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EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

4

4

4

0317/1

Επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα

0314/1

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα
2 συστατικών

0338/1

Ελαστικό, επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα
2 συστατικών

0317/1

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο,
επαλειφόμενο στεγανωτικό
κονίαμα ενός συστατικού

1.1 Στεγανωτικά Υπογείων & Δεξαμενών

1. Στεγανωτικά Υλικά

6,50

7,05
26,25

45,25

23,50

(A+B)

(A+B)
50,49

38,88

(A+B)

(A+B)

(A+B)

70,70

72,45

21,28

48,96

43,02

60,48

61,92
14,80

0,94/kg
1,30

1,41
1,05/kg

1,81/kg

2,16

1,53/kg

2,02/kg

2,07/kg

3,04

2,72

2,39/kg

3,36/kg

3,44/kg
3,70

54
160

160
54

54

(A+B)
18

54(A)
54(B)

(A+B)

(A+B)

54(A)(B)

54(A)

48

18
54(B)

54

54

54
1604

0317/1

Ελαστικό, ινοπλισμένο, 
επαλειφόμενο στεγανωτικό 
κονίαμα ενός συστατικού

25 kg
5 kg

5 kg
25 kg

25 kg

Γκρι 

Λευκό

Γαλάζιο

(A+B)
18 kg

33 kg
(A+B)

(A+B)

(A+B)

(A+B)

35 kg

35 kg

7 kg

18 kg

Γκρι 

Λευκό

18 kg

18 kg
Γκρι 

18 kg
Λευκό

4 kg

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. 
Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm 
κατά DIN 1048. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων και 
δεξαμενών. Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού κατά W-347, 
ISO 8467. Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων 
στεγανοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, εφαρμοζόμενο και 
από την αντίθετη πλευρά του νερού. Κατατάσσεται ως προϊόν 
προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο 
EΝ 1504-2. Αποχρώσεις: γκρι, λευκό, γαλάζιο.

2Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m .

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός 
συστατικού, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). 
Kατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, 
σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, μωσαϊκό κτλ. Ιδανικό όπου απαιτείται 
ελαστικότητα της στεγανωτικής στρώσης, όπως σε ταράτσες και 
μπάνια που θα καλυφθούν με πλακάκια, ανεστραμμένα δώματα, 
υπόγειες δεξαμενές κτλ. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2.
Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: 1,5-3,0 kg/m .

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. 
Όπως το ΑQUΑΜΑΤ, επιπλέον δε καταλληλότερο για επιφάνειες 
που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς 
ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για 
στεγάνωση σε επιφάνειες που θα καλυφθούν με πλακάκια, 
ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες δεξαμενές κτλ. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m .

Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός 
συστατικού, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Είναι 
κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, 
σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, μωσαϊκό, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο 
κτλ. Ιδανικό για τη στεγάνωση επιφανειών που υπόκεινται σε 
συστολοδιαστολές, δονήσεις, παρουσιάζουν ή πρόκειται να 
παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, όπως ταράτσες, μπαλκόνια, 
υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ανεστραμμένα δώματα κτλ. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2. Αποχρώσεις: γκρι, λευκό. 

2Κατανάλωση: 1,25-2,50 kg/m .
Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Όπως 
το ΑQUΑΜΑΤ, επιπλέον δε καταλληλότερο για επιφάνειες που 
παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, 
λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για ταράτσες, 
ζαρντινιέρες, πισίνες, σήραγγες, υπέργειες δεξαμενές κτλ. Επίσης, 
για τη στεγάνωση κάτω από κεραμικά πλακάκια, σε συνδυασμό με 
την ελαστική κόλλα πλακιδίων ΙSOΜΑΤ ΑΚ-ΕLASTIC. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Αποχρώσεις: γκρι, λευκό. 

2Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m .

AQUAMAT

AQUAMAT-MONOFLEX

AQUAMAT-FLEX

AQUAMAT-ELASTIC

AQUAMAT 
MONOELASTIC
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0315/1

Υπερταχείας πήξης 
σφραγιστικό τσιμέντο

0315/1

4
12

4

Τσιμέντο ταχείας πήξης 
για αγκυρώσεις

0344/1

Επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα
κρυσταλλικής δράσης

0317/1

Επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα με
αντοχή στα θειϊκά άλατα

Στεγανωτικά Υπογείων & Δεξαμενών

Στ
εγ

αν
ω

τι
κά

15 kg
5 kg
1 kg

4 kg

20 kg

25 kg

 10 lit

  40 lit

(A+B)

(A+B)

32
75

240

160

54

54

36

12

(A+B)

(A+B)

2,10/kg
2,32
3,75

1,22/kg

1,10/kg

1,26/kg

11,60
3,75

31,50

4,88

22,00

31,50Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με λύματα και 
υπόγεια ύδατα, τα οποία περιέχουν θειϊκά άλατα. Κατάλληλο για τη 
στεγανοποίηση επιφανειών τοίχων και δαπέδων σε δεξαμενές 
λυμάτων, σε δεξαμενές και κανάλια απόνερων, σε φράγματα, 
υδατοφράκτες κτλ.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση: 
22,0-4,0 kg/m .

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα κρυσταλλικής 
δράσης. Διεισδύει στη δομή του σκυροδέματος και το στεγανοποιεί. 
Παραμένει μόνιμα ενεργό, προστατεύοντας συνεχώς την κατασκευή 
από την παρουσία νερού. Έχει τη δυνατότητα σφράγισης τριχοειδών 
ρωγμών, ακόμα και αν εμφανιστούν εκ των υστέρων. Παραλαμβάνει 
εξίσου καλά θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Κατάλληλο 
για στεγάνωση υπογείων, θεμελίων, φρεατίων, δεξαμενών πόσιμου 
νερού, καθώς και επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, 
σύμφωνα με την W-347. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2. 

2Απόχρωση: γκρι. Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m .
Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο. Σταματάει ακαριαία τις 
διαρροές του νερού. 
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση: 
Περίπου 1,6 kg/lit.

Τσιμέντο ταχείας πήξης. Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, 
επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κτλ. και γενικά όπου 
απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. 
Απόχρωση: γκρι. 

Κατανάλωση: 
Περίπου 1,6 kg για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος.

