    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο                                 Ανακατέψτε  καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 

 ο40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αν πρόκειται για νέα επιφάνεια ασταρώνουµε µε το ΑΣΤΑΡΙ 
ΝΕΦΤΙΟΥ της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ και µετά βάφουµε µε το UN-MOULD  σαν συµβατικό πλαστικό. Όταν πρόκειται για επιφάνεια που 
έχει προσβληθεί µε µούχλα ξεπλένεται πρώτα µε το ειδικό καθαριστικό UN-MOULD Clean της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Κατόπιν περνάµε 
ένα χέρι λευκό υπόστρωµα ΜΟΝΟ-SMOKE. Έτσι η επιφάνεια έχει προετοιµαστεί κατάλληλα για την χρήση του UN-MOULD. 
ΑΚΙΝ∆ΥΝΟ για τον άνθρωπο.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
212-16m /lit

ανά στρώση

Στεγνό στην αφή σε
20 έως 60 min ανάλογαµε

την επιφάνεια και τις συνθήκες
∆ιατίθεται σε λευκό

Mono-Smoke,
Αστάρι Nεφτιού

Π

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κορυφαίας ποιότητας πλαστικό σατινέ χρώµα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει µεγάλη 
καλυπτικότητα και λευκότητα. ∆ίνει βελούδινη επιφάνεια και απλώνει τέλεια. ∆ουλεύεται εύκολα µε ρολό, 
πινέλο ή πιστόλι σε καθαρισµένη επιφάνεια. Έχει πολύ µεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιµο.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0,75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

214-20m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 10% νερό
∆εύτερο χέρι 5% νερό

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη

Λευκό και σε τρείς βάσεις
του χρωµοσυστήµατος 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
To COVER-LATEX διαθέτει υψηλή καλυπτικότητα, χιονάτο λευκό και αντοχή στο σφουγγάρισµα µε υπέροχη 
αφή. Προσφέρεται και σε µοντέρνες πάλ αποχρώσεις. Υπερκαλύπτει όλες τις προδιαγραφές ανώτερης 
ποιότητας πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις µετρήσεις του ΕΛ.Ο.Τ.*7.88.

                                    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο                                  Ανακατέψτε  καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 

 ο40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε και ασταρώσουµε  την επιφάνεια που θέλουµε 
να βάψουµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό COVER-LATEX αραιωµένο µε νερό έως 15%. Ακολούθως, µετά από µία έως δύο ώρες 
περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό.Σε µεταλλικές επιφάνειες προηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 
Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώµατος.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-12m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη

Λευκό και σε τρείς βάσεις
του χρωµοσυστήµατος 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ
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Π

Καθιστικό

Παιδικό δωµάτιο

Κουζίνα

Χρώµα&διακόσµηση

                                    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο                                  Ανακατέψτε  καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 

 ο40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Το Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑ περνιέται σε δύο χέρια. Στο πρώτο χέρι αραίωση 
15% νερό ενώ στο δεύτερο χέρι 5-10%. Αν πρόκειται να χρωµατίσουµε το Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑ θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι όταν 
στεγνώνει ανοίγει το χρώµα του.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υπέρλευκο χρώµα ταβανιών για εσωτερική χρήση. ∆ουλεύεται εύκολα και απλώνει χωρίς να κάνει 
“ρολλιές”. Αντέχει στην ξηρή τριβή και καλύπτει όλες τις επιφάνειες µε δύο χέρια.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

3Lt , 9Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

24-6m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε Λευκό και σε βάση (P)
για ανοιχτές αποχρώσεις

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλής ποιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση, µε µεγάλη καλυπτικότητα και εντυπωσιακή 
λευκότητα. Χρησιµοποιείται εκεί που δεν έχουµε απαιτήσεις συχνού σφουγγαρίσµατος της επιφάνειας.

                                    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο                                  Ανακατέψτε  καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 

 ο40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε και ασταρώσουµε την επιφάνεια που θέλουµε 
να βάψουµε, περνάµε ένα χέρι πλαστικό VELVET LATEX αραιωµένο µε νερό έως 15%. Ακολούθως, µετά από µία έως δύο ώρες 
περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες προηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 
Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώµατος.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

3Lt , 9Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-10 m /Lt
χρώµατος

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη
∆ιατίθεται σε Λευκό.

Τα ζεστά χρώµατα αλλά και οι συνδυασµοί τους δί-
νουν µια αίσθηση αρµονίας στο χώρο. Αυτό µπορεί
να επιτευχθεί µε την εφαρµογή χρώµατος σε όλη
την ενότητα ή σε µια πλευρά του τοίχου.

Υπνοδωµάτιο
Στο παιδικό δωµάτιο µπορεί να
χρησιµοποιηθούν χρώµατα και
έντονοι συνδυασµοί που αρέσουν
στα παιδιά, πλαισιώνοντάς τα από
διάφορες φιγούρες και παιδικές
παραστάσεις.

Γενικά στα υπνοδωµάτια προτιµώνται παστέλ χρώµατα και ζε-
στές αποχρώσεις που δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα χαλάρω-
σης, όπως το χρώµα της λεβάντας, το γαλάζιο ή το πράσινο.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την εικόνα της κουζίνας,
ιδιαίτερα εάν είναι στον ίδιο, ενιαίο χώρο µε το
καθιστικό είναι σίγουρα µεγάλες. Στην περίπτωση
αυτή δεν υπάρχουν περιορισµοί, αρκεί το χρώµα
που θα επιλεγεί να είναι ιδιαίτερα καλής ποιότητας
και να πλένεται εύκολα.

Η επιλογή των χρωµάτων που θα εφαρµοστούν σε ένα εσωτερικό χώρο έχει άµεση σχέση µε τα
αισθητικά κριτήρια του ενδιαφεροµένου,τα χαρακτηριστικά του χώρου αλλά και όλη την επίπλωση.
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 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt*, 3Lt, 9Lt, 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-12m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό.
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

25-30 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό, γκρι και
κεραµιδί. Επίσης σε 3 βάσεις για το

σύστηµα χρωµατισµού ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

Αστάρι Νεφτιού,
Water Undercoat

                                             Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία 

είναι µεγαλύτερη από 80%. Σε κατάλληλα προετοιµασµένη και ασταρωµένη επιφάνεια περνάµε ένα χέρι COVER-ACRYL αραιωµένο µε νερό 
έως 15%. Ακολούθως, µετά από µία έως δύο ώρες περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 5 έως 10% νερού. Σε δύσκολες επιφάνειες (βορινοί 
τοίχοι, παραθαλάσσιες περιοχές, κλπ.) συνιστάται αστάρωµα της επιφάνειας µε το ακρυλικό αστάρι νεφτιού της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώµατος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το δυνατό χρώµα που µας επιτρέπει να καλλωπίσουµε και να προστατεύσουµε όλες τις εκτεθειµένες στις καιρικές 
συνθήκες εξωτερικές επιφάνειες. Η ακρυλική του βάση εγγυάται πολυετή αντοχή. Υπερκαλύπτει όλες τις 
προδιαγραφές ανώτερης ποιότητας πλαστικού χρώµατος σε αντίξοες καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε τις µετρήσεις 
του ΕΛ.Ο.Τ.*7.88.
 

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 9Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-12m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Αστάρι πλαστικού
Water Undercoat

Πρώτη ύλη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Άριστης ποιότητος 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα για τον χρωµατισµό και προστασία των εξωτερικών επιφανειών. 
Εχει εξαιρετική αντοχή µε πολύ υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετικό δούλεµα που το κάνει δηµοφιλή τόσο στους 
επαγγελµατίες όσο και στους ερασιτέχνες. Ιδανικό για µπετόν, τούβλα σοβάδες µε µεγάλη αντοχή στα αλκάλια του 
µπετόν.

                                             Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες λάδια, και να είναι ασταρωµένες µε Water Undercoat  η Αστάρι Νεφτιού της 

ο οΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκρασία κάτω από 6  C και πάνω από 40  C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Το προϊόν εφαρµόζεται σε δύο η τρείς επιστρώσεις, οι οποίες πρέπει να απέχουν χρονικά µεταξύ τους 
τουλάχιστον 4 ώρες. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 20-30 µέρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η καλύτερη δυνατή επιλογή σας για χρωµατισµό και προστασία εξωτερικών επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση µε 
100% γαλακτώµατα ακρυλικού-στυρενίου το καθιστούν άτρωτο σε κάθε εξωτερικό επηρεασµό. Κατάλληλο για 
µπετόν, σοβά, τούβλα, νοβοπάν κ.λ.π. Έχει πολύ µεγάλη αντοχή στα αλκάλια του µπετόν.

                                             Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  ο                                       Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και 

όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε και ασταρώσουµε την επιφάνεια που θέλουµε να βάψουµε, περνάµε 
ένα χέρι τσιµεντόχρωµα STEP ACRYL αραιωµένο έως 15 % µε νερό. Ακολούθως µετά από 1 έως 2 ώρες περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 5-
10% νερό. Είναι απρόσβλητο στην παγωνιά, στην υγρασία και στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
χρώµατος

ανά στρώση. 

Επιφανειακά σε 1 ώρα.
Επαναβάφεται µετά

από 4-6 ώρες.

Λευκό και σε τρείς βάσεις του
χρωµοσυστήµατος 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

Αστάρι Νεφτιού
Water Undercoat 

εξωτερικής χρήσηςΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Α

όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίστε την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Περάστε ενα χέρι  BOLERO ACRYL 
αραιωµένο µε νερό έως 15%. Μετά απο µία έως δύο ώρες περάστε το δεύτερο χέρι µε αραιώση 5-10% νερό. Σε δύσκολες επιφάνειες (βορεινοί 
τοίχοι, παραθαλάσσιες περιοχές κλπ) συνιστάται αστάρωµα της επιφάνειας  µε το ακρυλικό αστάρι νεφτιού της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ.

9ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12*

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

 0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

Αστάρι Νεφτιού,
Water Undercoat

20-25 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Λευκό και σε τρείς βάσεις
του χρωµοσυστήµατος 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

Λευκό και σε τρείς βάσεις
του χρωµοσυστήµατος 

ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ
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                                             Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  ο                                       Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και 

όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Η επιφάνεια προς βαφή πρέπει να είναι καθαρή και ακολούθως εφαρµόζουµε το πρώτο 
χέρι STEP ACRYL W.S. µε αραίωση 15% White Spirit. Μετά από 1 έως 2 ώρες περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 5-10% W.S. Το STEP ACRYL 
W.S. λόγω της σύνθεσης του εκτός από τις εξωτερικές επιφάνειες είναι κατάλληλο και για βαφή δαπέδων από µπετόν.

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt* , 4Kg , 15Kg

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
ανά στρώση

Στεγνό για επαναβαφή
45-60 min ανάλογα

µε τις συνθήκες
∆ιατίθεται σε λευκό Αστάρι Νεφτιού

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Step Acryl White Spirit είναι το ιδανικότερο υλικό για βαφή και προστασία εξωτερικών επιφανειών. Η ειδική του 
ακρυλική σύνθεση διαλυτού το κάνει να παρέχει µακροχρόνια προστασία, αντοχή στις πιο ακραίες καιρικές 
συνθήκες και στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Εφαρµόζεται σε µπετόν, σοβά, τούβλα, νοβοπάν κ.τ.λ. Έχει µεγάλη 
καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλής ποιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ∆ιαθέτει µεγάλη καλυπτικότητα και 
εντυπωσιακή λευκότητα. Η ακρυλική του σύνθεση το καθιστά ανθεκτικό στα αλκάλια του τσιµέντου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλής ποιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ∆ιαθέτει µεγάλη καλυπτικότητα και 
εντυπωσιακή λευκότητα. Η ακρυλική του σύνθεση το καθιστά ανθεκτικό στα αλκάλια του τσιµέντου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σιλικονούχο ακρυλικό χρώµα για εξωτερική χρήση, κατάλληλο για εφαρµογή σε τσιµέντο ή σοβά. Ενδείκνυται για 
προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, ατµοσφαιρική ρύπανση). Αποτρέπει στην εξωτερική 
υγρασία και την βροχή να διεισδύσει στον τοίχο. Επιτρέπει όµως στην εσωτερική υγρασία του τοίχου να αποβληθεί 
ως ατµός. «Αυτοκαθαρίζεται» από τους ατµοσφαιρικούς ρύπους µε το νερό της βροχής. Ιδανικό για περιπτώσεις που 
«ξερνάει» το χρώµα εσωτερική υγρασία.

                                             Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  ο                                            Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.Αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν 

η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε και ασταρώσουµε την επιφάνεια που θέλουµε να βάψουµε, περνάµε ένα 
χέρι NATURA ACRYL αραιωµένο µε νερό έως 15%. Ακολούθως, µετά από µία έως δύο ώρες περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 5 έως 10% 
νερό. Σε µεταλλικές επιφάνειες προηγείται πάντα αντισκωριακό υπόστρωµα. 

                                             Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  ο                                       Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και 

όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε και ασταρώσουµε την επιφάνεια που θέλουµε να βάψουµε, περνάµε 
ένα χέρι τσιµεντόχρωµα VELVET ACRYL αραιωµένο έως 15 % µε νερό. Ακολούθως µετά από 1 έως 2 ώρες περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 
5-10% νερό.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

3Lt , 9Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-12m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20-25 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

3Lt , 9Lt, 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-12m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

1-2 ώρες ανάλογα
µε τις συνθήκες

Αστάρι Νεφτιού,
Water Undercoat

Αστάρι Νεφτιού,
Water Undercoat

10 ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12*

Α

Λευκό και σε δύο βάσεις του
χρωµοσυστήµατος ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία 

είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε και ασταρώσουµε την επιφάνεια που θέλουµε να βάψουµε, περνάµε ένα χέρι SILICON STEP 
ACRYL αραιωµένο έως 15 % µε νερό. Ακολούθως µετά από 1 έως 2 ώρες περνάµε το δεύτερο χέρι µε αραίωση 5-10% νερό. Είναι απρόσβλητο 
στην παγωνιά, στην υγρασία και στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Γι' αυτό µπορούµε να δίνουµε 12 χρόνια εγγύηση άψογης συµπεριφοράς 
σε όλες τις συνθήκες.

Πρώτο χέρι 15% White Spirit
∆εύτερο χέρι 5-10% White Spirit

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

 0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό Silicon Undercoat

20-25 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
To RELIEF είναι το ακρυλικό ανάγλυφο επίχρισµα µε µοναδικές ιδιότητες αντοχής και οµορφιάς. Η σύνθεση του το 
καθιστά ένα υλικό κατάλληλο για βαφή εξωτερικών επιφανειών µε µακροχρόνια προστασία, από τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες, την ατµοσφαιρική ρύπανση και την υπεριώδη ακτινοβολία.

                                             Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  ο                                       Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 30 C και 

όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Το RELIEF περνιέται σε δύο χέρια. Στο πρώτο χέρι η αραίωση γίνεται 5% µε νερό και αφού 
στεγνώσει η επιφάνεια καλά περνάµε το δεύτερο χέρι χωρίς αραίωση. Για να πετύχουµε την επιθυµητή επιφάνεια σε `σαγρέ`, θα πρέπει το 
δεύτερο χέρι να περαστεί µε το ειδικό ρολό για RELIEF. Μπορούµε να αυξοµειώσουµε το ̀ µπιµπίκι` ανάλογα µε τον τρόπο που θα δουλέψουµε 
το ρολό.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

5Kg , 15Kg

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
21m /Kg

ανά στρώση

Πρώτο χέρι 5% νερό.
∆εύτερο χέρι χωρίς αραίωση

15-30 min αναλόγως
τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό
Αστάρι Νεφτιού,
Water Undercoat

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
To MONOSTOP 2-component είναι ένα ελαστικό, επαλειφόµενο, στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών. Έχει πολύ µεγάλη αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες (-20 έως 70°C) και στην ηλιακή ακτινοβολία. Πάνω από 10 χρόνια χωρίς πρόβληµα αλλοίωσης του υλικού. 
Αποτελείται από µια ακρυλική πάστα (συστατικό Α) και λευκό τσιµέντο υψηλής ποιότητος ΕΝ-52,5 (συστατικό Β). Χρησιµοποιείται για 
τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεµα, σοβά, τούβλο, τσιµεντόλιθο, µωσαϊκό, γυψοσανίδα, ξύλο, µέταλλο κλπ. Είναι ιδανικό για 
εφαρµογές όπου απαιτείται υψηλή ελαστικότητα και καλή πρόσφυση της στεγανωτικής στρώσης. Κατάλληλο για τη στεγάνωση 
επιφανειών που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, δονήσεις.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθαρίζουµε πολύ καλά την προς µόνωση επιφάνεια. Εν συνεχεία περνάµε το αστάρι νεφτιού της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ αραιωµένο µε 50% White Spirit ή Αστάρι 
χαλαζία της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ αραιωµένο µε 30% νερό. Ρίχνουµε µέσα στο δοχείο  9,5Kg (Α συστατικό) και 6,5Kg (B συστατικό). Ανακατεύουµε σε αναδευτήρα σε 
χαµηλές στροφές  (200 έως 400 / λεπτό). Αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 35°C. Την επόµενη µέρα του ασταρώµατος 
επαλείφουµε το MONOSTOP 2-component. Aν Χρειαστεί αραιώνουµε µε νερό έως 5%. Το ίδιο επαναλαµβάνουµε την επόµενη ηµέρα. Σε ταράτσες που 
δέχονται µεγάλα φορτία και καταπόνηση, συνιστάται κατά την πρώτη επίστρωση του µονωτικού υλικού, η εφαρµογή αντιαλκαλικού υαλοπλέγµατος της 
ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ (160gr/m2 µε καρέ 4Χ4mm). . To υαλόπλεγµα καλύπτεται µε 2 σταυρωτές επιστρώσεις µε Monostop 2-component. Eνσωµατώνεται στην 
επιφάνεια και ενισχύει τις αντοχές της. Την επόµενη ηµέρα εφαρµόζουµε ένα δεύτερο  χέρι µε Μonostop 2-component.  Για δύσκολες και προβληµατικές 
περιπτώσεις συνιστάται και µια τρίτη επάλειψη.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Θα πρέπει να µην βραχεί για 24 ώρες µετά την επάλειψη. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές 
του αντοχές µετά απο 20-30 µέρες.