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό                
2 συστατικών. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων κατασκευών, 
φυτεμένων δωμάτων κτλ. Επιπλέον, εφαρμόζεται και κάτω από 
πλακάκια, αφού προηγηθεί επίπαση χαλαζιακής άμμου στην 
τελευταία στρώση του, σε κουζίνες, λουτρά, μπαλκόνια και 
ταράτσες. Σχηματίζει μία ενιαία ελαστική, στεγανή μεμβράνη χωρίς 
αρμούς και ενώσεις. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες 
επιφάνειες (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ασφαλτικές επαλείψεις). 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 

2Απόχρωση: μαύρο. Κατανάλωση: 1,0-1,5 lit/m .

AQUAMAT-SR

AQUAMAT-PENETRATE

AQUAFIX

FIX-RAPID

6,40

5,80/lit

64,00

232,00
0227/1

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, 
επαλειφόμενο στεγανωτικό
2 συστατικών

ISOFLEX-PU 560 BT
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* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται σε 4 ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.
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Στεγανωτικά Υπογείων & Δεξαμενών

Στεγανωτικά Υλικά

1.2 Στεγανωτικά Ταρατσών

0120/1

Ρευστοποιητής
σκυροδέματος τύπου Α - 
Στεγανωτικό μάζας

0317/1

Στεγανωτικό μάζας
σκυροδέματος,
κρυσταλλικής δράσης

20 kg

0402/2
10 kg
(A+B)

Ειδικό εποξειδικό αστάρι 
2 συστατικών για δάπεδα 
σκυροδέματος

0201/1

Επαλειφόμενο
ελαστομερές,
στεγανωτικό ταρατσών

25 kg
15 kg

5 kg
1 kg

2
39
72

54

39
(A+B)

24
44

110
336

1,14
1,48
2,05

1,13/kg

1,64/kg

10,50/kg

29,60
273,60

10,25

1130,00

32,80

105,00

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

240 kg
20 kg
5 kg

*1000 kg

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
ως στεγανωτική στρώση σε δάπεδα που καταπονούνται από 
ανερχόμενη υγρασία και τα οποία πρόκειται να επικαλυφθούν με 
εποξειδικές επιστρώσεις ή τσιμεντοκονίες. Επιπλέον, σε 
περιπτώσεις που οι εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος 
DUROFLOOR πρόκειται να εφαρμοστούν σε υγρά δάπεδα ή 
δάπεδα επιβαρυμένα από έλαια (αφού πρώτα αυτά καθαριστούν). 
Κατατάσσεται ως SR-Β2,0 κατά ΕΝ 13813. 
Απόχρωση: ανοιχτό μπεζ.

2Κατανάλωση: 600-1000 g/m .

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστίθεται 
κατά την παρασκευή του σκυροδέματος σχηματίζοντας αδιάλυτες 
κρυσταλλικές ενώσεις. Βελτιώνει την αντίσταση στην 
υδατοπερατότητα και δεν επηρεάζει την υδρατμοπερατότητα του 
σκυροδέματος. Παραμένει μόνιμα ενεργό και παραλαμβάνει εξίσου 
καλά θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Κατάλληλο για 
τη στεγάνωση θεμελιώσεων, υπογείων, δεξαμενών, βιολογικών 
καθαρισμών, πισίνων κτλ. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως 
μειωτής απορρόφησης νερού σκυροδέματος, σύμφωνα με τo 
πρότυπο ΕΝ 934-2:Τ9. Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: 0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας 
(ΣΚ-308, ΑSΤΜ C-494 τύπος Α, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ2 & Τ9). 
Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την 
αντίσταση στην υδατοπερατότητα. 
Απόχρωση: καφέ σκούρο.

Κατανάλωση:
0,2-0,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών. Σχηματίζει 
μετά την επάλειψή του μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, 
υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν ψυχρή βαφή ταρατσών, λόγω της υψηλής 
ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας και του υψηλού 
συντελεστή εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Αποχρώσεις: λευκό, κεραμιδί.

2Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m .

3,34/kg
3,52
3,80
4,65

83,50
52,80
19,00
4,65

DUROPRIMER-SG

AQUAMAT-ADMIX

PLASTIPROOF

ISOFLEX



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0225/1

Υβριδικό επαλειφόμενο, 
ελαστομερές στεγανωτικό 
ταρατσών, με βάση 
την πολυουρεθάνη

7

Στεγανωτικά Ταρατσών

0206/1

Αστάρι επαλειφόμενων,
ελαστομερών
στεγανωτικών

Στ
εγ

αν
ω

τι
κά

0217/1

Υβριδικό επαλειφόμενο, 
ελαστομερές στεγανωτικό 
ταρατσών με διαχρονική
υψηλή λευκότητα

24
44

110
336

39
72

324

24
44
44

110
110
336

25 kg
13 kg
4 kg
1 kg

20 kg
5 kg
1 kg

25 kg
15 kg
13 kg
5 kg
4 kg
1 kg

103,75
56,55
18,44
5,58

37,00
10,75
3,34

106,00
66,60
57,72
23,60
18,88

5,70

4,15/kg
4,35
4,61
5,58

1,85/kg
2,15
3,34

4,24/kg
4,44
4,44
4,72
4,72
5,70

12

4
12

12

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών με υψηλή 
λευκότητα και μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Σχηματίζει μετά την 
επάλειψή του μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής 
ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη. Επιπλέον, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν ψυχρή βαφή ταρατσών, λόγω της υψηλής 
ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m .

Eπαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών με βάση 
ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Σχηματίζει μετά την 
επάλειψή του μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής 
ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη. Έχει ανθεκτικότητα σε 
λιμνάζοντα νερά και μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m .

Αστάρι του ΙSOFLEΧ, του ΙSOFLEΧ AEGEAN και του 
ISOFLEX HYBRID. 
Απόχρωση: λευκό.

Κατανάλωση:
20,2-0,3 kg/m . 

ISOFLEX AEGEAN

ISOFLEX HYBRID 

ISO-PRIMER

0226/1
36

120
39

300

25 kg

6 kg
12 kg

1 kg

Πολυουρεθανικό 
επαλειφόμενο, στεγανωτικό 
ταρατσών, ενός συστατικού

120,00

33,00
60,60

6,70

4,80/kg

5,50
5,05

6,7010
4

Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών και 
μπαλκονιών ενός συστατικού με εξαιρετικές αντοχές: μηχανικές, 
χημικές, θερμικές, σε ακτινοβολία UV και στις καιρικές επιδράσεις. 
Κατάλληλο και για στεγάνωση φυτευτών δωμάτων και ζαρντινιέρων. 
Σχηματίζει μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής 
ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη. Πιστοποιημένο με τη σήμανση 
CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Απoχρώσεις: λευκό, γκρι. Άλλες αποχρώσεις 
κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 200 kg). 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m .

ISOFLEX-PU 500

Νέο
προϊόν

Πολυουρεθανικό, 
θιξοτροπικό επαλειφόμενο 
στεγανωτικό ενός 
συστατικού

0226/1

Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού με 
εξαιρετικές αντοχές (μηχανικές, χημικές, θερμικές, σε ακτινοβολία 
UV και σε καιρικές επιδράσεις). Λόγω της θιξοτροπίας του 
ενδείκνυται για εφαρμογή σε κάθετες, καμπύλες και επικλινείς 
επιφάνειες. Σχηματίζει μία ενιαία, ελαστική, στεγανή και 
ατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Έχει πολύ καλή 
πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, μεταλλικές επιφάνειες και στις περισσότερες 
στεγανωτικές στρώσεις. 
Απόχρωση: λευκό. 

2Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m .

ISOFLEX-PU 500 THIXO 24
120
360

25 kg
6 kg
1 kg

157,50
45,00
9,30

6,30/kg
7,50
9,3012



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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8

Στεγανωτικά Υλικά

Στεγανωτικά Ταρατσών

0227/1

Aστάρι του 
ISOFLEX-PU 500

4
12

17 kg
5 kg
1 kg

33
120
360

6,35
5,95/kg

7,55
31,75

101,15

7,55

Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της πρόσφυσης του 
πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού δωμάτων 
ISOFLEX-PU 500 σε πορώδεις επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, 
τσιμεντοκονίες, ξύλο κτλ. 
Απόχρωση: διαφανές. 

Κατανάλωση: 
2200-300 g/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος.

PRIMER-PU 100

15

0227/1

Πολυουρεθανικό αστάρι 
2 συστατικών, 
για υγρά υποστρώματα

(A+B)
20 kg

(A+B)
1 kg

(A+B)
4 kg

(A+B)
12

(A+B)
180

(A+B)
48

10,10/kg

13,50

11,70

202,00

13,50

46,80

Πολυουρεθανικό αστάρι 2 συστατικών, ιδανικό για υποστρώματα με 
υψηλό ποσοστό υγρασίας. Διεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους 
του υποστρώματος, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για 
την πρόσφυση των πολυουρεθανικών στεγανωτικών ταρατσών 
ISOFLEX-PU. Εφαρμόζεται σε απορροφητικές και μη 
απορροφητικές επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, 
μέταλλο, ξύλο, παλιές στεγανωτικές στρώσεις, ασφαλτικά 
υποστρώματα κτλ. Κατάλληλο και για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους, καθώς δεν περιέχει διαλύτες και είναι σχεδόν άοσμο. 
Απόχρωση: καφέ. 

2Κατανάλωση: 100-200 g/m .

PRIMER-PU 140

0402/1

Eποξειδικό υδατοδιαλυτό 
αστάρι 2 συστατικών

15

6

(A+B)
10 kg

(A+B)
1 kg

(A+B)
4 kg

(A+B)
39

(A+B)
180

(A+B)
72

8,60/kg

12,00

9,25

86,00

12,00

37,00

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται ως 
αστάρι του ISOFLEX-PU 500 όταν πρόκειται να εφαρμοστεί πάνω 
σε μη απορροφητικά υποστρώματα ή σε παλιές στεγανωτικές 
στρώσεις. Κατάλληλο επίσης για το αστάρωμα τσιμεντοειδούς 
βάσης υποστρωμάτων, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κτλ., που 
πρόκειται να επιστρωθούν με εποξειδικές ρητίνες του συστήματος 
DUROFLOOR. 
Απόχρωση: υποκίτρινο.

2Κατανάλωση: 150-200 g/m .

EPOXYPRIMER 500

Νέο
προϊόν

Πολυουρεθανικό, 
ινοπλισμένο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό ενός 
συστατικού

0226/1

Πολυουρεθανικό, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο επαλειφόμενο 
στεγανωτικό ενός συστατικού με εξαιρετικές αντοχές (μηχανικές, 
χημικές, θερμικές, σε ακτινοβολία UV και σε καιρικές επιδράσεις). 
Σχηματίζει μία ενιαία, ελαστική, στεγανή και ατμοπερατή μεμβράνη, 
χωρίς αρμούς και ενώσεις. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο, μεταλλικές επιφάνειες και στις 
περισσότερες στεγανωτικές στρώσεις. Ιδανικό για τη στεγάνωση 
δύσκολων σημείων και λεπτομερειών σε ταράτσες (ενώσεις τοίχου 
και δαπέδου, σωληνώσεις, υδρορροές, εξαερισμούς, καμινάδες, 
μονάδες κλιματισμού, φωτοβολταϊκά συστήματα κτλ.). 

2Απόχρωση: λευκό. Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m .

ISOFLEX-PU 500 DTL

Επιταχυντής πήξης του 
ISOFLEX-PU 500

0226/1
2881 kg 20,6020,60/kg18Ειδικός επιταχυντής πήξης, που χρησιμοποιείται προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η εφαρμογή του ISOFLEX-PU 500 σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και η πήξη του σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής 
υγρασίας. Επιπλέον, αποτρέπει την εμφάνιση φυσαλίδων όταν το 
ISOFLEX-PU 500 εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη. 
Απόχρωση: διάφανο υποκίτρινο. 

Κατανάλωση: 
6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500.

ACCELERATOR 5000

12
5 kg
1 kg

120
360

8,70/kg
9,80

43,50
9,80
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9

Στεγανωτικά Ταρατσών

Στ
εγ

αν
ω

τι
κά

 10 lit

  40 lit

(A+B)

(A+B)

36

12

(A+B)

(A+B)

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό                
2 συστατικών. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων κατασκευών, 
φυτεμένων δωμάτων κτλ. Επιπλέον, εφαρμόζεται και κάτω από 
πλακάκια, αφού προηγηθεί επίπαση χαλαζιακής άμμου στην 
τελευταία στρώση του, σε κουζίνες, λουτρά, μπαλκόνια και 
ταράτσες. Σχηματίζει μία ενιαία ελαστική, στεγανή μεμβράνη χωρίς 
αρμούς και ενώσεις. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες 
επιφάνειες (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ασφαλτικές επαλείψεις). 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 

2Απόχρωση: μαύρο. Κατανάλωση: 1,0-1,5 lit/m .