12 ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12*

ΜΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το MONO-STOP είναι ένα µονωτικό στεγανωτικό για προστασία όλων των δύσκολων επιφανειών. Μονώνει και 
στεγανοποιεί ταράτσες, τοιχούς κλπ. Εφαρµόζεται και πάνω σε µονώσεις πίσσας και ασφάλτου καθώς και σε τοίχους και 
µπετά θεµελίων. Χάρη στην ακρυλική του σύσταση, έχει µεγάλη αντοχή τόσο ως θερµοµονωτικό ηλιακής ακτινοβολίας 
όσο και σαν στεγανωτικό υγρασίας. Η ελαστικότητα του είναι µετρηµένη σε 593%.

                                      Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  ο                                      Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν 

η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίζουµε πολύ καλά την προς µόνωση επιφάνεια. Εν συνεχεία περνάµε το ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ 
της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ αραιωµένο µε 50% White Spirit. Την επόµενη µέρα επαλείφοµε το MONO-STOP αραιωµένο µε 10% νερό. Το ίδιο 
επαναλαµβάνουµε την επόµενη ηµέρα αυτή την φορά χωρίς αραίωση. Για δύσκολες και προβληµατικές περιπτώσεις συνιστάται και µια τρίτη 
επάλειψη. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Θα πρέπει τουλάχιστον να µην βραχεί για 24 ώρες µετά την επάλειψη.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
21,5 m /lit µονωτικού

(για οριζόντιες επιφάνειες)
2      3 m /lit µονωτικού

(για κάθετες επιφάνειες)

Πρώτο χέρι 10% νερό
∆εύτερο χέρι χωρίς αραίωση

30-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες 

Αστάρι Νεφτιού
∆ιατίθεται σε λευκό

και κεραµιδί 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
28-10m /lit

ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 10% νερό

20-25 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

    ∆ιατίθεται σε λευκό και
σε τρεις βάσεις

Αστάρι Νεφτιού,
Water undercoat

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23,5Kg/m /mm

πάχους

30-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες 

∆ιατίθεται σε λευκό
Αστάρι Νεφτιού
Αστάρι Χαλαζίας

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
To THERMOFLEX είναι ένα κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό, ειδικό θερµοµονωτικό χρώµα εξωτερικών τοίχων και 
ταρατσών. Είναι ελαστοµερές, διατηρώντας την ελαστικότητά του ακόµα και σε θερµοκρασίες από -20°C έως 80°C. 
Καλύπτει τέλεια τριχοειδή και µικρορωγµές στις επιφάνειες προσφέροντας έτσι εξαιρετική  στεγάνωση των εξωτερικών 
τοίχων από την υγρασία. Τα ειδικά θερµοκεραµικά νανοσφαιρίδια που περιέχει στην σύσταση του, του δίνουν 
θερµοµονωτικές ιδιότητες, που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας χειµώνα - καλοκαίρι. Εφαρµόζεται σε κάθε 
είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια. ∆ηµιουργεί µία αδιάβροχη και ελαστική µεµβράνη, εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές

συνθήκες. Προσφέρει µία θαυµάσια µατ επιφάνεια. Το THERMOFLEX είναι ένα ψυχρό χρώµα και χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε µόνο του, είτε ως µέρος του συστήµατος 100% ACRYL 
THERMONOSYSTEM ως τελική επίστρωση, συµβάλλοντας επικουρικά στην θερµοµόνωση του όλου συστήµατος.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt , 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

Αστάρι Νεφτιού,
Water undercoat

26-8m /lit
ανά στρώση

Πρώτο χέρι 15% νερό
∆εύτερο χέρι 5-10% νερό

20-25 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

    ∆ιατίθεται σε λευκό και
σε τρεις βάσεις.
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*Για τις οδηγίες χρήσεως εφαρµογής ανατρέξτε στις αντίστοιχες  του προϊόντος ΜΟΝΟ FLEX.
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 ∆ιατίθεται 6Kgr , 16Kgr



ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

212-14m /lit
ανά στρώση

∆ιαλύτης το White Spirit
της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ
σε αναλογία 5-10%

Στεγνό για
επαναβαφή

σε 1 ώρα

∆ιατίθεται σε µαύρο,
κεραµιδί, γκρι, µπλε

και κυπαρισσί

∆ιατίθεται σε µεταλλικά
δοχεία 0.75Lt** ,2.5Lt***

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Σασσικότ είναι βερνικόχρωµα για τις µεταλλικές επιφάνειες των σασσί των αυτοκινήτων. ∆ουλεύεται 
πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, δίνει καλή γυαλάδα και προστασία από την σκουριά. Είναι εύκολο στη 
χρήση, έχει µεγάλη καλυπτικότητα και τέλειο άπλωµα. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια. ∆ουλεύεται µε πινέλο, ρολό ή και 
πιστόλι. Αραιώνεται µε White Spirit ή µε τερεβινθέλαιο (Νέφτι Πεύκου)

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

210-12m /lit
ανά στρώση

Επιφανειακά σε 1-2 ώρες.
Εξαρτάται από τις συνθήκες
και το πάχος της εφαρµογής

∆ιατίθεται σε γκρι
∆ιατίθεται σε µεταλλικά

δοχεία των
0.75Lt*,  2.5Lt***

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας υπόστρωµα µε µεγάλες αντισκωριακές ιδιότητες. Προστατεύει όλες τις σιδερένιες 
επιφάνειες και τις προετοιµάζει για το τελικό βάψιµο. Ο µηχανισµός προστασίας βασίζεται σε ιόντα 
φωσφορικού ψευδάργυρου. Εφαρµόζουµε  εκεί όπου θέλουµε απόλυτη προστασία και πολύ µεγάλη 
αντοχή. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανακατέψτε καλά πριν από την χρήση και αποφεύγετε θερµοκρασίες εφαρµογής κάτω από από 6°C και πάνω από 40°C και όταν 
η σχετική υγρασία υπερβαίνει 80%. Αφού καθαρίσουµε την µεταλλική επιφάνεια από τις σκόνες, λάδια και σκουριά περνάµε 
ένα χέρι ZINC-PRIMER αραιωµένο µε 5-10% µε White Spirit.  Όταν στεγνώσει γυαλοχαρτάρουµε την επιφάνεια, την 
καθαρίζουµε και είναι έτοιµη να δεχθεί το τελικό χρώµα. Ακραίες συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να βλάψουν τις 
ιδιότητες της επίστρωσης. 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

210-12m /lit
ανά στρώση

∆ιαλυτικό White spirit
ή διαλυτικό νίτρου
σε αναλογία 5-10%

Στεγνό για βαφή
σε 10-15 min

ανάλογα µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε γκρι, µπεζ,
µαύρο, λευκό και κεραµιδί

απόχρωση

∆ιατίθεται σε µεταλλικά
δοχεία των 0.375Lt*,
0.750Lt*,2.5Lt***,9Lt

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία 

είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε την µεταλλική επιφάνεια από λέπια σκουριάς, σκόνες και λάδια, περνάµε ένα χέρι PRIMER 
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ αραιωµένο 5 έως 10% µε διαλυτικό νίτρου. Όταν στεγνώσει γυαλοχαρτάρουµε την επιφάνεια µε ψιλό γυαλόχαρτο την 
καθαρίζουµε και είναι έτοιµη να δεχθεί το τελικό χρώµα. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες 
του χρώµατος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υψηλής ποιότητας υπόστρωµα µε µεγάλες αντισκωριακές ιδιότητες για βιοµηχανική χρήση. Προστατεύει όλες τις 
σιδερένιες επιφάνειες και τις προετοιµάζει για το τελικό βάψιµο. Είναι ταχυστέγνωτο και αντέχει σε υψηλές 
θερµοκρασίες (έως 100 βαθµούς Κελσίου). Είναι κατάλληλο για κάγκελα, δοκάρια, πόρτες και για κάθε είδους 
σιδερένια επιφάνεια που έχει ανάγκη προστασίας απο οξείδωση.

ΥΑΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία 

είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε την µεταλλική επιφάνεια από λέπια σκουριάς, σκόνες και λάδια, περνάµε ένα χέρι 
AUTOPRIMER αραιωµένο 5 έως 10% µε διαλυτικό νίτρου. Όταν στεγνώσει γυαλοχαρτάρουµε την επιφάνεια µε ψιλό γυαλόχαρτο την 
καθαρίζουµε και είναι έτοιµη να δεχθεί το τελικό χρώµα. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες 
του χρώµατος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κορυφαίο υπόστρωµα µε µεγάλες αντισκωριακές ιδιότητες για χρώµατα αυτοκινήτων και βιοµηχανική χρήση. 
Προστατεύει όλες τις σιδερένιες επιφάνειες και τις προετοιµάζει για το τελικό βάψιµο. Είναι ταχυστέγνωτο και 
αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες (έως 100 βαθµούς Κελσίου). Είναι κατάλληλο για όλες τις σιδερένιες επιφάνειες των 
αυτοκινήτων καθώς και για κάγκελα, δοκάρια, πόρτες και για κάθε είδους σιδερένια επιφάνεια που έχει ανάγκη 
προστασίας από οξείδωση.

ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

212-15m /lit
ανά στρώση

 ∆ιαλύτης το διαλυτικό
νίτρου σε

αναλογία 5-10%

Στεγνό για βαφή σε
10-20 min ανάλογα

µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε γκρι,
µπεζ και κεραµιδί απόχρωση

∆ιατίθεται σε µεταλλικά
δοχεία των

0.75Lt*,  2.5Lt***

Χρησιµοποιήστε
πιστόλι

Airless ή αέρος

13ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***
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Aραίωση
µε White Spirit

σε αναλογία 5-10%
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

28-10 m /kg
χρώµατος 

∆ιαλύτης το White Spirit σε
αναλογία 5-10%

2-4 ώρες ανάλογα µε
τις συνθήκες 

∆ιατίθεται σε µεταλλικά
δοχεία 0.75Lt* ,2.5 Lt*** 

∆ιατίθεται σε λευκό 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ιδεώδες λευκό υπόστρωµα για τοίχους και εσωτερικές ή εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. ∆ουλεύεται πολύ 
µαλακά, απλώνει θαυµάσια και διαθέτει µοναδική καλυπτική ικανότητα για την προετοιµασία του 
τελικού χρώµατος.

                                        Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη και γυαλοχαρταρισµένη επιφάνεια. Στεγνώνει 
σε 2-4 ώρες και καλύπτει 8-10 m²/Lit. Ακολούθως γυαλοχαρτάρουµε την επιφάνεια µε ψιλό γυαλόχαρτο και είµαστε έτοιµοι για 
το τελικό "πέρασµα" µε ριπολίνη. Αραιώνεται µε ̀ White Spirit ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό αδιάβροχο υπόστρωµα µε ισχυρή πρόσφυση και διεισδυτικότητα κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Προσφέρει έτοιµη επιφάνεια για την επαναβαφή µε πλαστικά χρώµατα ή 

2υδατοδιαλυτά µονωτικά. Στεγνώνει πολύ γρήγορα, δεν κιτρινίζει και έχει χαµηλό τελικό κόστος ανά  m

                                        Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε την επιφάνεια που θέλουµε να ασταρώσουµε, εφαρµόζουµε 
το ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ αραιωµένο ανάλογα µε την επιφάνεια που θέλουµε να ασταρώσουµε. Ιδανικό τόσο για υδατοδιαλυτά 
πλαστικά ή τσιµεντοχρώµατα όσο και για υγροµονωτικά ταρατσών ή κάθετων επιφανειών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το WATER VELATURA είναι λευκό ακρυλικό υπόστρωµα νερού για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές 
ξύλινες επιφάνειες. ∆ουλεύεται πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, έχει ισχυρή πρόσφυση και διαθέτει 
µοναδική καλυπτική ικανότητα για την προετοιµασία του τελικού χρώµατος. Είναι σχεδόν άοσµο και 
εύκολο στη χρήση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια σε δύο χέρια αραιωµένο µε νερό.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια, µούχλα, σκουριά και παλιά ξεφλουδισµένα χρώµατα. 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

210-15m /lit
ανά στρώση

∆ιαλύτης το White Spirit σε
αναλογία 5-10%

Στεγνό για επαναβαφή
45-60 min ανάλογα

µε τις συνθήκες 
∆ιατίθεται σε Λευκό

∆ιατίθεται σε µεταλλικά
δοχεία 0.75Lt* ,2.5 Lt***

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

210-12m /lit
ανά στρώση

Για κάθετες επιφάνειες
αραίωση 100% µε White Spirit 

Για οριζόντιες επιφάνειες
αραίωση 80% µε White Spirit

2 ώρες ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιάφανο
∆ιατίθεται σε µεταλλικά
δοχεία 0.75Lt*, 5Lt, 15Lt 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

212-15m /lit
ανά στρώση

10-20% νερό για πινέλο
ή ρολό

Στην αφή σε 1-2 ώρες,
επαναβαφή σε

4-6 ώρες
∆ιατίθεται σε λευκό

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 0.75Lt* και 3 Lt
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίζουµε καλά την προβληµατική επιφάνεια ξύνοντάς την µε σπάτουλα. 
Ακολούθως θα πρέπει να προσέξουµε ειδικά για υγρασία που θέλουµε να καλύψουµε να έχει στεγνώσει πλήρως. Κατόπιν 
εφαρµόζουµε το MONO-SMOKE αραιωµένο µε `White Spirit ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ` σε αναλογία 5 έως 10%. Τα εργαλεία µας 
καθαρίζονται µε το διαλυτικό που χρησιµοποιήσαµε. Θεωρητική απόδοση 15 m²/lit.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
To MONO-SMOKE είναι ένα ακρυλικό λευκό µονωτικό υλικό για την κάλυψη και την αποµόνωση 
επιφανειών που ̀ ξερνούν` κιτρινίλα στο τελικό χρώµα. Αποµονώνει καπνιά, νικοτίνη και παλιές υγρασίες, 
µούχλα, σκουριά κλπ. Μετά την επίστρωση µε MONO-SMOKE µπορούµε να βάψουµε µε οποιοδήποτε 
πλαστικό χρώµα ή λαδοµπογιά χωρίς να έχουµε προβλήµατα εµφάνισης λεκέδων στο τελικό χρώµα.

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

220-25 m /kgr
χρώµατος 

Αραιώνουµε σε αναλογία
3 µέρη νερού µε 1 µέρος

Ακρυλικό ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Στεγνό για βαφή σε 20 min
ανάλογα µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 0.75Lt*,  3Lt, 10Lt 

∆ιατίθεται σε υπόλευκο 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ιδεώδες υπόστρωµα προετοιµασίας όλων των επιφανειών για βάψιµο. Έχει µεγάλη πρόσφυση και 
“δένει” τις προς βαφή επιφάνειες. Ιδανικό για γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, σοβά, χάρντµπορντ κ.λ.π. 
Ενισχύει την πρόσφυση του πλαστικού χρώµατος και µειώνει την κατανάλωσή του. Λόγω της ακρυλικής 
του σύστασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί  και σε εξωτερικούς τοίχους. Για “γύρισµα” της επιφάνειας από 
υδρόχρωµα σε πλαστικό επιβάλλεται η εφαρµογή του.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ιδεώδες λευκό υπόστρωµα προετοιµασίας όλων των επιφανειών για βάψιµο. Έχει µεγάλη πρόσφυση και 
“δένει” τις προς βαφή επιφάνειες. Ιδανικό για γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, σοβά, χάρντµπορντ κ.λ.π. 
Ιδανικό για σοβά και ειδικά για εµφανή µπετά. Ενισχύει την προσφυση του πλαστικού χρώµατος και 
µειώνει την κατανάλωση του. Για ¨γύρισµα¨της επιφάνειας από υδρόχρωµα σε πλαστικό επιβάλεται η 
εφαρµογή του.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά 
και παλιά ξεφλουδισµένα χρώµατα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αραιώνουµε το καλυπτικό αστάρι πλαστικού µε νερό σε αναλογία 20-40%. Λόγω της ακρυλικής του σύστασης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χωρίς πρόβληµα και σε εξωτερικούς τοίχους. ∆ουλεύεται µε πινέλο ή ρολλό. Στεγνώνει σε 30 λεπτά.
Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
∆ιαφανές γαλάκτωµα συµπολυµερών ρητινών µε πολλές χρήσεις και εφαρµογές σε όλο το φάσµα των 
εργασιών βαφής. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αστάρι πλαστικού µε αραίωση 100-200%.Επισης σαν 
ενισχυτικό σε υδροχρώµατα, πλαστικά χρώµατα και σε στόκους σπατουλαρίσµατος. ∆ένει το υλικό και το 
προσδίδει µεγάλη αντοχή σε τριβή υγρή ή ξηρή ανάλογα µε την ποσότητα που βάζουµε.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ως αστάρι πλαστικού το αραιώνουµε µε νερό από 100% έως 200%.Για τις δε άλλες του χρήσεις απλά το προσθέτουµε εκεί που 
θέλουµε να το δουλέψουµε. Είναι ευκολοδιάσπαρτο και δένει πολύ εύκολα τόσο µε τους στόκους όσο και µε τις 

ο  οκυτταρίνες.Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και 
όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άριστης ποιότητας διαφανές γαλάκτωµα οξικού πολυβινυλίου µε ±2% ενεργά στερεά. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε πολλές χρήσεις και εφαρµογές σε όλο το φάσµα των εργασιών βαφής. Επίσης σαν 
ενισχυτικό σε υδροχρώµατα, πλαστικά χρώµατα και σε στόκους σπατουλαρίσµατος. ∆ένει το υλικό και το 
προσδίδει µεγάλη αντοχή σε ξηρή ή υγρή τριβή, ανάλογα µε την ποσότητα που βάζουµε. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ως αστάρι πλαστικού το αραιώνουµε µε νερό έως 200-300%.Για τις δε άλλες του χρήσεις απλά το προσθέτουµε εκεί που 
θέλουµε να το δουλέψουµε. Είναι ευκολοδιάσπαρτο και δένει πολύ εύκολα τόσο µε τους στόκους όσο και µε τις 

ο  οκυτταρίνες.Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και 
όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

20% - 40% νερό
∆ιατίθεται σε πλαστικά

δοχεία 3Lt και 10Lt .

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Αν χρησιµοποιηθεί ως αστάρι,
αραίωση µε νερό σε αναλογία 3:1

∆ιάφανο
∆ιατίθεται σε πλαστικά

δοχεία 0.75Lt, 3Lt και 10Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30-60 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιάφανο 
∆ιατίθεται σε πλαστικά

δοχεία 0.75Lt, 3Lt και 10Lt

15ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

ΥΑ

210-12 m /Lt
ανά στρώση

210-12 m /Lt
ανά στρώση

Αν χρησιµοποιηθεί ως αστάρι,
αραίωση µε νερό σε αναλογία 3:1

215-20 m /Lt
ανά στρώση

∆ιατίθεται σε Λευκό
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2300-350gr/m από έτοιµο
προς χρήση υλικό

Στεγνό για βαφή σε 30 min
ανάλογα µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 5Kg & 15Kg 

∆ιατίθεται σε υπόλευκο 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και χαλαζιακή άµµο. Χρησιµοποιείται σε λείες ή µη             
απορροφητικές επιφάνειες για να ενισχύσει την προσφυσή τους. Μετά την εφαρµογή του δηµιουργείται 
µία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον. Το Αστάρι Χαλαζία χρησιµοποιείται για την 
απόκτηση αδρότητας στο υπόστρωµα, ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση τόσο του Ακρυλικού σοβά η 
χρώµατος όσο και του γυψοσοβά που θα ακολουθήσει. Η επιφάνεια που δηµιουργείται έχει υψηλή αντο-
χή σε αλκάλια και αποτελεί ιδανικό υπόστρωµα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C ή πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 20-30 µέρες. 
∆ουλεύεται µε πινέλο ή ρολλό. Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται µε νερό.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
212-15m /lit

ανά στρώση

10-20% νερό για πινέλο ή ρολό,
30-40% νερό για πιστόλι

Στην αφή σε 1-2 ώρες,
επαναβαφή σε 4-6 ώρες

∆ιατίθεται λευκό
∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 0,75Lt και 3 Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Λευκό
∆ιατίθεται σε πλαστικά

δοχεία 0,75Lt και 3Lt
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια σε δύο χέρια αραιωµένο µε νερό.Οι 
επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια, µούχλα, σκουριά και παλιά ξεφλουδισµένα χρώµατα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το WATER PRIMER είναι υπόστρωµα νερού µε βάση συνθετικές ρητίνες για όλες τις εσωτερικές και 
εξωτερικές µεταλλικές επιφάνειες µε µεγάλες αντισκωριακές ιδιότητες. Προστατεύει όλες τις µεταλλικές 
επιφάνειες (σιδερένιες, γαλβανιζέ, αλουµίνιο) και τις προετοιµάζει για το τελικό βάψιµο. ∆ουλεύεται 
πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, έχει ισχυρή πρόσφυση και διαθέτει µοναδική καλυπτική ικανότητα για 
την προετοιµασία του τελικού χρώµατος. Είναι σχεδόν άοσµο και εύκολο στη χρήση.

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

ΥΑ

εφαρµόζεται µόνο σε νέες επιφάνειες, ή σε αυτές που είναι βαµµένες µε σιλικονούχο χρώµα, επειδή χάνει την ικανότητα της 
“αναπνοής”, αν εφαρµόζεται πάνω σε κοινά χρώµατα.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το SILICON UNDERCOAT είναι ένα διαφανές σιλικονούχο αστάρι νερού για τοίχους, µε µεγάλη πρόσφυση 
και ικανότητα εµποτισµού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι το καταλληλότερο αστάρι για 
επιφάνειες που είναι να βαφτούν µε σιλικονούχα ακρυλικά ή πλαστικά χρώµατα. Επιτρέπει στον τοίχο να 
“αναπνέει” αποβάλλοντας την εσωτερική του υγρασία , αλλά αποτρέποντάς την να διεισδύσει. Πρέπει να

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στεγνό για βαφή σε
30-60 min ανάλογαµε τις συνθήκες

215-20m /lit
ανά στρώση

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 1Lt* και 5Lt

50%-100% νερό

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Καθαρίζουµε καλά την προβληµατική επιφάνεια ξύνοντάς την µε σπάτουλα. 
Ακολούθως θα πρέπει να προσέξουµε ειδικά για υγρασία που θέλουµε να καλύψουµε να έχει στεγνώσει πλήρως. Κατόπιν 
εφαρµόζουµε το MONO SMOKE-W αραιωµένο µε `White Spirit ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ` σε αναλογία 5 έως 10%. Τα εργαλεία µας 
καθαρίζονται µε το διαλυτικό που χρησιµοποιήσαµε. Θεωρητική απόδοση 15 m²/lit.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
To MONO SMOKE νερού είναι ένα ακρυλικό λευκό µονωτικό υλικό για την κάλυψη και την αποµόνωση 
επιφανειών που ̀ ξερνούν` κιτρινίλα στο τελικό χρώµα. Αποµονώνει καπνιά, νικοτίνη και παλιές υγρασίες, 
µούχλα, σκουριά κλπ. Μετά την επίστρωση µε MONO SMOKE-W µπορούµε να βάψουµε µε οποιοδήποτε 
πλαστικό χρώµα ή λαδοµπογιά χωρίς να έχουµε προβλήµατα εµφάνισης λεκέδων στο τελικό χρώµα.

215-20m /lit
ανά στρώση

Νερό σε αναλογία
5-10%
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αραιώνεται έως
50-100% µε νερό

Στεγνό για βαφή σε 30-60 min
ανάλογα µε τις συνθήκες

215-20m /lit
ανά στρώση

∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία των
1Lt*, 5Lt, 10Lt και 20Lt 

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
∆ιαφανές ακρυλικό αστάρι µε µεγάλη διεισδυτικότητα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδεώδες 
υπόστρωµα προετοιµασίας όλων των επιφανειών για βάψιµο. Έχει µεγάλη πρόσφυση και “δένει” τις 
προς βαφή επιφάνειες. Ιδανικό για γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, σοβά, χάρντµπορντ κ.λ.π. Ενισχύει την 
πρόσφυση του πλαστικού και του ακρυλικού χρώµατος και µειώνει την κατανάλωσή τους. Είναι άοσµο, 
φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη και συνίσταται για χρήση σε κλειστούς χώρους. Λόγω της 
ακρυλικής του σύστασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς πρόβληµα και σε εξωτερικούς τοίχους.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%.
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Tο σύστηµα δηµιουργίας αποχρώσεων της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ µε αυτόµατο ή χειροκίνητο µηχάνηµα,
υποστηρίζει πάνω από 25.000 µοντέρνες και παραδοσιακές αποχρώσεις σε όλα τα είδη προϊόντων
που χρησιµοποιούνται στην οικοδοµή. Τώρα γρήγορα και αξιόπιστα σας δίνεται η δυνατότητα να
παραδίδεται στον πελάτη σας, όλες τις αποχρώσεις που θα επιλέξει µε τη γνωστή µας ποιότητα.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Άριστης ποιότητος ελαιόχρωµα για όλες τις επιφάνειες τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. 
Έχει εξαιρετική γυαλάδα µε διάρκεια και αντοχή στο κιτρίνισµα. Έχει πολύ υψηλή καλυπτικότητα µε 
εξαιρετικό δούλεµα που την κάνει δηµοφιλή και στους ερασιτέχνες. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το FAST AND RIGHT είναι εξαιρετικό βερνικόχρωµα για νέες και για σκουριασµένες, εσωτερικές και 
εξωτερικές µεταλλικές επιφάνειες. ∆εν χρειάζεται αστάρι , καθώς βάφει απευθείας επάνω στη σκουριά. 
∆εσµεύει τη σκουριά και αποτρέπει την εξάπλωσή της. ∆ουλεύεται πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, 
δίνει εξαιρετική γυαλάδα µε διάρκεια και δεν κιτρινίζει.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το COVER-LUX είναι βερνικόχρωµα (ντουκόχρωµα) για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες ή µεταλλικές 
επιφάνειες σπιτιών και σκαφών. ∆ουλεύεται πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, δίνει εξαιρετική γυαλάδα 
µε διάρκεια και δεν κιτρινίζει. Είναι εύκολο στη χρήση και από ερασιτέχνες. ∆ιαθέτει µοναδική καλυπτική 
ικανότητα για εύκολο φρεσκάρισµα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες λάδια, και να είναι ασταρωµένες µε Βελατούρα ή Primer. Ανα-

ο οκατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκρασία κάτω από 6  C και πάνω από 40  C και όταν η σχετική 
υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Το προϊόν εφαρµόζεται σε δύο η τρείς επιστρώσεις, οι οποίες πρέπει να απέχουν χρονικά µετα-
ξύ τους τουλάχιστον 4 ώρες. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 20-30 µέρες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε 2 χέρια µε αραίωση 2-5% White Spirit ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Στεγνώνει σε 
22-4 ώρες ανάλογα µε τις συνθήκες και αποδίδει 12-15 m /Lt. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις 

τελικές ιδιότητες του χρώµατος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη και ασταρωµένη επιφάνεια. Στεγνώνει σε 1 
ώρα και καλύπτει 12-15m²/Lit. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του 
χρώµατος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη και ασταρωµένη επιφάνεια. ∆ουλεύεται µε 
πινέλο ή ρολό. Αραιώνεται µε White Spirit.

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία
0.180Lt* , 0.375Lt* ,0.75Lt*,

2.5Lt***

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

212-15m /lit
ανά στρώση

Primer
Chassis Coat

Velatura
Βελατούρα νερού

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt* , 2.5Lt***

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt** , 2.5Lt***

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt* , 2.5Lt***

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
χρώµατος

ανά στρώση 

212-15m /lit
ανά στρώση

212-15m /lit
ανά στρώση

Αραιώνεται µε White Spirit. Για
εφαρµογή µε πινέλο ή µε πιστόλι

Airless αραιώνουµε από 2-5%.
Για εφαρµογή µε πιστόλι αέρος 5-7%

∆ιαλύτης το White Spirit ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ 
σε αναλογία 2-5%

∆ιαλύτης το White Spirit
ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ ή
τερεβινθέλαιο σε 

αναλογία 2-5%

∆ιαλύτης το White Spirit
ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ

σε αναλογία 2-5%

Επιφανειακά σε 2 ώρες.
Επαναβάφεται µετά

από 4-6 ώρες

Επιφανειακά σε 1 ώρα.
Επαναβάφεται µετά

από 4-6 ώρες

Επιφανειακά
σε 2 ώρες.

Επαναβάφεται µετά
από 4-6 ώρες

Στεγνό για επαναβαφή σε 2-4 ώρες,
ανάλογα µετις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό
και σε µαύρο

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το STEP-LAC είναι βερνικόχρωµα (ριπολίνη) για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες ή µεταλλικές 
επιφάνειες σπιτιών και σκαφών. ∆ουλεύεται πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, δίνει εξαιρετική γυαλάδα 
µε διάρκεια και δεν κιτρινίζει. Είναι εύκολο στη χρήση, έχει µεγάλη καλυπτικότητα και τέλειο άπλωµα.

∆ιατίθεται σε Λευκό, σε αποχρώσεις
του χρωµατολογίου µας και σε 3 βάσεις

για το σύστηµα χρωµατισµού ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 
(Στις αποχρώσεις λευκό και µαύρο

διατίθεται σε  MAT και SATINE)

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

ΒΕ

Primer
Chassis Coat

Velatura
Βελατούρα νερού

∆ιατίθεται σε λευκό
και σε 7 αποχρώσεις

χρωµατολογίου

Λευκό και σε τρείς
βάσεις του

χρωµοσυστήµατος 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΕΣ

Primer
Chassis Coat

Velatura
Βελατούρα νερού
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το MARTELE  ειναι ένα βερνικόχρωµα βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών. Προστατεύει, διακοσµεί και 
δίνει στη βαφόµενη επιφάνεια την εµφάνιση σφυρηλατηµένου µετάλλου. Χρησιµοποιείται για τη βαφή 
µεταλλικών επιφανειών, συσκευών και µηχανηµάτων. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και είναι 
ταχυστέγνωτο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το SUPER HARD είναι πρόσθετο χρωµάτων αλκυδικής βάσης όταν το χρώµα στεγνώνει στον αέρα (23 ± 2°C) 
ή σε φούρνο 60-70°C. Παρέχει στο τελικό φιλµ µεγαλύτερη σκληρότητα και στιλπνότητα, ταχύτερο 
στέγνωµα στον αέρα, καλύτερες αντοχές στις καιρικές µεταβολές.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το SUPER HARD χρησιµοποιείται ως σκληρυντικό, το οποίο προστίθεται στα χρώµατα ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το STEP LAC ΝΕΡΟΥ είναι βερνικόχρωµα (ριπολίνη) νερού για τοίχους, ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες 
εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. ∆ουλεύεται πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, δίνει εξαιρετική γυαλάδα 
µε διάρκεια και δεν κιτρινίζει. Είναι σχεδόν άοσµο, εύκολο στη χρήση και έχει µεγάλη καλυπτικότητα. 
Επίσης, είναι κατάλληλο για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωµάτων διαλύτου.

                                   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες λάδια, και να είναι ασταρωµένες µε Αuto Primer  της 

ο οΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκρασία κάτω από 6  C και πάνω από 40  
C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Το προϊόν εφαρµόζεται σε µία µε δύο  επιστρώσεις, οι οποίες πρέπει να 
απέχουν χρονικά µεταξύ τους τουλάχιστον 4 ώρες. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 20-30 µέρες.

• Για βαφή µε πινέλο - ρολό σε ποσοστό σε ποσοστό 10-20%  • Για βαφή µε πιστόλι σε ποσοστό 30-40%
Μετά την προσθήκη του SUPER HARD δεν απαιτείται περαιτέρω αραίωση του µίγµατος µε διαλυτικό.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Προσθήκη SUPER HARD σε ποσοστό µεγαλύτερο απο το προτεινόµενο καθιστά το φιλµ σκληρό και εύθραστο. Μετά την 
προσθήκη SUPER HARD, το χρώµα πρέπει να χρησιµοποιείται εντός 8 ωρών, διαφορετικά πήζει στο δοχείο. 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια. Για µεταλλικές επιφάνειες 
προηγείται χρήση του WATER PRIMER, για ξύλινες επιφάνειες WATER VELATURA και για τοίχους WATER UNDERCOAT της 
ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Εφαρµόζεται σε δύο χέρια αραιωµένο µε νερό.

                                   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
                                   Oι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδι  και να είναι ασταρωµένες µε τα αστα-
ρια Primer, Chassis Coat  και Velatura της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ.

ο οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκρασία κάτω από 6  C και πάνω από 40  C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη 80%. Το προϊόν εφαρµόζεται σε δύο η τρείς επιστρώσεις, οι οποίες πρέπει να απέχουν 
χρονικά µεταξύ τους τουλάχιστον 4 ώρες. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 20-30 µέρες.