6,40

5,80/lit

64,00

232,00
0227/1

Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, 
επαλειφόμενο στεγανωτικό
2 συστατικών

ISOFLEX-PU 560 BT

0227/1

Πολυουρεθανικό,
επαλειφόμενο στεγανωτικό
2 συστατικών, 
χωρίς διαλύτες

9,75/kg39
(A+B)(A+B)

12,5 kg 121,88Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. Κατάλληλο για στεγάνωση ταρατσών και μπαλκονιών 
κάτω από πλακάκια, θερμομονωτικές πλάκες κτλ. Ιδανικό για 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους καθώς είναι σχεδόν άοσμο.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, κατά ΕΝ 1504-2. 
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση: 
2Περίπου 1,5 kg/m . 

ISOFLEX-PU 550

Νέο
προϊόν

Ενισχυτικό πρόσφυσης του 
ISOFLEX-PU 650

0226/1

Διαφανές ενισχυτικό πρόσφυσης που βοηθάει στον καθαρισμό μη 
απορροφητικών επιφανειών και ενισχύει την πρόσφυση σε αυτές 
της στεγανωτικής στρώσης του ISOFLEX-PU 650 (π.χ. σε μη 
πορώδη επισμαλτωμένα πλακάκια, υαλότουβλα, γυαλί κτλ.). Δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε διάφανα πλαστικά (π.χ. 
πολυκαρβονικά φύλλα).

2Κατανάλωση: 30-70 g/m .

PRIMER-S 165

12
3 kg

0,75 kg

Νέο
προϊόν

Αλειφατικό 
πολυουρεθανικό αστάρι 

0227/1

Διάφανο, αλειφατικό, πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού. 
Εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση των διάφανων πολυουρεθανικών 
στεγανωτικών σε πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα, όπως 
σκυρόδεμα, βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες κτλ. 

2Κατανάλωση: 200-300 g/m .

PRIMER-PU 150

12

9 kg
4 kg

39
120
360

13,80
12,90/kg

15,50
55,20

116,10

11,630,75 kg

360 13,90 10,43

Νέο
προϊόν

Διάφανο, αλειφατικό, 
πολυουρεθανικό, 
επαλειφόμενο στεγανωτικό 
ενός συστατικού

0226/1

Διάφανο, αλειφατικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό. 
Δίνει μια ομοιόμορφη γυαλιστερή επιφάνεια, η οποία δεν κιτρινίζει 
και έχει εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή. Διατηρεί 
μακροπρόθεσμα τη διαφάνεια και την ελαστικότητά του. 
Κατάλληλο για στεγάνωση και προστασία σε επιφάνειες με 
πλακάκια, φυσική πέτρα, υαλότουβλα, ξύλο, πολυκαρβονικά φύλλα 
κτλ. Χρησιμοποιείται επίσης ως διαφανής συνδετική ρητίνη για τη 
δημιουργία ρητινούχων διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets)  
με έγχρωμα αδρανή. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, ως προϊόν 
προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, κατά ΕΝ 1504-2. 

2Κατανάλωση: 0,8-1,2 kg/m , σε δύο ή τρεις στρώσεις.

ISOFLEX-PU 650

12

20 kg
5 kg
1 kg

24
120
360

26,20
24,00/kg

28,30
131,00
480,00

28,30

120 12,95 38,85



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Στεγανωτικά Ταρατσών

Στεγανωτικά Υλικά

10

0317/1
5418 kg 2,39/kg 43,02Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός 

συστατικού, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Είναι 
κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, 
σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, μωσαϊκό κτλ. Ιδανικό όπου απαιτείται 
ελαστικότητα της στεγανωτικής στρώσης, όπως σε ταράτσες και 
μπάνια που θα καλυφθούν με πλακάκια, ανεστραμμένα δώματα, 
υπόγειες δεξαμενές κτλ. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2.
Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: 1,5-3,0 kg/m .

AQUAMAT-MONOFLEX

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο,
επαλειφόμενο στεγανωτικό
κονίαμα ενός συστατικού

0229/1

Αλειφατική, ελαστική
πολυουρεθανική βαφή

11,80/kg
13,70
15,80

4
16

120
320

24
5 kg
1 kg

20 kg 236,00
68,50
15,80

Αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική επίστρωση ενός 
συστατικού. Χρησιμοποιείται για την προστασία πολυουρεθανικών 
στεγανωτικών στρώσεων από την ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά όταν 
επιλέγεται σκούρη απόχρωση. Επιπλέον, κατάλληλη σε 
περιπτώσεις όπου οι πολυουρεθανικές στεγανωτικές στρώσεις 
πρέπει να έχουν αντοχή σε κυκλοφορία πεζών και σε ελαφριά 
κυκλοφορία οχημάτων (π.χ. σε parking).
Αποχρώσεις: λευκό, γκρι. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 160 kg). 

2Κατανάλωση: 0,12-0,25 kg/m , ανάλογα με το υπόστρωμα.

TOPCOAT-PU 720 

1407/1

Διαλυτικό πολυουρεθανικών 
και εποξειδικών βαφών

4,80/lit
6,15

4
12

96
288

5 lit
1 lit

24,00
6,15

Ειδικός διαλύτης πολυουρεθανικών και εποξειδικών βαφών. 
Χρησιμοποιείται για την αραίωση του πολυουρεθανικού 
επαλειφόμενου στεγανωτικού ταρατσών ISOFLEX-PU 500, ειδικά 
όταν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με ψεκασμό, καθώς και για τον 
καθαρισμό εργαλείων μετά από εργασίες με αυτό το υλικό. Ακόμη 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό εργαλείων από 
υπολείμματα εποξειδικών βαφών, καθώς και για την αραίωση 
εποξειδικών βαφών. Το SM-16 χρησιμοποιείται για την αραίωση 
πολυουρεθανικών βαφών προστιθέμενο σε ποσοστό έως 10% 
κατά βάρος.

SM-16

0226/1

Διαφανής, αλειφατική 
πολυουρεθανική βαφή

17,80/kg
20,604 120

24
4 kg

20 kg 356,00
82,40

Σκληρό-ελαστική, αλειφατική πολυουρεθανική ενός επίστρωση 
συστατικού. Χρησιμοποιείται για την προστασία επιφανειών 
υψηλής κυκλοφορίας πεζών, μέτριας κυκλοφορίας οχημάτων και 
επιφανειών που δέχονται καταπονήσεις από τριβή. 
Απόχρωση: διαφανές (με δυνατότητα χρωματισμού). 

Κατανάλωση: 0,2-0,6 kg/  σε δύο στρώσεις.2m ,

TOPCOAT-PU 740 

Νέο
προϊόν

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ. ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.

Νέο
προϊόν

Διαφανής, αλειφατική, 
πολυουρεθανική 
επίστρωση ενός 
συστατικού με σατινέ όψη

0226/6

Διαφανής, αλειφατική, πολυουρεθανική επίστρωση που επαλείφεται 
πάνω από τη στεγανωτική στρώση του ISOFLEX-PU 650, όταν   
είναι επιθυμητό η όψη του να μην είναι γυαλιστερή αλλά σατινέ.     
Η επίστρωση που σχηματίζεται είναι στεγανή, συνεχής (χωρίς αρμούς 
και ενώσεις), ελαστική και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία 
(δεν κιτρινίζει) και τις καιρικές συνθήκες. Έχει εξαιρετική μηχανική 
και χημική αντοχή. Το σύστημα είναι ιδανικό για επιφάνειες από 
παλιά πλακάκια και επίσης κατάλληλο για στεγάνωση και προστασία 
φυσικής πέτρας, υαλότουβλων, ξύλου, σκυροδέματος κτλ. 
Κατανάλωση: 0,1 kg/m .2

VARNISH-PU 650 MF 20,80/kg
22,40
26,10

4
12

120
360

39
4 kg

0,75 kg

9 kg 187,20
89,60
19,58
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0314/1

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα
2 συστατικών

2,16

1,53/kg

(A+B)

(A+B)

(A+B)
18

54(A)
54(B)

(A+B)
18 kg

33 kg
(A+B)

50,49

38,88

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. 
Όπως το ΑQUΑΜΑΤ, επιπλέον δε καταλληλότερο για επιφάνειες 
που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς 
ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για 
στεγάνωση σε επιφάνειες που θα καλυφθούν με πλακάκια, 
ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες δεξαμενές κτλ.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m .

AQUAMAT-FLEX

0338/1

Ελαστικό, επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα
2 συστατικών

0801/4

Πλαστομερή ασφαλτόπανα
(ΑΡΡ) με οπλισμό πολυ-

2εστερικό ύφασμα 180 g/m
2ISOGUM 4,5 P MIN WHITE (4,5 kg/m )

ΑΠΛΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
2ISOGUM 4 P (4,0 kg/m )

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ
2ISOGUM 4 P MIN (4,0 kg/m )

2ISOGUM 4,5 P MIN (4,5 kg/m )

Πλαστομερή ασφαλτόπανα (ΑΡΡ) με οπλισμό πολυεστερικό 
2ύφασμα 180 g/m . Η επικόλληση γίνεται μετά από θέρμανση με 

φλόγιστρο, χωρίς χρήση ασφαλτόκολλας.

(A+B)

(A+B)

(A+B)

70,70

72,45

21,28

48,96

46,60

43,50
46,20
51,10

60,48

61,92
14,80

2,02/kg

2,07/kg

3,04

2,72

24,66/m

24,35/m
4,62
5,11

3,36/kg

3,44/kg
3,70

(A+B)

(A+B)

54(A)(B)

54(A)

48

18
54(B)

30

28
28

30

54

54
1604

0317/1

Ελαστικό, ινοπλισμένο, 
επαλειφόμενο στεγανωτικό 
κονίαμα ενός συστατικού

(A+B)

(A+B)

(A+B)

35 kg

35 kg

7 kg

18 kg

Γκρι 

Λευκό

1m x 10m
2(10 m )

Ρολό

18 kg
Γκρι 

18 kg
Λευκό

4 kg

Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός 
συστατικού, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). 
Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, 
σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, μωσαϊκό, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο 
κτλ. Ιδανικό για τη στεγάνωση επιφανειών που υπόκεινται σε 
συστολοδιαστολές, δονήσεις, παρουσιάζουν ή πρόκειται να 
παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, όπως ταράτσες, μπαλκόνια, 
υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ανεστραμμένα δώματα κτλ. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2. Αποχρώσεις: γκρι, λευκό. 

2Κατανάλωση: 1,25-2,50 kg/m .
Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Όπως 
το ΑQUΑΜΑΤ, επιπλέον δε καταλληλότερο για επιφάνειες που 
παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, 
λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για ταράτσες, 
ζαρντινιέρες, πισίνες, σήραγγες, υπέργειες δεξαμενές κτλ. Επίσης, 
για τη στεγάνωση κάτω από κεραμικά πλακάκια, σε συνδυασμό με 
την ελαστική κόλλα πλακιδίων ΙSOΜΑΤ ΑΚ-ΕLASTIC. 
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Αποχρώσεις: γκρι, λευκό. 

2Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m .

ISOGUM P

AQUAMAT-ELASTIC

AQUAMAT
MONOELASTIC

0810/4 1m x 10m

Πλαστομερές ασφαλτόπανο
με οπλισμό ενισχυμένο

2υαλοπίλημα 50 g/m

27,8022,78/m42Ρολό

2(10 m )

Πλαστομερή ασφαλτόπανα με οπλισμό ενισχυμένο υαλοπίλημα   
250 g/m . Η επικόλληση γίνεται μετά από θέρμανση με φλόγιστρο, 

χωρίς χρήση ασφαλτόκολλας.

2Βάρος: 3,0 kg/m .

ISOGUM 3V



1014/6

Ελαστομερές ασφαλτικό
στεγανωτικό γαλάκτωμα

19 kg 44 33,05/δοχ. 33,05Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα αποτελούμενο από εκλεκτής 
ποιότητας άσφαλτο, ελαστικοποιητικές ρητίνες και ειδικά 
πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση θεμελιώσεων, τοίχων 
αντιστήριξης, ταρατσών, κεκλιμένων στεγών κτλ. Χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στην υγρασία και εξαιρετική 
ελαστικότητα. Έχει άριστη πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, 
όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο κτλ. 
Απόχρωση: καστανόμαυρο.

2Κατανάλωση: 0,35-0,50 kg/m /στρώση.

ISOPAST-RUBBER

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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0811/4

Ελαστομερές ασφαλτόπανο
με επικάλυψη φύλλο
αλουμινίου

82,8028,28/m30Ρολό
1m x 10m

2(10 m )

Ελαστομερή ασφαλτόπανα με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα 
2150 g/m  και επικάλυψη φύλλο αλουμινίου. Η επικόλληση γίνεται 

μετά από θέρμανση με φλόγιστρο, χωρίς χρήση ασφαλτόκολλας.

2Βάρος: 4,0 kg/m .