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt** , 2.5Lt***

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt** , 2.5Lt***

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 1Lt* , 5Lt

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt***

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

212-15m /lit
ανά στρώση

10-20% νερό για πινέλο ή ρολό
Στην αφή σε 1-2 ώρες,

επαναβαφή σε 4-6 ώρες

∆ιατίθεται σε λευκό και µπορεί
να χρωµατιστεί µε το σύστηµα

χρωµατισµού ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-10m /lit
χρώµατος

ανά στρώση

Αραιώνεται µε ∆ιαλυτικό Νίτρου. Για χρήση
µε πιστόλι Airless αραιώνουµε από 2-5%.

Για εφαρµογή µε πιστόλι αέρος 5-7%.  

Σε 12 αποχρώσεις
χρωµατολογίου

Αuto Primer

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
χρώµατος

ανά στρώση 

Αραιώνεται µε ∆ιαλυτικό Νίτρου η White
Spirit Για εφαρµογή µε πινέλο η µε πιστόλι

Airless αραιώνουµε από 2-5%  Για 
εφαρµογή µε πιστόλι αέρος 7%. 

19

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Άριστης ποιότητος αυτοκινητόχρωµα για όλες τις µεταλλικές επιφάνειες. Έχει υψηλή σκληρότητα και 
γυαλάδα µε πολύ µεγάλη πρόσφυση και αντοχή στην τριβή και στην χάραξη. Γι αυτό είναι ιδανικό για την 
βαφή και την συντήρηση φορτηγών, γεωργικών µηχανηµάτων αυτοκινήτων κλπ.

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

BE

Λευκό µαύρο και
σε 18 αποχρώσεις

RAL

Επιφανειακά σε
30 λεπτά

Επαναβάφεται µετά
από 4-6 ώρες

Primer
Chassis Coat

Velatura

Επιφανειακά σε 2 ώρες.
Επαναβάφεται µετά

από 4-6 ώρες
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το RED SUN VARNISH είναι ένα βερνίκι ενός συστατικού αλκιδικής βάσεως για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Προσφέρει µακροχρόνια προστασία και αντοχή σε όλα τα είδη ξύλου. Στεγνώνει γρήγορα και η 
γυαλάδα του µένει αναλλοίωτη στο χρόνο. Όσο περισσότερα 'χέρια' περαστεί τόσο πιο πολύ τονίζονται 
τα φυσικά νερά του ξύλου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άριστης ποιότητος βερνίκι πατωµάτων ουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού. Κατάλληλο για επίχριση 
ξύλινων δαπέδων σε εσωτερικούς χώρους. Έχει υψηλή σκληρότητα και γυαλάδα µε πολύ µεγάλη 
πρόσφυση και αντοχή στην τριβή και στην χάραξη. ∆ιατηρεί την εξαιρετική γυαλάδα του και την υψηλή 
αισθητική του ξύλου για πολλά χρόνια.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Το RED SUN Varnish µπορεί να εφαρµοστεί σε παλαιά και νέα ξύλα. Στα παλαιά 
γυαλοχαρτάρουµε µε ψιλό γυαλόχαρτο την επιφάνεια και περνάµε το RED SUN αραιωµένο από 5 έως 7%. Στα νέα ξύλα θα 
πρέπει να προηγηθεί µία έως δύο στρώσεις βερνίκι εµποτισµού RED SUN. Αραιώνεται µε White Spirit.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το STONE VARNISH είναι ένα ειδικό στεγανωτικό υλικό, άχρωµο, ειδικά κατασκευασµένο για την 
διακόσµηση και την προστασία κάθε είδους πέτρας και συναφών οικοδοµικών υλικών, όπως 
διακοσµητικά τούβλα, κεραµικά, πλάκες Καρύστου, πορόλιθο, κ.λ.π..

                                        Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο                                        Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω

 οαπό 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εισχωρεί βαθιά στους πόρους και δίνει µια γυαλιστερή 
επιφάνεια που τονίζει τις ιδιαίτερες αποχρώσεις κάθε πετρώµατος. Είναι ανθεκτικό στα κτυπήµατα και τις φθορές από το 
περπάτηµα, δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει, δεν γλιστρά και είναι εύκολο στη χρήση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σε ασταρωµένη και κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια εφαρµόζουµε 2 έως 3 χέρια FLOOR VARNISH µε  διάλυση 3-5% 
White Spirit.Το κάθε χέρι πρέπει να έχει χρονική διαφορά περίπου 6 ώρες . Σε παλαιά βερνικωµένα πατώµατα γυαλο-
χαρτάρουµε και καθαρίζουµε καλά πριν εφαρµόσουµε το βερνίκι. Περνιέται µε πινέλο, ρολό ή πιστόλι µε ελάχιστη θερµοκρασία 

οεφαρµογής 10 C.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το WOOD CARE εφαρµόζεται κατά βάση σε καινούρια ξύλα. Αφού γυαλοχαρτάρουµε και καθαρίσουµε τις ξύλινες επιφάνειες, 
περνάµε ένα χέρι WOOD CARE χωρίς αραίωση. Μετά από 1 έως 1,5 ώρες περνάµε και ένα δεύτερο χέρι µε τον ίδιο τρόπο. Σε 
περίπτωση που εφαρµοστεί χρωµατισµένο θα πρέπει να έχουµε υπ' όψιν µας ότι όσο περισσότερα χέρια το περνάµε, τόσο 
περισσότερο τονίζονται τα φυσικά νερά του ξύλου. 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

28-10m /lit
ανά στρώση

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία
0.18Lt , 0.75Lt* , 3Lt***

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt***

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt* , 2.5Lt***

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-15m /lit
ανά στρώση

210-15m /lit
ανά στρώση

210-15m /lit
ανά στρώση

∆ιαλύτης το White Spirit
της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ
σε αναλογία 5-7%

∆ιαλύτης το White Spirit
ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ ή ∆ιαλυτικό

Νίτρου 10%

∆ιαλύτης το White Spirit
ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ ή τερεβινθέλαιο

σε αναλογία 3-5%

3 µε 4 ώρες ανάλογα
µε τις συνθήκες

1-2 ώρες ανάλογα
µε τις συνθήκες

2 µε 4 ώρες ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε διάφανο
γυαλιστερό και σατινέ, όπως και
σε 8 αποχρώσεις χρωµατολογίου

∆ιατίθεται σε διάφανο

Wood Care
Wood Care νερού

Wood Care
Wood Care νερού

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ξύλου - πέτρας

20

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το εµποτιστικό συντηρητικό ξύλου WOOD CARE είναι το υλικό που προσφέρει µακροχρόνια προστασία 
και αντοχή σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες πού είναι εκτεθειµένες σε εξωτερικές συνθήκες. Προσδίδει σε 
αυτές µεγάλη αντοχή και τις προστατεύει από το 'σαράκι' και από την υπεριώδη ακτινοβολία UVA & UVB 
του ηλίου.

∆ιατίθεται σε διάφανο
και 14 αποχρώσεις

χρωµατολογίου

1 µε 1,5 ώρα ανάλογα
µε τις συνθήκες

Χωρίς αραίωση
Για πλύσιµο White Spirit

∆ιάφανο

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

Βξπ

∆ιατίθεται σε µεταλλικά
δοχεία των 0.75Lt*,2.5Lt***

Το ίδιο το προϊόν
αραιωµένο µε

50% White Spirit
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το WATER RED SUN είναι ένα βερνίκι ενός συστατικού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρµόζεται 
σε πόρτες, κουφώµατα, παράθυρα και κάθε είδους ξύλο. Προσφέρει µακροχρόνια προστασία και αντοχή 
σε όλα τα είδη ξύλου. Έχει µεγάλη ελαστικότητα και δεν ξεφλουδίζει ή φουσκώνει. Στεγνώνει γρήγορα και 
η γυαλάδα του µένει αναλλοίωτη στο χρόνο. Όσο περισσότερα 'χέρια' περαστεί τόσο πιο πολύ τονίζονται 
τα φυσικά νερά του ξύλου. Είναι σχεδόν άοσµο και εύκολο στη χρήση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άριστης ποιότητος υδατοδιαλυτό βερνίκι πατωµάτων ουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού. Κατάλληλο 
για επίχριση ξύλινων δαπέδων σε εσωτερικούς χώρους. Έχει υψηλή σκληρότητα και γυαλάδα µε πολύ 
µεγάλη πρόσφυση και αντοχή στην τριβή και στην χάραξη. ∆ιατηρεί την εξαιρετική γυαλάδα του και την 
υψηλή αισθητική του ξύλου για πολλά χρόνια. Είναι σχεδόν άοσµο και εύκολο στη χρήση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Σε καινούρια ξύλα εφαρµόζεται ένα χέρι συντηρητικό ξύλου WATER WOOD CARE 
της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Ακολούθως, εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια δύο χέρια WATER RED SUN.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Σε καινούρια ξύλα εφαρµόζεται ένα χέρι WATER FLOOR VARNISH της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ 
αραιωµένο 5-10% µε νερό. Ακολούθως, εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια δύο χέρια WATER FLOOR VARNISH χωρίς 
αραίωση.

 νερού WATER RED SUN. Είναι σχεδόν άοσµο και εύκολο στη χρήση.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια σε δύο χέρια χωρίς αραίωση.

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt***

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt***

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt***

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

28-12m /lit
ανά στρώση

210-15m /lit
ανά στρώση

10% - 15% νερό.

5-10% µε νερό το πρώτο χέρι,
χωρίς αραίωση το δεύτερο

και τρίτο χέρι

20-40 min ανάλογα
µε τις συνθήκες

Στην αφή σε 1-2 ώρες,
επαναβαφή σε 4-6 ώρες

∆ιατίθεται σε άχρωµο

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

210-12m /lit
ανά στρώση

5-10% µε νερό
(πινέλο ή ρολό)

Στην αφή σε 1-2 ώρες,
επαναβαφή σε 4-6 ώρες

∆ιατίθεται σε άχρωµο

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

28-10m /lit
ανά στρώση

Χωρίς αραίωση
Για πλύσιµο νερό

Στην αφή σε 1-2 ώρες,
επαναβαφή σε 4-6 ώρες

∆ιατίθεται σε άχρωµο και
14 αποχρώσεις χρωµατολογίου

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 0.75Lt* , 3Lt***
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το εµποτιστικό συντηρητικό ξύλου νερού WATER WOOD CARE είναι το υλικό που προσφέρει µακροχρόνια 
προστασία και αντοχή σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες σε εξωτερικές συνθήκες. 
Προσδίδει σε αυτές µεγάλη αντοχή και τις προστατεύει από το 'σαράκι', τους µύκητες και από την 
υπεριώδη ακτινοβολία UVA & UVB του ηλίου.  Έχει πολύ καλή πρόσφυση και επαναβάφεται µε το βερνίκι

∆ιάφανο
Το ίδιο το προϊόν

αραιωµένο µε
25% νερό

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

Βξπ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το STONE VARNISH νερού είναι ένα ειδικό στεγανωτικό υλικό, άχρωµο, ειδικά κατασκευασµένο για την 
διακόσµηση και την προστασία κάθε είδους πέτρας και συναφών οικοδοµικών υλικών, όπως 
διακοσµητικά τούβλα, κεραµικά, πλάκες Καρύστου, πορόλιθο, κ.λ.π..

                                       Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εισχωρεί βαθιά στους πόρους και δίνει µια γυαλιστερή επιφάνεια που τονίζει τις 
ιδιαίτερες αποχρώσεις κάθε πετρώµατος. Είναι ανθεκτικό στα κτυπήµατα και τις φθορές από το περπάτηµα, δεν κιτρινίζει, δεν 
ξεφλουδίζει, δεν γλιστρά και είναι εύκολο στη χρήση.

Wood Care
Wood Care νερού

Wood Care
Wood Care νερού
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ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το ξύλο πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό από λίπη και βρωµιές. Επιφάνειες που έχουν παλαιότερα περαστεί µε άλλα υλικά 
Teak Oil θα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν, προκειµένου να ανοίξουν οι πόροι του ξύλου και να µπορεί να εµποτιστεί το υλικό 
στην επιφάνεια.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Η ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑ∆Ι
Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Τρίψτε ελαφρά µε σιλερόχαρτο, προκειµένου να ανοίξουν οι πόροι του 
ξύλου και αφαιρέστε την σκόνη. Για ήδη βαµµένες επιφάνειες πρέπει πριν την χρήση του υλικού να αφιαρούνται µε τρίψιµο τα 
παλαιά ξεφλουδισµένα χρώµατα. Εάν παραµείνει στην επιφάνεια φιλµ του παλαιού βερνικιού αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ή 
τουλάχιστον να τριφτεί καλά πριν την εφαρµογή του Teak Oil. Εφαρµόστε το µε µαλακό πανί ή πινέλα καλής ποιότητας έτσι ώστε 
το Teak Oil να εισχωρήσει µέσα στην επιφάνεια του ξύλου. Σκουπίστε το πλεόνασµα υλικού αν υπάρχει µε ένα καθαρό πανί που 
να µην αφήνει χνούδι. Αφήστε να στεγνώσει καλά για 6-12 ώρες. Μην χρησιµοποιείται το υλικό σε θερµοκρασίες κάτω των 5°C 
σχετική υγρασία άνω του 80%. Για καλύτερα αποτελέσµατα εφαρµόστε το Teak Oil κάθε χρόνο.

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

0.75Lt* , 3Lt

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

210-15m /lit ανά στρώση Νέρο
6-12 ώρες ανάλογα

µε τις συνθήκες
∆ιάφανο

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άχρωµο λάδι Τικ για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε σκληρή ξυλεία. Ειδικής επεξεργασίας µε φίλτρα 
UV που προστατεύουν και συντηρούν έπιπλα εξωτερικού χώρου, καταστρώµατα από τικ ή εξωτικό ξύλο. 
Τρέφει και προστατεύει από το νερό τον ήλιο, την αλµύρα και τις λιπαρές ουσίες. Αφήνει το ξύλο να 
αναπνέει αναδεικνύοντας την φυσική του οµορφιά. Όταν στεγνώσει δεν λεκιάζει.

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***

Βξπ

∆ΡΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ

∆ΡΥΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΣΚΟΥΡΗ

ΚΑΡΥ∆ΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΗ

ΠΕΥΚΟ ΠΑΛΙΣΑΝ∆ΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ MAONI ΜΠΛΕ

ΟΡΕΓΚΟΝ
ΚΑΡΥ∆ΙΑ
ΣΚΟΥΡΗ

∆ΙΑΦΑΝΟ

ΤΙΚ ΕΒΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ

ÆÙÍÔÁÍÅÓ ÁÐÏ×ÑÙÓÅÉÓ...
...áðüëõôç ðñïóôáóßá
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Η απόχρωση που επιτυγχάνεται τελικά εξαρτάται από το είδος του ξύλου, την απορροφητικότητα
και τον αριθµό των στρώσεών του.

ÓÕÍÔÇÑÇÔÉÊÁ & ÂÅÑÍÉÊÉÁ ÎÕËÏÕ
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ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 6** , 4***, 18(*) , 20(**) , 24(***)

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ανάλογα µε
το πάχος

20-40 min ανάλογα
των συνθηκών

12-24 ώρες ανάλογα των
συνθηκών και του πάχους

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 1Kgr*, 5Kgr και 15Κgr 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Χρησιµοποιήστε
σπάτουλα

 Χρησιµοποιήστε
σπάτουλα

∆ιατίθεται σε λευκό
και σε γκρι 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το RUBBER STUFF είναι ένας ελαστικός σφραγιστικός στόκος µε µεγάλη πρόσφυση στις περισσότερες 
επιφάνειες. Η ελαστικότητα και οι µονωτικές του ιδιότητες µας επιτρέπουν να χρησιµοποιηθεί σε 
άπειρες εφαρµογές (Υδροροές, γυψοσανίδες, λυόµενα σπίτια, αρµοί ταρατσών κλπ.). “Γεµίζει” αρµούς 
µέχρι 5 cm πάχος και 4 cm βάθος. 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 

80%. Για να “λειάνουµε” την επιφάνεια που έχουµε ήδη εφαρµόσει το RUBBER STUFF, περνάµε ελαφρά µε ένα βρεγµένο πινέλο 
όσο είναι ακόµη υγρός ο στόκος. Μπορούµε για οικονοµία υλικού σε κάποιες περιπτώσεις να το ανακατέψουµε µε πλυµένη 
άµµο. Προσοχή:   Όταν στεγνώσει δεν µπορούµε να το τρίψουµε.

ΑΝΤΟΧΗ
Σε θερµοκρασία από 18 έως +100 βαθµούς κελσίου δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις ή ρηγµατώσεις. Μετά από άσκηση πίεσης 
7ΑΤΜ επί 24 ώρες δεν παρατηρήθηκε διαρροή νερού ούτε διύγρηνση του υλικού. Η ελαστικότητα µετρήθηκε 539% (Τµήµα 
τεχνικών υλικών & στοιχείων της ΓΓ∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε κατά ASTM D-412 & DIN 1048). Η αντοχή του σε ηλιακή ακτινοβολία UVA 
& UVB  είναι περίπου 4 χρόνια & επιµηκύνεται κατά πολύ αν είναι σε χρώµα γκρί & ακολούθως το βάψουµε.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10-20 min ανάλογα
των συνθηκών

30-60 min ανάλογα των
συνθηκών και του πάχους

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία 0.4Kgr(***),
0.8Kgr(*) και 5Kgr 

∆ιατίθεται σε λευκό 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ιδανική λύση για στοκάρισµα και σπατουλάρισµα τοίχων, ξύλου, µπετόν κ.λ.π. Στεγνώνει γρήγορα και 
δεν `µπουκώνει` τα γυαλόχαρτα. Λόγω της 100% ακρυλικής του σύστασης µετά από το τελευταίο 
γυαλοχαρτάρισµα ή επιφάνεια είναι έτοιµη να δεχθεί οποιοδήποτε χρώµα χωρίς ανάγκη να ασταρωθεί. 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 

80%. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια, µούχλα, και υλικά κακής συνοχής.