ISODIEN 4 PF ALU

Ασφαλτικό στεγανωτικό
γαλάκτωμα

(πρώην ISOLAC)

Ασφαλτικό στεγανωτικό
βερνίκι

19 kg
5 kg

17 kg
5 kg

20 kg
5 kg

44
150

44
126

44
150

4,35
13,90/δοχ.

39,32/δοχ.
13,34

45,46/δοχ.
13,34

13,90
4,35

39,32
13,34

13,34
45,46

Ασφαλτικό γαλάκτωμα με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή σε 
όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση 
θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών κτλ., 
καθώς και ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών 
(ασφαλτοπάνων). 
Απόχρωση: καστανόμαυρο.

Κατανάλωση:
20,2-1,0 kg/m /στρώση.

Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι με διαλύτες. Προσφύεται σε όλες 
τις επιφάνειες και είναι αδιαπέρατο από το νερό. Χρησιμοποιείται 
ως αστάρι για την επικόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών 
(ασφαλτοπάνων), ως φράγμα υδρατμών στις μονώσεις και για την 
προστασία από υγρασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλου 
(προστασία έναντι οξείδωσης). Εφαρμόζεται σε 1-3 στρώσεις με 
ρολό ή βούρτσα. 
Απόχρωση: μαύρο.

2Κατανάλωση: Σε μεταλλικές επιφάνειες: 100-150 g/m /στρώση.
2Σε επιφάνειες σκυροδέματος: 250-300 g/m /στρώση.

Ασφαλτική μαστίχη με εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. 
Εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ και είναι κατάλληλη για τη 
σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, για τη 
σφράγιση-γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών, για τη σφράγιση σε 
δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτόπανων (π.χ. υδρορροές, 
συναρμογές τελειώματος σε στηθαία κτλ.) καθώς και για 
επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές στρώσεις. 
Απόχρωση: μαύρο.

Κατανάλωση: 1,2-1,3 kg/lit. 

1014/6

1015/6

1018/6

Ασφαλτική σφραγιστική 
μαστίχη

ISOPAST

ISOLAC-BT

ISOMAC
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1.3 Στεγανωτικά Τοίχων

0202/6

Υψηλής ποιότητας 
στεγανωτικό, ελαστικό 
χρώμα

Λευκό

Μπλε
Μυκόνου

Μπλε
Σαντορίνης

10 lit
3 lit

3 lit

3 lit

4

4

4

44
110

110

110

χρωμ/γίου
Αποχρ.

10 lit
3 lit 4

44
110

Ανάλογα
την απόχρ.

6,78/lit
7,28

8,96/lit

7,87/lit

67,80
21,84

26,88

23,61

Στεγανωτικό, ελαστικό χρώμα. Κατάλληλο για βαφή και 
στεγανοποίηση τοίχων, προστασία ασφαλτικών στρώσεων, 
χρωματισμό και στεγανοποίηση στεγών από αμιαντοτσιμέντο κτλ. 
Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: λευκό, μπλε Μυκόνου, μπλε  & Σαντορίνης
επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM.

Καλυπτικότητα: 
28,0-12,0 m /lit ανά στρώση.

FLEXCOAT

0224/6

Υψηλής ποιότητας  
ακρυλικό αστάρι νερού

0228/1

Αδιαβροχοποιητικό 
και σταθεροποιητικό 
επιφανειών

20 kg
10 kg

5 kg
1 kg

5 kg
1 kg

20 kg

4
12

4
12

44
72

39

324

72
324

39

2,56/kg
2,60
3,03
4,31

4,07
5,33

3,57/kg

Υψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Σε συνδυασμό με 
το στεγανό, ελαστικό χρώμα FLEXCOAT, αποτελεί ένα άριστο 
σύστημα στεγανοποίησης και διακόσμησης τοίχων. Επιπλέον, 
αποτελεί το ιδανικό αστάρι για τον ακρυλικό παστώδη σοβά 
MARMOCRYL.
Απόχρωση: λευκό.

2Καλυπτικότητα: 5-10 m /kg.
H συσκευασία των 10 kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να 
χρωματιστεί στις μηχανές χρωματισμού ISOMAT COLOR SYSTEM 
στις περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με 
ακρυλικό σοβά βάσεως D και TR.
Ρητινούχα υδατική διασπορά εξαιρετικά υψηλής διεισδυτικότητας. 
Εφαρμοζόμενη σε πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και τις 
προστατεύει από την υγρασία και τη δημιουργία αλάτων, ενώ 
ταυτόχρονα αποτρέπει την εμφάνιση μυκήτων και μούχλας σε 
αυτές. Επιδέχεται βαφή. 
Απόχρωση: γαλάζιο (διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση:
2100-200 g/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος.

51,20
26,00
15,15
4,31

20,35
5,33

71,40

FLEX-PRIMER

NAN0-SEAL

0207/1

Σιλικονούχο
αδιαβροχοποιητικό
επιφανειών

20 lit
3 lit
1 lit

4
18

24
120
288

6,23/lit
7,41
8,28

Ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο, διαφανές αδιαβροχοποιητικό υγρό με 
διαλύτες. Προσφέρει εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα και 
μακρόχρονη προστασία. Εφαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες 
(φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, άβαφο σοβά, εμφανή τοιχοποιία, 
διακοσμητικά τουβλάκια, κεραμίδια, πλακίδια, εμφανές σκυρόδεμα 
κτλ.) για την προστασία τους από την επίδραση της βροχής. 
Κατάλληλο επίσης για την αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως υδροφοβικός εμποτισμός, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

2Κατανάλωση: 0,2-0,4 lit/m .

22,23
8,28

124,60PS-20
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Στεγανωτικά Τοίχων

Στεγανωτικά Υλικά

0523/3

Ελαστομερές υλικό για 
στεγάνωση πίσω από 
πλακάκια σε υγρούς χώρους

3,63/kg
4,00 20,00

54,4544
110

15 kg
5 kg

Ελαστομερές στεγανωτικό επιφανειών, που πρόκειται να 
επιστρωθούν με κεραμικά πλακάκια, σε υγρούς χώρους, όπως 
μπάνια, ντουζιέρες κτλ. Κατάλληλο για επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
σοβά, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα κτλ. Εφαρμόζεται με σπάτουλα ως 
έχει ή με ρολό αφού αραιωθεί εως 4% κ.β με νερό. 
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
21,0-1,5 kg/m , ανάλογα με το υπόστρωμα.