ΣΚΣΤΟΚΟΙ ΚΟΛΛΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το προϊόν είναι ηµιέτοιµο και δεν  µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς την προσθήκη τσιµέντου. Αναµείξατε σε χαµηλές στροφές 
ρίχνοντας σιγά σιγά το τσιµέντο. Αποφύγετε τον σχηµατισµό σβόλων και συνεχίσετε ωσότου επιτευχθεί ένας παχύρευστος 
πολτός. Η περιεκτικότητα τσιµέντου θα πρέπει να είναι 1 κιλό κόλλας µε 0,7 κιλ. τσιµέντο. Ακολούθως απλώνουµε την κόλλα και 
την ¨χτενίζουµε¨ επάνω στο υπόστρωµα µε οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να  να κατανεµηθεί οκοιόµορφα επάνω σε όλη την 
επιφάνεια. Κατόπιν τοποθετούµε τα πλακίδια, πιέζοντας τα στο σηµείο της επιθυµητής  θέσης τους. Το εφαρµοσµένο µέρος 
πρέπει να καλυφθεί µε πλακίδια µέσα σε 20 λεπτά προς αποφυγή δηµιουργίας ¨επιδερµίδας¨, δηλαδή προτού αρχίσει η πήξη 
του συγκολλητικού φίλµ. Για χρήση σε πισίνα το υλικό θα πρέπει να ενισχυθεί µε την οικοδοµική ρητίνη DOMOPLAST σε 
αναλογία 10% κατά βάρος του έτοιµου προς χρήση υλικού.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

21,5 έως 4 κιλά/m .Οι καταναλώσεις ποικίλουν ανάλογα µε το µέγεθος της οδοντωτής σπάτουλας που χρησιµοποιούµε καθώς 
και της επιφάνειας του υποστρώµατος
 ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Για κόλληση πλακιδίων 6-12 ώρες. Στεγανοποίηση της επιφάνειας εφαρµογής 2 έως 4 µέρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κορυφαίας ποιότητας ηµιέτοιµη αδιάβροχη κόλλα πλακιδίων σε µορφή πάστας για πλακάκια όλων των 
τύπων (δίπυρα,µονόπυρα,τεχνιτό γρανίτη κλπ. Έχει πολύ ισχυρή και ελαστική συγκόλληση τόσο για 
εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Με την ανάλογη προσθήκη τσιµέντου δηµιουργούµε εύκολα 
και γρήγορα µια πανίσχυρη κόλλα που κολλά όλων των ειδών τα πλακάκια και συγχρόνως µονώνει την 
επιφάνεια εφαρµογής. ∆ίνει παρατεταµένο χρόνο εφαρµογής µε άριστη εργασιµότητα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

5Kgr ,15Kgr
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Ανάλογα µε
το πάχος

τοίχους , πατώµατα

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

> 30 λεπτά

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

24 ώρες

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

7 - 14 ηµέρες
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

21-1,5 kg/m , ανάλογα µε το µέγεθος

του δοντιού της σπάτουλας

∆ιατηρείται σε καλά κλεισµένες συσκευασίες,

σε χώρους προστατευµένους από τον παγετό,

για τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία των 1Kg(***),

5Kg και σε 15Kg

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λευκή κόλλα πλακιδίων, βινυλικής βάσης, σε µορφή πάστας, έτοιµη προς χρήση. Προσφέρει υψηλή 

συγκολλητική δύναµη και ελαστικότητα µε µηδενική ολίσθηση, µεγάλη αντοχή σε κραδασµούς, δονήσεις 

και έντονες συστολοδιαστολές. Είναι ιδανική και για µικροεπισκευές, λόγω της απλής και γρήγορης 

εφαρµογής της. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Η Α-37 είναι ένα προιόν κατάλληλο για την επικόλληση κεραµικών πλακιδίων, τεχνητών διακοσµητικών τούβλων, 

θερµοµονωτικών και ηχοµονωτικών πλακών. Κολλάει σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες.Οπως επιφάνειες από σκυρόδεµα, σοβά, 

γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, ξύλο, στέρεη λαδοµπογιά κλπ. Τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιφάνειες. 

Απαραίτητη για συγκολλήσεις πλακιδίων σε ξύλινα πατάρια, σε πάγκους και τοίχους κουζίνας κλπ.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1820 gr/ lit
οστους 20 C

10-20 min ανάλογα
των συνθηκών

30-60 min ανάλογα των
συνθηκών και του πάχους

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία των 5Kgr , 25Kgr

∆ιατίθεται σε λευκό

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  ο Αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 

80%. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωµατικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και 
άλατα. ∆εν χρειάζεται να ασταρώσουµε την επιφάνεια. Εφαρµόζουµε τον STUCCO FINE ως είναι απευθείας.  Γεµίζει εύκολα τις 
επιφάνειες µε εύκολο δούλεµα. Εφαρµόζεται µόνο σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδες µπετόν, χάρτµπορντ κλπ. 
Αφού εφαρµοστεί και γυαλοχαρταριστεί προσφέρει έτοιµη επιφάνεια για βάψιµο µε πλαστικό χρώµα (Step, Cover-Latex ή 
Natura-Latex). Μπορεί να χρωµατιστεί µε βασικά πλαστικού της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Αν χρειαστεί µπορούµε να το αραιώσουµε µε 
νερό περίπου 2-4%.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ανάλογα
µε το πάχος

Χωρίς αραίωση
15-30 min αναλόγως

τις συνθήκες
∆ιατίθεται σε 18 έτοιµες

αποχρώσεις ξύλου

                                        Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
                                      Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές. Συνήθως η κόλλα ΧΡΩΜΟΚΟΛ επαλείφεται µό-
νο στη µια επιφάνει µε τη βοήθεια πινέλου, ρολού, σπάτουλας κ.ά. Ακολούθως οι 2 επιφάνειες εφαρµόζονται µε κοινή ή 
υδραυλική πρέσα. Ο χρόνος πρεσαρίσµατος εξαρτάται από τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος τον τύπο 

0και την υγρασία του ξύλου και τον τρόπο πρεσαρίσµατος. Ιδανική θερµοκρασία 25-30  C. Μετά τη χρήση το δοχείο κλείνεται 
καλά και τα εργαλεία καθαρίζονται µε νερό πριν ξεραθούν.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ΧΡΩΜΟΚΟΛ είναι ένα γαλάκτωµα οµοπολυµερούς οξικού πολυβινυλίου, που χρησιµοποιείται ως 
κόλλα. ξύλου, καπλαµάδων, φορµάικας κλπ

ΣΚ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1060 gr/lt
οστους 20 C

Πλαστικά δοχεία των
200gr*, 450gr*,1Kg, 3Kg, 10Kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το XYLOFINE είναι ξυλόστοκος νερού, κατάλληλος για την διόρθωση ελαττωµατικών σηµείων του ξύλου, 
όπως τρύπες,αρµούς, βαθουλώµατα, ρωγµές, σπασίµατα καπλαµά κλπ. Στεγνώνει γρήγορα και σκληρά, 
τρίβεται εύκολα, δεν <<σουρώνει>> και εφαρµόζεται εύκολα χωρίς να λεκιάζει την επιφάνεια του ξύλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Εάν τα ελαττώµατα είναι πολύ βαθιά, στοκάρουµε περισσότερο από µία φορά. Μετά την χρήση, διατηρήστε το 
κουτί ερµητικά κλειστό. Εάν ο στόκος έχει σφίξει, αραιώστε µε λίγο νερό ή οινόπνευµα. Ο ξυλόστοκος XYLOFINE 
γυαλοχαρτάρουµε, φρεζάρεται, λιµάρεται, πριονίζεται, πλανιέται, τρυπιέται και τορνίρεται πολύ εύκολα. 

24 ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 18(*) , 20(**) , 24(***)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
200gr(**)

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

 Χρησιµοποιήστε
οδοντωτή
σπάτουλα

 Χρησιµοποιήστε
σπάτουλα

10-20 min ανάλογα
των συνθηκών

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

30-60 min ανάλογα των
συνθηκών και του πάχους

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

∆ιατίθεται σε λευκό
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
210-12 m /Lt

χρώµατος

Στεγνό για βαφή σε 15-30 min
ανάλογα µε τις συνθήκες

Primer Ταχυστέγνωτο
Auto Primer

∆ιατίθεται σε λευκό και
σε όλες τις Ral αποχρώσεις

ΑΡΑΙΩΣΗ

∆ιαλύτης το διαλυτικό
νίτρου σε αναλογία 5-10%

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

5Lt , 20Lt , 140Lt

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

5Lt , 16Lt

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το METALL FARBE είναι ένα ταχυστέγνωτο βερνικόχρωµα για βιοµηχανική χρήση µε εξαιρετική 
σκληρότητα, γυαλάδα και αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε είδους 
σιδερένια επιφάνεια, σε σασί αυτοκινήτων,  γεωργικά µηχανήµατα, µεταλλικές δεξαµενές κτλ.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
210-12 m /Lt

χρώµατος

∆ιαλύτης το διαλυτικό
νίτρου σε αναλογία 10-15%

Στεγνό για βαφή σε 10-15 min
ανάλογα µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε γκρι, µπεζ,
µαύρο, µπλε και κεραµιδί απόχρωση

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά

δοχεία 5Lt , 16Lt

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υψηλής ποιότητας υπόστρωµα µε µεγάλες αντισκωριακές ιδιότητες για βιοµηχανική χρήση. 
Προστατεύει όλες τις σιδερένιες επιφάνειες και τις προετοιµάζει για το τελικό βάψιµο. Είναι 
ταχυστέγνωτο και αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες (έως 100 βαθµούς Κελσίου). Είναι κατάλληλο για 
κάγκελα, δοκάρια, πόρτες και για κάθε είδους σιδερένια επιφάνεια που έχει ανάγκη προστασίας από 
οξείδωση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και όταν η 

σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αφού καθαρίσουµε την µεταλλική επιφάνεια από λέπια σκουριάς, σκόνες και 
λάδια, περνάµε ένα χέρι PRIMER ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ αραιωµένο 10 έως 15% µε διαλυτικό νίτρου. Όταν στεγνώσει 
γυαλοχαρτάρουµε την επιφάνεια µε ψιλό γυαλόχαρτο την καθαρίζουµε και είναι έτοιµη να δεχθεί το τελικό χρώµα. Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώµατος.

BIOMHXANIKA

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

212m /lit
ανά στρώση

Για χρήση µε πινέλο ή ρολό
έως 3% κ.ο. µε ∆ιαλυτικό Νίτρου

Στην αφή σε 30 λεπτά και επαναβάφεται µετά από 16 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις καιρικές

συνθήκες (υγρασία, θερµοκρασία).

∆ιατίθεται σε γκρι

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12*

B

Το Αστάρι για γαλβανιζέ είναι ένα ειδικό προϊόν , µε πολύ καλή πρόσφυση σε µη σιδηρές επιφάνειες 

όπως αλουµίνιο, χαλκό, ανοξείδωτες και γαλβανιζέ επιφάνειες. Παρέχει υψηλή πρόσφυση και 

αντισκωριακή προστασία. Στεγνώνει γρήγορα, έχει µεγάλη ελαστικότητα και δουλεύετε µαλακά µε πολύ 

καλό άπλωµα.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς λάδια, σκόνες, σκουριές και να έχουν τριφτεί

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το ΑΣΤΑΡΟΧΡΩΜΑ είναι ένα ντουκόχρωµα αρίστης ποιότητας γρήγορου στεγνώµατος για εσωτερικές και 
εξωτερικές µεταλλικές κυρίως επιφάνειες. ∆ουλεύεται πολύ µαλακά, απλώνει θαυµάσια, δίνει 
εξαιρετική γυαλάδα µε διάρκεια και δεν κιτρινίζει. Είναι εύκολο στη χρήση και από ερασιτέχνες. ∆ιαθέτει 
µοναδική καλυπτική ικανότητα για εύκολο φρεσκάρισµα.

25

 οαπό 40 C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και ασταρωµένη µε ένα 
χέρι Primer ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ. Ακολούθως , εφαρµόζουµε ένα χέρι METALL FARBE αραιωµένο 5-10% µε διαλυτικό Νίτρου. Μετά 
από 15-30 λεπτά εφαρµόζουµε άλλο ένα χέρι METALL FARBE αραιωµένο µε 10% διαλυτικό Νίτρου.

µε κατάλληλο γυαλόχαρτο. Για νέες, πρόσφατα γαλβανισµένες επιφάνειες απαιτείται καλό τρίψιµο. Μετά την προετοιµασία 

της επιφάνειας εφαρµόζετε ένα χέρι Αστάρι γαλβανιζέ. Αφού στεγνώσει, µπορεί να τριφτεί για καλύτερη επιφάνεια του τελικού 

χρώµατος.

Η επεξεργασία όπως τρίψιµο, καθαρισµός µε φλόγα κλπ βαµµένων επιφανειών µπορεί να δηµιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και 

αναθυµιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόµενο χώρο. Χρησιµοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. 

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισµό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά 

την χρησιµοποίησή τους µε ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ  της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ.

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία

20Lt , 200Kg

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

212-15m /lit
ανά στρώση

∆ιαλύτης το White Spirit
ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗ ή

διαλυτικό νίτρου σε 
αναλογία 10-15%

Στεγνό για επαναβαφή
σε 2-4 ώρες, ανάλογα

µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό
και σε αποχρώσεις RAL

Primer
Chassis Coat

Velatura
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

212-14 m /lit χρώµατος 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία των 4Lt και 20Lt
(Α συστατικό) και 1Lt και 5Lt(Β συστατικό)

∆ιατίθεται σε κεραµιδί και γκρι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εποξεικό Primer δύο συστατικών υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής σε τριβή, είναι κατάλλη-
λο για την προετοιµασία για βαφή εσωτερικών σιδερένιων επιφανειών και µπετόν. Παρου-
σιάζει υψηλή αντοχή στα χηµικά, τους διαλύτες και στα πετρελαιοειδή, µεγάλη σκληρότητα και 
πολύ καλή πρόσφυση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά και παλιά ξεφλουδισµένα χρώµατα. 

ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 10 C και πάνω από 40 C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αναµιγνύεται το Α και Β συστατικό σε αναλογία 4:1 κατ' όγκο µε καλή ανάδευση. Το 
µίγµα αραιώνεται µε το διαλυτικό εποξεικών της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ σε ποσοστό έως 10%.
Το µίγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περίπου 24 ώρες.

ΑΡAIΩΣΗ: Αραιώνεται µε διαλυτικό εποξεικών της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ σε αναλογία 10%.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ: Στεγνό στην αφή σε µισή ώρα, για επαναβαφή σε 1 ώρα.
ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Το Α και το Β συστατικό αναµειγνύονται σε αναλογία 4:1 κατ΄όγκο

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

210-12 m /lit χρώµατος 
∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία των

4Lt και 20Lt (Α συστατικό)
και 1Lt και 5Lt(Β συστατικό)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

∆ιατίθεται σε
κεραµιδί και γκρι

EPOXY PRIMER

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές,στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά και παλιά ξεφλουδισµένα χρώµατα και 
ασταρωµένες µε Εποξεικό Primer της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ.

ο  οΑνακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 10 C και πάνω από 40 C και όταν η 
σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Αναµιγνύεται το Α και Β συστατικό σε αναλογία 4:1 κατ' όγκο µε καλή ανάδευση. Το 
µίγµα αραιώνεται µε το διαλυτικό εποξεικών της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ σε ποσοστό έως 5%.
Το µίγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περίπου 24 ώρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 1 στρώση. Εάν θέλετε να αυξήσετε την πρόσφυση της επίστρωσης, προσθέστε χαλαζιακή άµµο σε ποσοστό 10-
20% κατα βάρος.
ΑΡAIΩΣΗ: Αραιώνεται µε διαλυτικό εποξεικών της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ σε αναλογία 5%.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ: Χρόνος πλήρης ξήρανσης 7ηµέρες/20°C. Χρόνος βατότητας : 1ηµέρα/20°C.
ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Το Α και το Β συστατικό αναµειγνύονται σε αναλογία 4:1 κατ΄όγκο

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εποξεικό γυαλιστερό χρώµα δύο συστατικών υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής σε τριβή. 
Είναι κατάλληλο για τη βαφή εσωτερικών σιδερένιων επιφανειών και µπετόν. Παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή στα χηµικά, τους διαλύτες και στα πετρελαιοειδή, µεγάλη σκληρότητα και 
πολύ καλή πρόσφυση. Επαναβάφεται µε εποξειδικά χρώµατα.
Συνιστάται για πάρκινκ , βιοµηχανικά δάπεδα κ.λ.π.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

21,5-2 m /lit
χρώµατος

∆ιαλύτης το ∆ιαλυτικό
Νίτρου της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ

σε αναλογία 5-10%

10-20 λεπτά ανάλογα
µε τις συνθήκες

∆ιατίθεται σε λευκό και κίτρινο
∆ιατίθεται σε µεταλλικά

δοχεία των 2.5Lt και 25Kgr

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το ROAD PAINT είναι ένα χρώµα διαγράµµισης υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Είναι ιδανικό για τη βαφή δρόµων (οδοσηµάνσεις και πάρκινγκ). 