ISOMAT SL 17

0228/1

Νανοεμποτισμός για 
προστασία απορροφητικών 
επιφανειών

0228/1

Νανοεμποτισμός για 
προστασία μαρμάρων

0228/1

Νανοεμποτισμός για 
προστασία επιφανειών 
από λάδια

4
12

4
12

4
12

4,27/lit
4,80
6,06

5,72/lit
6,22
7,44

11,85
12,95

11,50/lit

85,40
24,00

6,06

114,40
31,10

7,44

59,25
12,95

230,00

39
72

324

39
72

324

72
324

39

20 lit
5 lit
1 lit

20 lit
5 lit
1 lit

20 lit
5 lit
1 lit

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής.
Προστατεύει πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία και τη
δημιουργία αλάτων. Κατάλληλο για σκυρόδεμα, πλινθοδομή,
σοβά, αρμούς πλακιδίων, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, επικαλύψεις 
φυσικών λίθων κτλ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως υδροφοβικός εμποτισμός, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

2Κατανάλωση: 100-200 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής. 
Εφαρμόζεται σε μη απορροφητικές επιφάνειες και τις 
προστατεύει από υγρασία και λεκέδες. Κατάλληλο για γυαλισμένα 
μάρμαρα, γρανίτες, πλακίδια, πορσελάνη κτλ. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως υδροφοβικός εμποτισμός, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

2Κατανάλωση: 50-70 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής. 
Προστατεύει πορώδεις και μη επιφάνειες από ελαιώδεις λεκέδες, 
από την υγρασία και τη δημιουργία αλάτων, ενώ ταυτόχρονα 
αποτρέπει την εμφάνιση μυκήτων και μούχλας σε αυτές. 
Κατάλληλο για σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά, αρμούς πλακιδίων, 
γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, επικαλύψεις φυσικών λίθων κτλ. Για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πιστοποιημένο με τη 
σήμανση CE ως υδροφοβικός εμποτισμός, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 1504-2. Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει). 

2Κατανάλωση: 50-100 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

NANOPRO-L

NANOPRO-M

NANOPRO-C

0207/1

Σιλικονούχο
αδιαβροχοποιητικό
επιφανειών χωρίς διαλύτες

20 lit
5 lit
1 lit

4
12

39
72

324

4,19/lit
4,73
6,25

83,80
23,65

6,25

Ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό υγρό χωρίς 
διαλύτες. Προσφέρει εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα και 
μακρόχρονη προστασία. Κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση 
αρμών πλακιδίων και για την προστασία από τη βροχή επιφανειών 
από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, σοβά, εμφανή τοιχοποιία, 
διακοσμητικά τουβλάκια, κεραμίδια, πλακίδια, αγυάλιστα μάρμαρα, 
εμφανές σκυρόδεμα κτλ. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς 
υγρά υποστρώματα. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως 
υδροφοβικός εμποτισμός, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

2Κατανάλωση: 0,2-0,4 lit/m .

PS-21

Νέα
φόρμουλα
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0215/1

Στεγανωτικό πυριτικό
διάλυμα

4
4,16/kg
4,30

104,00
25,806 kg

25 kgΔιαφανές στεγανωτικό πυριτικό διάλυμα για την καταπολέμηση 
της ανερχόμενης υγρασίας με τη μέθοδο των διατρημάτων ή του 
εμποτισμού σε τοίχους από σκυρόδεμα ή τούβλα.

Κατανάλωση:
2· Με τη μέθοδο των διατρημάτων: περίπου 18,0 kg ανά m

 εγκάρσιας τομής του τοίχου.
2· Με εμποτισμό: 200-300 g/m  επιφάνειας τοίχου.

72
26AQUAMAT-F

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.

1205/1

20

1.4 Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων - Οπλισμοί

1203/1

Για οπλισμό
στεγανωτικών στρώσεων

20

1 m x 50 m 
2(50 m )

10 cm x 50 m

Ρολό

Ρολό

1 m x 200 m 

1 m x 100 m 

2(200 m )

2(100 m )

Ρολό

Ρολό

Ρολό
10 cm x 50 m

20,76/m

0,13/m

20,63/m

20,64/m

0,11/m

38,00

6,50

126,00

64,00

5,50

Πλέγμα πλάτους 100 cm
Από Fiberglass για καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων 
(π.χ. για τη μεμβράνη του ISOFLEX) σε ιδιαίτερα δύσκολες 
περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων. 

2Βάρος: περίπου 65 g/m . 
Άνοιγμα καρέ: 1,0 x 2,0 mm.

Ταινία πλάτους 10 cm
Από το ίδιο υλικό όπως ανωτέρω, για την τοπική ενίσχυση της 
μεμβράνης του ISOFLEX κατά μήκος ρωγμών ή αρμών.

Λεπτό πολυεστερικό ύφασμα
2βάρους 30 g/m , για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών 

στρώσεων, όπως ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC κτλ.

Ταινία πλάτους 10 cm
Από το ίδιο υλικό όπως ανωτέρω, για την τοπική ενίσχυση 
διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων κατά μήκος ρωγμών, αρμών και 
συμβολών δαπέδου-τοιχίων.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

TREVIRA

1209/1
1 m x 100 m 

10 cm x 100 m 

2(100 m )

Ρολό

Ρολό

20,85/m

0,13/m

85,00

13,00

Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου
2βάρους 40 g/m , για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών 

στρώσεων, όπως ISOFLEX-PU 500, ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC 
κτλ.

YΦΑΣΜΑ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝIΟΥ
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Στεγανωτικά Υλικά

Αυτοκόλλητη βουτυλική
ταινία 

8 cm x 10 m 6 1,92/m0719/1
ΡολόΑυτοκόλλητη βουτυλική ταινία με επένδυση μη υφαντό 

πολυπροπυλένιο. Χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους για τη 
στεγανοποίηση κάτω από τα πλακάκια, κυρίως σε σημεία όπου 
υπάρχουν ρωγμές, αρμοί, σε συναρμογές κτλ. Μπορεί να 
επικαλυφθεί με κόλλα πλακιδίων ή επαλειφόμενα στεγανωτικά 
υλικά.

Πάχος: 0,9 mm.

19,20

ISOMAT BUTYL TAPE

12 cm x 50 m

12 cm x 10 m

14 cm x 14 cm

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό 
υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

21 cm x 21 cm

12 cm x 12 cm

42,5 cm x 42,5 cm

1

1

25

25

25

10 11,85/τεμ.