                                     Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά. 

ο  ο
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρµόστε σε θερµοκρασία κάτω από 6 C και πάνω από 40 C και 
όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη επιφάνεια. ∆ουλεύεται µε 
πινέλο, ρολό ή και πιστόλι. Αραιώνεται µε ∆ιαλυτικό Νίτρου της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ.

B
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R
O

A
D

 P
A

IN
T

EP
O

X
Y

 P
A

IN
T 

  
EP

O
X

Y
 P

R
IM

ER
   

Ε11-250   Έκδοση:4/21-1-2013



Ε11-250   Έκδοση:4/21-1-2013

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ο780 gr/lt στους 20 C ∆ιαυγές υγρό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία των
400ml(^) , 1Lt^^ ,4Lt(*) , 20Lt

και σε βαρέλι 200Lt 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ο870 gr/lt στους 20 C ∆ιαυγές υγρό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία των
1Lt* ,5Lt*** , 20Lt και βαρέλι των 200Lt

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ο800 gr/lt στους 20 C ∆ιαυγές υγρό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία
των 1Lt(**) και 5Lt

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άριστης ποιότητος διαλύτης για τα περισσότερα συστήµατα διαλύτου. Είναι 
µίγµα αλειφατικών και αρωµατικών υδρογονανθράκων. Μας βοηθάει να 
ρυθµίζουµε τα ιξώδη των χρωµάτων διαλύτου. Όπως επίσης και να καθαρίζουµε 
τα εργαλεία βαφής που χρησιµοποιήθηκαν.
Χρησιµοποιείται για την αραίωση συστηµάτων διαλύτου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άριστης ποιότητος διαλύτης για τα περισσότερα συστήµατα διαλύτου. Υψηλής 
περιεκτικότητας σε τολουόλη. Μας βοηθάει να ρυθµίζουµε τα ιξώδη των 
χρωµάτων διαλύτου. Όπως επίσης και να καθαρίζουµε τα εργαλεία βαφής που 
χρησιµοποιήθηκαν.
Χρησιµοποιείται για την αραίωση συστηµάτων διαλύτου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άριστης ποιότητος διαλύτης για τα εποξεικά συστήµατα. Υψηλής περιεκτικότητας 
σε βουτανόλη και MIBK. Μας βοηθάει να ρυθµίζουµε τα ιξώδη των  εποξεικών 
χρωµάτων . Όπως επίσης και να καθαρίζουµε τα εργαλεία βαφής που 
χρησιµοποιήθηκαν.
Χρησιµοποιείται για την αραίωση εποξεικών συστηµάτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό πρόσµικτο που αντικαθιστά τον ασβέστη στα κονιάµατα τοιχοποιίας, σοβάδων, πλακοστρώσεων.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για κονιάµατα τοιχοποιίας και διαστρώσεων : 50g CASALIT ανά 25g τσιµέντου. Για κονιάµατα σοβάδων: 75g CASALIT 
ανά 25g τσιµέντου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τουλάχιστον 18 µήνες σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευµένους από παγετό

ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πολυµερικό γαλάκτωµα, που προστιθέµενο στα δοµικά κονιάµατα βελτιώνει σηµαντικά τις ιδιότητες τους.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: To DOMOPLAST προστίθεται στο νερό ανάµιξης των κονιαµάτων στις ακόλουθες αναλογίες 
(DOMOPLAST : νερό), σύµφωνα µε την εκάστοτε επιθυµητή ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις: συνδετικές και 
πεταχτές στρώσεις 1:1, κονιάµατα επισκευών και τσιµεντοκτονίες δαπέδων µε αντοχή σε τριβές: 1:2 έως 1:4, 
αδιάβροχες τσιµεντοκτονίες: 1:1 έως 1:3, τσιµεντοκτονίες µε αντοχή σε χηµικές επιδράσεις και κόλλες διαφόρων 
επιστρώσεων: 2:1, σοβάδες υψηλής αντοχής και στεγανότητας : 1:4 έως 1:5
AΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Tουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε χώρους προσταυµένους από τον παγετό.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Το ANTIGRAFFITY GF-15 είναι ένα νέας τεχνολογίας υλικό που προστατεύει και λύνει το πρόβληµα από ανεπιθύµητα 
graffity ή συνθήµατα σε τοίχους. ∆εν επηρεάζει το χρώµα της επιφάνειας που προστατεύει και την προστατεύει από 
τα συνθήµατα τα οποία αφαιρούνται εύκολα µε ζεστό νερό υπό πίεση ή µε τρίψιµο µε σφουγγάρι ή πλαστική 
σκούπα.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εφαρµόζεται ως έχει µε πινέλο ή ρολλό στην επιφάνεια που θέλουµε να προστατέψουµε. Σε πορώδεις επιφάνειες 
πρέπει να εφαρµοστεί δεύτερο χέρι. Τα εργαλεία καθαρίζονται µε νερό µετά την χρήση. Μετά τον καθαρισµό των 
συνθηµάτων εφαρµόστε νέα στρώση για νέα προστασία. Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων από σοβά ή µπετόν, 
αγαλµάτων, πετρών και πάσης φύσεως µεταλλικών επιφανειών. 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ο900 gr/lt στους 20 C
Λάδι σε χρώµα
σκούρης ώχρας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
των 1Lt*, 4Lt(*) και 20Lt

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ωµό λινέλαιο υψηλής ποιότητας για χρήση σε όλες τις εργασίες 
ελαιοχρωµατισµού. Ενισχύει  τους λαδόστοκους και τους στόκους 
σπατουλαρίσµατος.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιµοποιείται ως αστάρι τοίχων ή ξύλων όπως επίσης και για την δηµιουργία 
παραδοσιακών λαδόστοκων και ενισχυτικό στόκων σπατουλαρίσµατος.

∆Λ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΛΑ∆ΙΑ

OΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ OΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12* , 4*** , 5(*) , 6(**) , 20^^ , 30(^)
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Tο BYZANTIUM είναι ένα υδατοδιαλυτό διακοσµητικό υλικό σε αποχρώσεις 
ασηµί, χρυσό και µπρονζέ καθώς και στις αποχρώσεις του χρωµατολογίου. 
∆ιαθέτει υψηλή καλυπτικότητα και γυαλάδα µε µεγάλη αντοχή στο 
σφουγγάρισµα.  Συνιστάται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. 

2Καλύπτει 6-8 m /lit ανά στρώση και στεγνώνει σε 20-40 min ανάλογα µε τις 
συνθήκες.

Ο DECO SOVA είναι ένα διακοσµητικό ανάγλυφο επίχρισµα µε µεγάλη αντοχή. 
Έχει αντοχή και εφαρµογή τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. 
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλές όµορφες διακοσµήσεις όπως τις 
τεχνοτροπίες RUSTIQUE και ANTIQUE συνδιάζοντας τον µε την διακοσµητική 
σειρά CORRENTE. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς 
σκόνες, λάδια, σκουριά και παλιά ξεφλουδισµένα χρώµατα. 

Ο STUCCO ΠΙΝΕΛΟΥ είναι ένας διακοσµητικός ειδικός στόκος πινέλου για 
δηµιουργία τεχνοτροπιών. Στεγνώνει γρήγορα και η επιφάνεια είναι έτοιµη να 
δεχθεί οποιοδήποτε χρώµα η διακοσµητική τεχνοτροπία χωρίς την ανάγκη να 
ασταρωθεί. Έχει αντοχή και εφαρµογή τόσο για εσωτερική όσο και εξωτερική 
χρήση. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλές όµορφες διακοσµήσεις όπως 
STUCKO KRAKELE συνδιάζοντας τον µε την διακοσµητική σειρά CORRENTE. 

Ιδεώδες υπόστρωµα προετοιµασίας όλων των επιφανειών που θέλουµε να 
εφαρµόσουµε τις τεχνοτροπίες της σειράς CORRENTE. Έχει µεγάλη πρόσφυση 
και προσφέρει το κατάλληλο υπόστρωµα για την εφαρµογή τους. Ιδανικό για 
γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, σοβά, χάρντµπορντ κ.λ.π. Λόγω της ακρυλικής 
του σύστασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε εξωτερικούς τοίχους.

To SAHARA είναι ένα υδατοδιαλυτό διακοσµητικό υλικό µε ανάγλυφη 
επιφάνεια άµµου. ∆ιατίθεται σε αποχρώσεις ασηµί, χρυσό και µπρονζέ  καθώς 
και στις αποχρώσεις του χρωµατολογίου.  ∆ιαθέτει υψηλή καλυπτικότητα και 
γυαλάδα µε µεγάλη αντοχή.  Συνιστάται τόσο για εσωτερική όσο και για 

2εξωτερική χρήση. Καλύπτει 6-8 m /lit ανά στρώση και στεγνώνει σε 20-40 min 
ανάλογα µε τις συνθήκες. 

Το OXYGEN είναι ένα διάφανο µατ υδατοδιαλυτό διακοσµητικό υλικό. 
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε εύκολα στο χώρο µας την τεχνοτροπία της 
αρεσκίας µας. Μπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε τόσο πάνω σε µία 
επιφάνεια βαµµένη µε αστάρι τεχνοτροπίες FONDO όσο και σε επιφάνεια που 
δηµιουργούµε σε STUCKO KRAKELE. Στεγνώνει σε 15-20 min και διατίθεται σε 
διάφανο και στις αποχρώσεις του χρωµατολογίου.

To IRIDIUM  είναι ένα υδατοδιαλυτό διάφανο διακοσµητικό υλικό, που εφα-
ρµόζεται σε ήδη βαµµένες επιφάνειες.Προσφέρει µία περλέ αντανακλαστική 
επιφάνεια η οποία ανάλογα µε την γωνία παρατήρησης της αλλάζει χρωµα-

2τισµό. Καλύπτει 6-8 m /lit. ∆ιατίθεται σε αποχρώσεις ασηµί, χρυσό, κόκκινο, µωβ, 
µπλε και πράσινο. Στεγνώνει σε 20-40 min ανάλογα µε τις συνθήκες. Συνιστάται 
τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση γιατί έχει µεγάλη αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία UVA &UVB. 

To GALAXY είναι ένα υδατοδιαλυτό διακοσµητικό υλικό µε ανάγλυφη 
επιφάνεια. Προστατεύει και διακοσµεί όλες τις επιφάνειες. ∆ιαθέτει υψηλή 
καλυπτικότητα  µε µεγάλη αντοχή. Στεγνώνει σε 15-20 min ανάλογα µε τις 
συνθήκες. ∆ιατίθεται σε ανοιχτό και σκούρο ασηµί, καθώς και στις  αποχρώ-
σεις του χρωµατολογίου. Συνιστάται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτε-
ρική χρήση γιατί έχει µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UVA &UVB. 

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 6**

∆

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
Fondo

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
0.75Lt**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
Fondo

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
0.75Lt**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
Fondo

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
0.75Lt**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
Fondo

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
0.75Lt**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
Fondo

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
0.75Lt**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
0.75Lt**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
5Kg , 15Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία
5Kg , 15Kg
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ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 6**

∆ιακοσµητικό διαφανές υπόστρωµα που µας βοηθάει να κάνουµε 
οποιαδήποτε επιφάνεια να µοιάζει παλιά και να παρουσιάζει το λεγόµενο 
¨κλακελάρισµα¨. Έιναι πολύ εύκολο και απλό στη χρήση που το κάνει δηµοφιλή 
τόσο στους επαγγελµατίες όσο και στους ερασιτέχνες.
Εφαρµόζεται σε καλά καθαρισµένη και ασταρωµένη επιφάνεια.    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
Fondo

 ∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία
0.75Lt**

24-6m /lit ανά στρώσηΚ
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Ανακαλύψτε νέα εντυπωσιακά διακοσµητικά χρώµατα και αναζητήστε τις τεχνικές εφαρµογής τους

στο              πληκτρολογώντας CORRENTE CHROMODOMI
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

500ml*, 1Lt*, 5Lt, 18Lt

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 648/2004/ΕΕ

5-15% : Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες ,Ανιονικές επιφανειοδραστικές  ουσίες , <5%  : EDTA {αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό ού ) και τα
άλατα του ,Methylisothiazolinone , Methylchlorisothiazolinone,  άρωµα , Alfa isomethyl ionene , benzyl salicylate

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ ΤΖΑΚΙΟΥ / ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

500ml*, 1Lt*, 5Lt, 18Lt

Όξινης δράσης καθαριστικό µε βάση το Φωσφορικό  Οξύ 
Καθαρίζει αγυάλιστα µάρµαρα. Αποµακρύνει εύκολα  και χωρίς τρίψιµο δύσκολους λεκέδες και σκουριές 
Αποµακρύνει λάδια – λίπη ,   άλατα , καφέ ,  καπνιά και βρωµιές από κατοικίδια ζώα
Οδηγίες χρήσης
Το   προϊόν   απλώνεται στην επιφάνεια   και αφήνεται να δράσει για περίπου 2-3 λεπτά .  Η καθαριστική 
δράση ενισχύεται µηχανικά , σφουγγαρίζοντας . Όλες οι επιφάνειες που έχουν καθαρισθεί ξεπλένονται 
καλά µε καθαρό νερό 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  /  ΜΩΣΑΪΚΩΝ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 648/2004/ΕΕ

5-15% : Φωσφορικές ενώσεις  ,  <5% :  Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες ,  Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , άρωµα , Limonene

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 500ml* , 1Lt* , 5Lt , 18Lt

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 648/2004/ΕΕ

5-15% : Φωσφορικές ενώσεις  ,  <5% :  Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , άρωµα

Όξινης δράσης καθαριστικό µε βάση το Φωσφορικό  Οξύ για την αποµάκρυνση αλάτων ,  
ανθρακούχων ιζηµάτων ,ασβέστη – υπολειµµάτων σαπουνιού , άλατα νερού ,ουρικά άλατα και 
ελαφρά υπολείµµατα τσιµέντου . Χρησιµοποιείται µόνον σε επιφάνειες που αντέχουν σε οξέα όπως 
βρύσες , πλακάκια , εγκαταστάσεις τουαλετών , µπάνια ,λεκάνες , πλαστικές επιφάνειες και λερωµένα 
δάπεδα πέτρας

Προσοχή: Σε εµαγιέ  επιφάνειες  χρησιµοποιείται πολύ αραιωµένο και για µικρό χρονικό διάστηµα . Για χρώµιο 
συµβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή
Οδηγίες χρήσης: Το   προϊόν   ψεκάζεται αυτούσιο και αφήνεται να δράσει για περίπου 2-3 λεπτά .  Η καθαριστική δράση 
ενισχύεται µηχανικά , σφουγγαρίζοντας . Όλες οι επιφάνειες που έχουν καθαρισθεί ξεπλένονται καλά µε καθαρό νερό 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΩΣΑΪΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

500ml*, 1Lt*, 5Lt , 18Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 500ml* , 1Lt* , 5Lt , 18Lt

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 648/2004/ΕΕ

Επικολλάται στις κάθετες επιφάνειες πετυχαίνοντας τέλειο καθαρισµό και στα πιο δύσκολα σηµεία του 
φούρνου. ∆ιαλύει λάδια, καµένα λίπη ,γράσα, κάρβουνο , µελάνες και άλλους δύσκολους λεκέδες. ∆εν 
έχει δυσάρεστες αναθυµιάσεις και δεν προσβάλει τις µεταλλικές επιφάνειες.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτούσιο επαλείφετε µε σφουγγάρι η ύφασµα στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και αφήνετε να 
δράσει. Ξεπλένετε µε νερό η σκουπίζετε µε πανί

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12*

ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑ

<5% : Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες ,  Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ - ΛΑ∆ΙΑ

Ειδική αυτογυάλιστη διαφανής παρκετίνη ιδανική για το γυάλισµα µαρµάρων ,mat γρανιτών, cotto. ∆εν 
δηµιουργεί επιφανειακό φιλµ και µόλις στεγνώσει γίνεται απολύτως διάφανη, αντιολισθητική και 
αντιστατική. Αναδεικνύει τον φυσικό χρωµατισµό των επιφάνειών προστατεύοντας από τις τριβές και 
την συχνή χρήση απορρυπαντικών. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1.Απλώστε το υλικό ως έχει, χωρίς αραίωση στην επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί ,που 
δεν αφήνει χνούδι ή µε µαλακό σφουγγάρι. 2.Αφήστε να στεγνώσει καλά και στην συνέχεια τρίψτε την 
επιφάνεια µε ένα µαλακό πανί, για περισσότερη λάµψη. 3.Για να διατηρηθεί η γυαλάδα αυτή, ρίξτε 2-3 
καπάκια σε νερό σφουγγαρίσµατος ακόµα και σε συνδυασµό µε άλλα απορρυπαντικά. 

Ε11-250   Έκδοση:4/21-1-2013



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Πλαστικά δοχεία 500ml*, 1Lt*, 5Lt , 18Lt

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

<5% : Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , Αρωµα, Limonene , Methylchloroisothiazolinone , methylisothiazolinone

Ισχυρό όξινο καθαριστικό υδατικής βάσης. Περιέχει φωσφορικό οξύ &  Υδροχλωρικό οξύ.   
Αποµακρύνει εξανθήµατα ασβέστη , υπολείµµατα τσιµέντου , σκουριά , ,  µπετόν και υπολείµµατα 
σουβά από σκληρούς λίθους ,γρανίτη που περιέχει σίδηρο κάθε τύπου , µπετονιέρες , εργαλεία 
οικοδοµής( φτυαριά , µυστρί κ.λ.π.  ) . Αποµακρύνει λεκέδες σκουριάς ,που σχηµατίσθηκαν από τα 
χρησιµοποιούµενα κοπτικά ατσάλινα µέσα κατά την κοπή. Όλα τα ευαίσθητα αντικείµενα όπως 
βαµµένες επιφάνειες , και µέταλλα ( πήχεις ξύλου , Πόρτες , επενδύσεις αλουµινίου ) πρέπει να 
προστατευθούν µε µια επικάλυψη 

Καθαριότητα που διαρκεί µε άρωµα Buquet Flowers

Συστατικά σύµφωνα µε τον κανονισµό 648/2004/ΕΕ

5-15% : Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

<5% : EDTΑ (Αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ ) και τα άλατα του ,Methylisothiazolinone , 

Methylchloroisothiazolinone , άρωµα ,citronellol, Hexylcinnamal, linalool

Καθαρίζει – γυαλίζει –περιποιείται  όλες τις  ανοξείδωτες επιφάνειες 
Πάγκους εργασίας , ντουλάπες  , ράφια ,Μπουφέδες , Επενδύσεις τοίχων , ασανσέρ ,  εξωτερικές 
επενδύσεις  πλυντηρίων , ψυγεία  , κατσαρόλες , τηγάνια κ.λ.π.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ψεκάζεται αυτούσιο στην επιφάνεια και σκουπίζεται  καλά µε  µαλακό πανί η χαρτί
Μην το χρησιµοποιείται σε ζεστές επιφάνειες

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ σε ευαίσθητα σε οξέα πλακάκια και πλάκες , γυαλισµένες φυσικές πέτρες , εµαγιέ , µπετόν κ.λ.π. 
Ευαίσθητα υλικά όπως αλουµίνιο , χρώµιο , σίδηρος , ανοξείδωτα πρέπει πριν από την εφαρµογή να καλυφθούν καλά η να 
αφαιρεθούν .  Απαιτείται καλός εξαερισµός .Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται δοκιµές πριν από την χρησιµοποίηση του
Οδηγίες χρήσης
Προσοχή : Η θέρµανση δαπέδου πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία της 12 ώρες πριν την εφαρµογή .Πριν από την εφαρµογή 
βρέχονται πάντοτε τα υποστρώµατα 
 Ανάλογα µε την σκληρότητα και τον τύπο της βρωµιάς το προϊόν F-24   BETON CLEAN  χρησιµοποιείται αυτούσιος η αραιωµένος 
µε νερό σε αναλογία 1:5 και περνιέται στην επιφάνεια .  Πρέπει ο καθαρισµός να βοηθηθεί µε βούρτσα , χειρονακτικά η 
µηχανικά µέχρις ότου διαλυθεί η βρωµιά. ΜΗΝ ΤΟ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ µε το πέρας του καθαρισµού αποµακρύνονται τα 
υπολείµµατα της βρωµιάς µε σφουγγάρι , λάστιχο αρµών η απορροφητή νερού και επανειληµµένα ξέπλυµα καλό µε καθαρό 
νερό .Το αφήνετε να στεγνώσει. Σε συνδυασµό µε τον καθαρισµό και το στέγνωµα του υποστρώµατος , συνιστάται , 
απορροφητικά υποστρώµατα όπως φυσικές πέτρες , γυαλισµένες κεραµικές ηµιπορσελάνες ,  µη γλασσαρισµένη λίθοι , µπετόν 
κ.λ.π. να περαστούν µε ένα κατάλληλο προστατευτικό προϊόν 
Στα δοµικά εργαλεία , µπετονιέρες , εργαλεία οικοδοµής( φτυαριά , µυστρί κ.λ.π.  )  ο καθαρισµός γίνεται χειρονακτικά η µε 
εµβαπτισµό   σε υδατικό διάλυµα  1 µέρους F-24   BETON CLEAN   µε 3- 5 µέρη νερού και αφήνεται για 4-6 ώρες Τέλος 
ξεπλένονται καλά µε καθαρό νερό. 

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

500ml*, 1Lt*, 5Lt , 18Lt

31

Ανιονικές και µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , αλκοόλη. Βιολογικά Βιοδιασπάσιµο. Εξωτερική και 
εσωτερική χρήση . Για πέτρες , πλακάκια , επισµαλτοµένα και µη , µπετούγιες (πόµολα) κ.λ.π.
Οδηγίες χρήσης
Ανάλογα µε την βρωµιά  προστίθενται σε έναν κουβά 20-50  ml  σε 8 λίτρα νερού ( Όχι ζεστό νερό) . Με 
υγρή σφουγγαρίστρα  σφουγγαρίζουµε  το δάπεδο η την εκάστοτε επιφάνεια και την αφήνουµε να 
στεγνώσει . Γυαλισµένες επιφάνειες τις ξαναστεγνώνουµε 

ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12*

Κ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

BETOCLEAN

INOX CLEANER

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Συστατικά σύµφωνα µε την οδηγία 648/2004
<5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες ,µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , φωσφορικές ενώσεις , άρωµα ,  Cinnamyl 
alcohol , hexyl cinnamal

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε χώρους χωρίς παγωνιά σε κλειστά δοχεία Τουλάχιστον 2 χρόνια 20-50 ml   σε 8 Λίτρα νερό  ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 500ml* , 1Lt* , 5Lt , 18Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

οΣε χώρους θερµοκρασίας 20  C σε καλά κλειστά δοχεία Τουλάχιστον 2 χρόνια 2100-200 ml /m   ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 500ml*, 1Lt*, 5Lt , 18Lt
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε χώρους χωρίς παγωνιά σε κλειστά δοχεία Τουλάχιστον 2 χρόνια 100 - 300 ml/m²  ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 500ml*, 1Lt*, 5Lt, 18Lt, 20Lt

Υγρό βάσης  υδατοδιαλυτών  διαλυτών και επιφανειοδραστικών ουσιών. Βιοαποικοδοµήσηµο   σύµφω-
να µε την Οδηγία OECD  302 B Zahn-Wellens/EMPA ∆οκιµή.
ΑΦΑΙΡΕΙ ΜΕΛΑΝΕΣ:  ΑΠΟ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥΣ – ΣΤΥΛΟ –ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΩΝ Κ.Λ.Π.  από
Μπετόν , πλακάκια ,  φυσική πέτρα , τούβλα τοιχοποιίας , σοβά ,  µέταλλα , ξύλα , πίνακες , θρανία , 
ταµπλό. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚA ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΟΖΟΝ

Υγρό καθαρισµού για  εγκαταστάσεων κλιµατισµού. Απλά χωρίς αποσυναρµολόγηση. Μετά τον 
καθαρισµό αφήνει µια ευχάριστη οσµή
*Σχηµατίζει ένα φιλµ προστασίας  στον εξατµιστήρα
*Φροντίζει για φρέσκο , καθαρό αέρα
*Αυξάνει τις ανέσεις του ταξιδιού
Τοµείς εφαρµογής
Για καθαρισµό , φορτηγών ,  Πούλµαν καθώς και οικιακών εγκαταστάσεων κλιµατισµού.

ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ
Υγρό καθαρισµού   µούχλας από επιφάνειες  τοίχων ,  µαρµάρων , αρµών κ.λ.π.
Οδηγίες χρήσης 
Το προϊόν χρησιµοποιείται αυτούσιο.
Αφαιρέστε µε σπάτουλα  η σφουγγάρι τα παχιά στρώµατα µούχλας η άλγης.
Ψεκάστε µε το προϊόν την επιφάνεια που υπάρχει µούχλα από κοντινή απόσταση 10-15 εκατοστών. 

Συστατικά σύµφωνα µε την οδηγία 648/2004 : 
<5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 

* Ασφαλές για τον χρήση και τα υδατικά λύµατα. ∆εν περιέχει ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ 
χλωριωµένους υδρογονάνθρακες. Συστατικά πού µπορεί να ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
προκαλέσουν καρκίνο
* Εύκολο στην χρήση του. Χρησιµοποιείται στον καθαρισµό µε Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ψεκασµό  1. ψεκάζεται το προϊόν στον λεκέ
* ∆εν είναι επιβλαβές 2. Αφήνεται  να δράσει  για 5-10  λεπτά
* Χαρακτηριστική  ήπια οσµή 3. Σκουπίζετε µε καθαρό χαρτί ή ύφασµα
* ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ 4. Επαναλαµβάνεται εάν είναι αναγκαίο

 Η διαδικασία επαναλαµβάνεται ανά 15 λεπτά για άλλες δύο  µέχρι τρεις φορές  προκειµένου το προϊόν να εµποτιστεί καλά στην 
επιφάνεια. Αφήστε το να στεγνώσει. Σκουπίστε την επιφάνεια µε ένα σφουγγάρι  η µε µια ελαφρά βρεγµένη χαρτοπετσέτα.

Οδηγίες χρήσης 
Εάν υπάρχει οδηγία συντήρησης από τον κατασκευαστή  για τον καθαρισµό της εγκατάστασης , πρέπει να τηρηθεί. 
Εν δεν υπάρχουν οδηγίες  καθαρισµού από τον κατασκευαστή  ακολουθείστε  τις παρακάτω οδηγίες:
1. Βεβαιωθείτε ότι  η εγκατάσταση κλιµατισµού δεν λειτουργεί
2. Βγάλτε τα φίλτρα από την εσωτερική µονάδα του κλιµατισµού και πλύνετε τα καλά µε καθαρό νερό
3. Αφήστε τα να στεγνώσουν καλά
4. Ψεκάστε τα φίλτρα  µε F-32  AIR  CONDITIONER  CLEANER   και αφήστε για 15 λεπτά
5. ψεκάστε τα στοιχεία του κλιµατιστικού (  της εσωτερικής µονάδας που βρίσκονται πάνω από τα φίλτρα ) µε το προϊόν
6. Θέστε σε λειτουργία  το κλιµατιστικό και επιλέξτε  ψύξη
7. Θα διαπιστώσετε ότι τα υπολείµµατα θα βγουν από την εξωτερική παροχή αποχέτευσης του νερού
8. Τέλος τοποθετείστε και πάλι τα φίλτρα

32 ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12*

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 500ml*, 1Lt*, 5Lt , 18Lt

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 648/2004/ΕΕ

< 5% : Κατιονικές  επιφανειοδραστικές ουσίες , 2-phenylphenol ,  άρωµα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

500ml* , 1Lt* , 5Lt , 18Lt

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 648/2004/ΕΕ

< 5%  :  Κατιονικές  επιφανειοδραστικές ουσίες , EDTA(αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ )
και τα άλατα του , Chloromethylisothiazolinone , methylisothaizolinone ,

άρωµα , Benzyl Salicylate , Butylphenyl methylpropional ,Linalool

Κ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥΣ, GRAFFITY

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΧΛΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ AIR-CONDITION
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 ∆ιατίθεται σε πλαστικά

δοχεία 1Kg

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά

δοχεία 1Lt , 5Lt

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά

δοχεία 1Lt , 5Lt, 20Lt

K

Η πάστα καθαρισµού χεριών F-29 είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό προϊόν για την εφαρµοσµένη µηχανική, 
ναυπηγική, κλωστοϋφαντουργία , βιοµηχανίες χρώµατος, συνεργεία κ.α. Αυτή η καθαριστική πάστα 
χεριών περιέχει ενεργά συστατικά τα οποία ενεργούν άµεσα και γρήγορα και αφαιρούν λεκέδες από 
γράσσα, λάδια, µελάνια, µπογιές και άλλες βρωµιές που αντιστέκονται στα κλασικά σαπούνια. Αφήνει τα 
χέρια µαλακά και ένα ευχάριστο άρωµα. 
Εφαρµόστε µια µικρή ποσότητα πάστα σε στεγνά χέρια, τρίψτε και ξεπλύνετε.        
∆ιάρκεια ζωής : 6 µήνες αφού ανοιχτεί.
ΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12

Ξεβουλώνει δραστικά. ∆εν καταστρέφει τους σωλήνες. Ξεβουλώνει γρήγορα νεροχύτες, νιπτήρες, 
µπανιέρες, χωρίς να προκαλεί βλάβες ή καταστροφές. ∆ιαπερνά το στάσιµο νερό χάρη στην παχύρευστη 
σύνθεση του σε µορφή Gel. Περιέχει ενεργό χλώριο που διαλύει τα κατάλοιπα, τροφές, τρίχες, λίπη.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για βουλωµένες ή µε µικρή ροή αποχετεύσεις αδειάστε περίπου µισό λίτρο. Αφήστε το να δράσει για 30 
λεπτά. Ανοίξτε την βρύση και αφήστε να τρέξει άφθονο ζεστό νερό. Σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις 
αφήστε το να δράσει όλη την νύχτα. Προληπτικά για τέλεια λειτουργία και υγιεινή ρίχνετε 1/4 του λίτρου 
µια φορά την εβδοµάδα. Για βουλωµένες αποχετεύσεις 1/2 του λίτρου. Για συντήρηση: µια φορά την 
εβδοµάδα 1/4 του λίτρου

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το L-12 είναι ειδικό αντιπαγωτικό, αντιθερµικό και αντισκουριακό υγρό που προστίθεται στο κλειστό 
κύκλωµα των αυτοκινήτων και των ηλιακών θερµοσιφώνων. Το αποτέλεσµα είναι διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση χειµώνα καλοκαίρι (θερµοκρασίες νερού από -45°C έως +105°C) αν το υλικό 
προστεθεί αυτούσιο. Το υλικό περιέχει αντισκουριακά και συντηρητικά πρόσθετα έτσι ώστε να µην 
διαβρώνει τα κλειστά κυκλώµατα. Οι αναλογίες που µπορεί να αραιωθεί το προϊόν µε νερό, ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις είναι οι εξής: L12(100%) - Νερό(0%) για θερµοκρασία -25°C,  L12(50%) - Νερό(50%) για 
θερµοκρασία -12°C,  L12(25%) - Νερό(75%) για θερµοκρασία -6°C.

Ειδικό ορυκτέλαιο κοπής και κατεργασίας µετάλλων σιδηρούχων ή µη (εκτός µαγνησίου). Είναι διαλυτό 
στο νερό, σχηµατίζει γαλάκτωµα, δεν απαιτείται προσθήκη αντιβακτηριδιακού.
Συνήθως χρησιµοποιείται σε διάλυµα µε το νερό σε αναλογία 5 έως 10 µέρη νερού προς 1 µέρος 
σαπουνέλαιου. ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 1Lt, 5Lt , 20Lt.
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ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

25Kg

ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Το προϊόν εφαρµόζεται χωρίς
αραίωση. Αν χρειαστεί
αραιώνουµε µε νερό

Στεγνό έπειτα από
12-24 ώρες ανάλογα

µε τις συνθήκες

Λευκό και 30
αποχρώσεις

χρωµατολογίου

ΠΑΤΗΤΟΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ
2.0mm - 2.5Kg/m²
2.5mm - 3.2Kg/m²

ΤΡΙΦΤΟΣ ΜΕ ΡΑΒ∆ΩΣΕΙΣ
1.0mm - 2.1Kg/m²  ,  1.5mm - 2.9Kg/m²
2.0mm - 3.1Kg/m²  ,  2.5mm - 5.0Kg/m²

 ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία

25Kg

ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Το προϊόν εφαρµόζεται χωρίς
αραίωση. Αν χρειαστεί
αραιώνουµε µε νερό

Στεγνό έπειτα από
12-24 ώρες ανάλογα

µε τις συνθήκες

Λευκό και 30
αποχρώσεις

χρωµατολογίου

ΠΑΤΗΤΟΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ
2.0mm - 2.5Kg/m²
2.5mm - 3.2Kg/m²

ΤΡΙΦΤΟΣ ΜΕ ΡΑΒ∆ΩΣΕΙΣ
1.0mm - 2.1Kg/m²  ,  1.5mm - 2.9Kg/m²
2.0mm - 3.1Kg/m²  ,  2.5mm - 5.0Kg/m²

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση και αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκαρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική 
υγρασία είναι µεγαλύτερη από 80%. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 20-30 µέρες.

λική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερµοµόνωση κτιρίων.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση και αποφύγετε να εφαρµόσετε σε θερµοκρασία κάτω 
από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι µεγαλύτερη απο 80%. Το προϊόν αποκτά όλες τις µηχανικές του αντοχές µετά από 
20-30 µέρες. Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται µε νερό και σαπούνι πριν στεγνώσει ο σοβάς. Η απόδοση εξαρτάται από την 
κοκκοµετρία . (από 2,1Kg/m² έως 5,0Kg/m²)

                                             ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
                 Το SOVACRYL είναι ένας παχύρευστος έτοιµος προς χρήση ακρυλικός σοβάς.∆ιατίθεται σε 4 διαφορετικές         

                κοκκοµετρίες του 1mm ,1.5mm , 2mm και 2.5µµ. Εφαρµόζεται σε όλα τα οικοδοµικά υλικά όπως σοβάς, σκυρο-                   
                  δεµα, τσιµεντοσανίδες , γυψοσανίδες κλπ. Προτείνεται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί     
                   να εφαρµοστεί και σαν διακοσµητικό ανάγλυφο επίχρισµα ανάλογα µε τον τρόπο που θα εφαρµοστεί  (πατητός ή  
                         τριφτός). Λόγω της υψηλής ελαστικότητας & της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικό ως τελική επίστρω-

ση στις κατασκευές για της εκ των υστέρων θερµοµόνωση κτιρίων. Το SOVACRYL είναι ένα από τα προϊόντα που απαρτίζουν το 
THERMONOSYSTEM το απόλυτο σύστηµα θερµοµόνωσης της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κορυφαίας ποιότητας ηµιέτοιµη κόλλα για πολυστερίνη και κάθε λογής τσιµεντοειδούς υλικού τόσο για εσωτερική 
όσο και για εξωτερική χρήση. Με την ανάλογη προσθήκη τσιµέντου δηµιουργούµε εύκολα και γρήγορα µια 
πανίσχυρη κόλλα που κολλά πολυστερίνη η τσιµεντοειδή υλικά µε τεράστια κολλητική ικανότητα και άριστη 
εργασιµότητα. Το POLY GLUE είναι ένα από τα προϊόντα που απαρτίζουν το THERMONOSYSTEM το απόλυτο σύστηµα 
θερµοµόνωσης της ΧΡΩΜΟ∆ΟΜΗΣ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικός αφρός πολυστερίνης και πολυουρεθάνης χωρίς διαλύτες για την συγκόλληση των θερµοµονωτικών πλακών 
πολυστερίνης EPS και XPS. Είναι πιστοποιηµένος για συγκόλληση πολυστερίνης µε το σύστηµα 100% ACRYL 
THERMONOSYSTEM ως µέρος του συστήµατος. Σε 40-60' µπορούµε να τοποθετήσουµε τα πλαστικά βύσµατα χωρίς 
να χαλάσει η ‘αλφαδιά’ τους. Προσφέρει ταχύτητα συγκόλλησης πολυστερίνης έως 6 φορές από την κόλλα µε πολύ 
µεγάλη ευκολία εφαρµογής. Το δε πάχος της συγκόλλησης του είναι και αυτό θερµοµονωτικό.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το THERMOSIL είναι ένας έτοιµος προς χρήση ακρυλικός σιλικονούχος θερµοσοβάς µε φίλτρα UVA & UVB. ∆ιατίθεται 
σε 4 διαφορετικές κοκκοµετρίες του 1mm, 1,5mm, 2mm και 2,5mm. Eφαρµόζεται σε όλα τα οικοδοµικά υλικά όπως 
σοβάς , σκυρόδεµα, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ. Προτείνεται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική 
χρήση. Μπορεί να εφαρµοστεί και σαν διακοσµητικό ανάγλυφο επίχρισµα ανάλογα µε τον τρόπο που θα εφαρµοστεί 
(πατητός ή τριφτός). Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικό ως τε- 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το προϊόν είναι ηµιέτοιµο και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς την προσθήκη τσιµέντου. Αναµείξατε σε χαµηλές στροφές ρίχνοντας σιγά 
σιγά το τσιµέντο. Αποφύγετε τον σχηµατισµό σβόλων και συνεχίσετε ωσότου επιτευχθεί ένας παχύρευστος πολτός. Η περιεκτικότητα 
τσιµέντου θα πρέπει να είναι η ακόλουθη αναλογία κατά βάρος. α) 1/1 για σηµιακή συγκόλληση. β) 1/0,6-1/0,8 για επιπέδωση πολυστερίνης 
µε την προσθήκη υαλοπλέγµατος πριν την εφαρµογή του SOVACRYL. Εφαρµόζουµε α) Με µυστρί για σηµειακή συγκόλληση. β) µε σπάτουλα 
για συνεχή συγκόλληση πλακών πολυστερίνης η εξοµάλυνση τους.

ΠΘ ΠΡΟΪΟΝΤΑ θερµοµόνωσης

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Επιφανειακά ανάλογα µε τις συνθήκες
από 6-12 ώρες. Για τα µέρη που δεν
υπάρχει αέρας η κόλλα στεγνώνει

περίπου από 6 έως 12 µέρες.

Σε 24ώρες πλήρη συγκόλληση και
ξήρανση. ΣΕ 60' εφαρµογή βυσµάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 Για την συγκόλληση µονωτικών πλακών σηµειακά 5-6 κιλά/m
2  και για επιπέδωση 2-3 κιλά/m Οι καταναλώσεις και το στέγνωµα

αναφέρονται για έτοιµο προϊόν µε προσθήκη τσιµέντου
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές µας  

Απόδοση φιάλης 850ml.
15m² ± 20%

∆ιατίθεται σε πλαστικά
δοχεία των 15Kg,

24Kg(Κιβώτιο), 25Kg

∆ιατίθεται σε µεταλλικές φιάλες των 850ml
σε χαρτοκιβώτια των 12 τεµαχίων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρµόζουµε τον αφρό περιµετρικά της πλάκας και ενώνουµε τις δύο οριζόντιες απέναντι πλευρές της µε αποστάσεις περίπου 25cm. Το 
πάχος του σε επίπεδη επιφάνεια είναι περίπου 2-3mm. Μπορούµε να ‘γεµίσουµε’ κενά για συγκόλληση έως περίπου 1,5cm. Επειδή έχει πολύ 
µεγάλη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υλικά µπορεί να εφαρµοστεί σε τούβλα, µπετό, σοβάδες, λαµαρίνα, ξύλο, MDF κλπ.
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ΠΘ

Θερµική αγωγιµότητα (λ) είναι η ιδιότητα ενός υλικού, η 

οποία δηλώνει πόσο καλό µονωτικό είναι αυτό το υλικό. 

Μικρότερη θερµική αγωγιµότητα σηµαίνει µεγαλύτερη 

µονωτική ιδιότητα.

Θερµική διαπερατότητα (U) είναι η ιδιότητα ενός δοµικού 

στοιχείου, η οποία δηλώνει πόση θερµότητα διαπερνά 1m² 

του δοµικού στοιχείου όταν η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 

εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας είναι ίση µε 1°C.  Σε 

αυτή την ιδιότητα ιδιαίτερο ρόλο παίζει το πάχος της θερµο-

µόνωσης και η θερµική αγωγιµότητα της.Μικρότερη θερµική 

διαπερατότητα σηµαίνει µικρότερες θερµικές απώλειες. Οι

τιµές της θερµικής διαπερατότητας (U) καλυτερεύουν κατά 

20% αν χρησιµοποιηθεί γραφιτούχο EPS µε λ=0,031W/(mK) 

?ιδικό αντιαλκαλικό ενισχυµένο υαλόπλεγµα για χρήση του συστήµατος 100% ACRYL 
THERMONOSYSTEM. Επιπεδώνεται µε την POLYGLUE στις µονωτικές πλάκες και χαρίζει στο σύ-
στηµα ελαστικότητα και συνοχή.

Οδηγός στήριξης και εκκίνησης αλουµινίου. Χρησιµοποιείτε στα κάτω σηµεία για αλφάdιασµα 
και στήριξη όλης της προς µόνωση επιφάνειας.

ΧΡΗΣΗ ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπετό , Τούβλο 10cm , 12cm , 14cm , 16cm Σε χαρτοκιβώτια των 200τεµ.4-6m²
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ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50 µέτρα1 µέτρο 160gr /m²

∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα50mm , 60mm , 80mm Χύµα

Πλαστικό γωνιόκρανο µε υαλόπλεγµα 10χ10cm. Χρησιµοποιείτε σε όλες τις εξωτερικές γωνίες 
της πρός µόνωση επιφάνειας.

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα100 Χ 100mm Χύµα

Ειδικό πλαστικό προφίλ µε υαλόπλεγµα για σηµεία όπου έχουµε ανάγκη να διώχνουµε το νερό 
για προστασία των από κάτω επιφανειών .

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα100 Χ 100mm Χύµα

Ειδικό πλαστικό γωνιόκρανο µε υαλόπλεγµα. Έχει κατάλληλες προεξοχές στην άκρη του ώστε 
να δηµιουργηθεί µία τέλεια γωνία.

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα80 Χ 120mm Χύµα

Πλαστικό προφίλ µε υαλόπλεγµα το οποίο µπορεί να καµφθεί ώστε να προσαρµοστεί σε 
οποιαδήποτε εξωτερική γωνία από 30° έως 180°.

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα80 Χ 120mm Χύµα

4 X 4mm 1,1m/m²

36

Πάχος d
(εκ)

Συντελεστής Θερµικής
αντίστασης R (m².K/W)

Συντελεστής Θερµoπερα-
τότητας Κ (W/mK)

Πλάκες Πολυστερίνης EPS µε λ=0,037W/(mK)
Πλάκες Πολυστερίνης XPS µε λ από 0,033 έως 0,038W/(mK)

Γραφιτούχες πλάκες πολυστερίνης µε λ=0,031W/(mK)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικά πλαστικά καρφωτά βύσµατα για σύστηµα (ETICS). Είναι πιστοποιηµένα µε το σύστηµα 100% 
ACRYL THERMONOSYSTEM ως µέρος του συστήµατος. Στηρίζει γερά τις πλάκες πολυστερίνης ή  του 
πετροβάµβακα τόσο σε επιφάνειες από τούβλο όσο και από σκυρόδεµα. Στις επιφάνειες από σκυρόδεµα 
λόγω των ειδικών ‘λεπιών’ που έχει στην άκρη πιάνει πολύ γερά και δεν χρειάζεται να εφαρµόσουµε το 
πλαστικό καρφί.

EPS EPSXPS XPSΓΡΑΦΙΤ. ΓΡΑΦΙΤ.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,86 0,84 1,03

1,37

1,72

2,06

2,4

2,75

3,09

3,44

1,15 1,12

1,44 1,40

1,73 1,68

2,015 1,96

2,3 2,24

2,59 2,52

2,88 2,80

1,22 1,19 1,025

0,767

0,612

0,51

0,44

0,38

0,345

0,31

0,92 0,89

0,73 0,71

0,61 0,59

0,524 0,51

0,45 0,44

0,41 0,40

0,37 0,36
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ΠΘ

Ειδικό προφίλ µε υαλόπλεγµα για σηµεία όπου έχουµε ανάγκη για αρµό συστολής - διαστολής. 
Το κεντρικό του τµήµα αποτελείται από µαλακό και αδιάβροχο υλικό ώστε να απορροφά τις 
διακυµάνσεις των υλικών.

Τα προφίλ για σκοτίες χρησιµοποιούνται για να δηµηουργήσουν σκοτίες βάθους 20mm στο 
σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης. Απορροφά τις διακυµάνσεις των υλικών.

Πλαστικό προφίλ µε υαλόπλεγµα για την µόνωση στις πλευρές των παραθύρων. Εφαρµόζεται 
µε κολλητική ταινία για τέλεια εφαρµογή. 

Τα ειδικά διαµορφωµένα πλέγµατα χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν σκοτίες τραπεζο-
ειδείς στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης.
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ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα100 Χ 100mm Χύµα

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα100mm Χύµα

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 µέτρα30 X 20 X 17mm Χύµα

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 µέτρα20 Χ 30mm Χύµα
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τρόποι εφαρµογής χρωµάτων

Με εµβάπτιση

Με ρολό

Καθαρά επαγγελµατικός τρόπος βαφής. Υπάρχουν δύο τύποι πιστολέτων 

βαφής.

 µε δοχείο επάνω από την λαβή και το µπεκ (πολύ µικρό µέγεθος).

 µε δοχείο ανηρτηµένο στο κάτω µέρος.

•

•

Ψεκασµός χρώµατος µε την βοήθεια πεπιεσµένου αέρος.
(πιστολέτο βαφής)

Ψεκασµός µε airless

Ο πιο γνωστός τρόπος βαφής.Απαιτεί κάποια δεξιο- 

χνία για να αποδώσει ικανοποιητική επιφάνεια.

Χρησιµοποιείται κυρίως για την βαφή χρωµάτων 

υδατικής διασποράς. Με ρολό όµως βάφονται και 

χρώµατα διαλυτού, για ευκολία όταν η επιφάνεια 

είναι µεγάλη και επίπεδη και στη συνέχεια στρώνο-

Με πινέλο

ανάδευση προϊόντων

Στο airless το ψέκασµα του χρώµατος δεν επιτυγχάνεται µε αέρα υπό πίεση 

και εκτόνωση, όπως στα απλά πιστολέτα, αλλά µε µηχανική πίεση. Το 

χρώµα πιέζεται µε 110-170 Atm. 

ία όχι επιµεληµένη ανάδευση πριν την εφαρµογή, µπορεί να 

δώσει συχνά όχι ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Τα σωµατίδια Μτων πιγµέντων (χρωστικών) είναι βαρύτερα και για το λόγο 

αυτό, κατά την αποθήκευση είναι δυνατόν να κατακαθίσουν και να 

αλλάξουν την κανονική αναλογία πιγµέντων/ρητίνης. Εάν το υλικό δεν 

έχει ανακατευτεί προσεκτικά, πριν την εφαρµογή, το χρώµα ή η βαφή 

δεν θα έχει σωστή καλυπτικότητα και η απόχρωση ενδεχόµένως δεν θα 

είναι η σωστή. Το ανακάτεµα των βαφών εµποτισµού Wood Care & 

Wood Care -W έχει πολύ µεγάλη σηµασία όχι µόνο πριν αλλά και κατά 

τη διάρκεια της εφαρµογής

Χρησιµοποιείται κυρίως για την βαφή µικροαντικειµένων ή για αστάρωµα 

ογκωδών κατασκευών.Εάν το χρώµα είναι διαλυτού υπάρχουν κίνδυνοι 

                     ανάφλεξης, εξατµίσεων κ.λ.π. Ό
λα τα χρώµατα επιδέχονται αραίωση για την 

χρήση τους. Αλλά θα πρέπει να θυµόµαστε 

ότι , όπως όλα τα υγρά υλικά έτσι και αυτά,  

ακολουθούν τους νόµους της φύσης. ∆ηλαδή στις 

χαµηλές θερµοκρασίες αυξάνεται το ιξώδες τους, στις 

δε υψηλές µειώνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το 

µέλι. Αυτό θα πρέπει να το έχουµε υπόψη µας όταν 

αραιώνουµε χρώµατα. ∆ιότι η λανθασµένη αραίωση 

είναι ένα από τα συχνότερα σφάλµατα κατά την βαφή 

και σχεδόν πάντα έχει σαν συνέπεια το µη ικανο-

ποιητικό και κατώτερης ποιότητας αποτέλεσµα.Υπε-

ρβολική η λιγότερη αραίωση όπως και ή χρησι-

µοποίηση ακατάλληλου διαλυτικού διαταράσσει την 

ισορροπία του χρώµατος και πολύ συχνά έχει ένα απο-

τέλεσµα µη ικανοποιητικό.

αραίωση χρωµάτων

γενικές ερωτήσεις Με ποιά σειρά βάφω ένα δωµάτιο;

Πως µπορώ να υπολογίσω το εµβαδό της επιφάνειας που έχω να βάψω;

Πως µπορώ να διατηρήσω τα εργαλεία βαφής καθαρά µετά τη χρήση;

                                                    Ξεκινάµε από το ταβάνι και προχωράµε στους τοίχους, τις κορνίζες, τις πόρτες, τα                    

          παράθυρα και το πάτωµα. Εάν ακολουθήσουµε αυτή τη σειρά ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για τη δουλειά 

και περιορίζεται το κόστος της όλης εργασίας.

Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πολλαπλασιάσουµε το εµβαδόν του δωµατίου X 3.∆ιότι το ύψος των περισσοτέρων διαµερισµάτων είναι 
3 µέτρα.

Ξεβγάζουµε αρχικά µε κρύο και έπειτα µε ζεστό νερό συν λίγο απορρυπαντικό τα ρολά και τα πινέλα  που έχουν χρησιµοποιηθεί για υδα-

τοδιαλυτά προϊόντα. Τα εργαλεία που έχουµε χρησιµοποιήσει για χρώµατα 

διαλύτου,τα ξεβγάζουµε πρώτα µε White spirit και µετά µε ζεστό νερό και 

απορρυπαντικό. Πριν τα αποθηκεύσουµε τα στεγνώνουµε καλά. Αποθη-

κεύουµε τα πινέλα σε επίπεδη θέση και τα ρολά κρεµαστά.

νται συνήθως µε πινέλο.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στις
συσκευασίες των προϊόντων.
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και επιλέξτε το κατά-
λληλο προϊόν ή σύστη-
µα θερµοµόνωσης που 
ταιριάζει στις ανάγκες 
σας από την µεγάλη 
γκάµα της εταιρίας 
µας,αναζητώντας τις 
τεχνικές και γενικές 
πληροφορ ί ε ς  που  
αντιστιχούν στο κάθε 
ένα απο αυτά.
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