1,31/m

1,42

3,97/τεμ.

3,97/τεμ.

2,65/τεμ.

0630/1

Ρολό

Ρολό

Εσωτερική γωνία.

Εξωτερική γωνία.

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης υδροληψίας.

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης σιφωνιού.

Στεγανωτική ταινία συναρμογών.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
YΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

65,50

14,20

3,97

3,97

2,65

11,85

1206/1
1 m x 50 m 

2(50 m )

Ρολό
21,50/m

Πολυεστερικό ύφασμα
2βάρους 60 g/m , για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών 

στρώσεων, όπως ISOFLEX, ISOFLEX AEGEAN, ISOFLEX HYBRID, 
AQUAMAT-ELASTIC κτλ. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ενίσχυση του 
ISOFLEX-PU 500.

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ
ΥΦΑΣΜΑ 60g

10 cm x 50 m
Ρολό

0,17/m

75,00

8,50

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.

Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων - Οπλισμοί
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EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.

Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων - Οπλισμοί

0719/1

10,30/m 154,501 m x 15 m
Ρολό

28

Κατάλληλη για στεγανοποίηση και αποσύμπλεξη σε υγιή ή 
προβληματικά υποστρώματα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε υγρούς 
χώρους, καθώς και σε ταράτσες, μπαλκόνια κτλ. Τοποθετείται σε 
τοίχους ή δάπεδα σε ποικίλα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, 
τσιμεντοκονίες, παλιές στρώσεις πλακιδίων, μωσαϊκά, τοιχοποιία 
κτλ.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ &
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0624/6

Ελαστοπλαστική ασφαλτική
συγκολλητική και 
σφραγιστική μαστίχη

1.5 Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών

(πρώην ELASTOTAN)0622/6

Ελαστομερής σφραγιστική
και συγκολλητική μαστίχη

7,20

6,80
4,30

6,80
4,30

7,20/τεμ.

6,80/τεμ.
4,30

6,80/τεμ.
4,30

24

20
12

20
12

310 ml
Μαύρη

600 ml
280 ml

Γκρι

600 ml
280 ml

Λευκή

1.440

1.560
1.000

1.560
1.000

Ετοιμόχρηστη συγκολλητική και σφραγιστική ελαστοπλαστική 
μαστίχη, ψυχρής εφαρμογής, με βάση υψηλής ποιότητας 
τροποποιημένη άσφαλτο και ελαστομερή υλικά. Περιέχει μικρή 
ποσότητα άφλεκτου διαλύτη. Παρέχει μεγάλη και μόνιμη 
ελαστικότητα, απόλυτη στεγανότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε 
μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων καθώς και σε υγρά υποστρώματα. 
Απόχρωση: μαύρη.

Κατανάλωση:
Για γέμισμα αρμών: περίπου 1,4 kg/lit όγκου αρμού.

Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη με εξαιρετική 
πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, 
ξύλο, ΡVC κτλ. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και 
ανθεκτικότητα στη γήρανση και τις καιρικές επιδράσεις. 
Κατάλληλη για σφράγιση αρμών πλάτους 3-50 mm. 
Δεν επιδέχεται βαφή. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/2,8 m αρμού.      
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/11,2 m αρμού.

DOMOSIL-
CONSTRUCTION

TIXOPHALTE

0623/6

Σιλικόνη γενικής χρήσης

2,32

2,32

2,32/τεμ.

2,32/τεμ.

25

25
Λευκή

280 ml
Διαφανής

280 ml

1.875

1.875

Σιλικόνη γενικής χρήσης για σφράγιση αρμών πλάτους 3-40 mm, 
σε επιφάνειες μη πορωδών υλικών, όπως γυαλί, αλουμίνιο, 
πορσελάνη (πλακάκια κτλ.), κεραμικά υλικά κτλ. 
Δεν επιδέχεται βαφή. 
Αποχρώσεις: διαφανής, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

DOMOSIL
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Στεγανωτικά Υλικά

0622/6 2,70/τεμ. 2,701.560

Σφραγιστικό αντοχής 
σε πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες 

12280 ml
ΜαύρηΣφραγιστικό με αντοχή σε συνθήκες λειτουργίας ιδιαίτερα υψηλών 

θερμοκρασιών (έως +1200ºC). Προσφύεται άριστα σε πολλά υλικά, 
όπως πυρότουβλα, σκυρόδεμα, μέταλλα, φυσικές πέτρες κτλ. 
Ιδανικό για σφράγιση σε τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, 
καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Έχει περιορισμένη αντοχή σε 
επαφή με νερό. 
Απόχρωση: μαύρη. 

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

DOMOSIL-FIRE 1200

0622/6

Σιλικόνη για μόνιμη 
εμβάπτιση σε νερό 
(πισίνες, ενυδρεία κτλ.)

0622/6

Αντιμυκητιακή σιλικόνη

0622/6

12

25

25

12

12

Αντιμυκητιακή σιλικόνη
με ενσωματωμένη 

®τεχνολογία Microban

Διαφανής

120622/6

Σιλικόνη αντοχής σε 
υψηλές θερμοκρασίες

4,32/τεμ.

2,54/τεμ.

2,54/τεμ.

3,61/τεμ.

3,61/τεμ.

3,73/τεμ.

4,32

2,54

2,54

3,61

3,61

3,73

1.560

1.875

1.875

1.560

1.560

1.560

280 ml

Λευκή

280 ml
Διαφανής

280 ml

280 ml
Διαφανής

Λευκή
280 ml

Κόκκινη
280 ml

Αντιμυκητιακή σιλικόνη για σφράγιση αρμών πλάτους 3-40 mm, σε 
επιφάνειες μη πορωδών υλικών, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη 
(πλακάκια κτλ.), κεραμικά υλικά κτλ. Κατάλληλη για εφαρμογές σε 
χώρους με υψηλή υγρασία (κουζίνες, μπάνια κτλ.). Εμποδίζει την 
ανάπτυξη μυκήτων που δημιουργούν μαυρίσματα και κηλίδες στους 
χώρους αυτούς. Δεν συνιστάται για εφαρμογές σε ενυδρεία εξαιτίας 
του μυκητοκτόνου που περιέχει. Δεν επιδέχεται βαφή. 
Αποχρώσεις: διαφανής, λευκή.
Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 

· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

Αντιμυκητιακή σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη 
®τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Microban . Παραμένει 

αναλλοίωτη ακόμα και μετά από 10 έτη. Κατάλληλη για τη 
σφράγιση αρμών πλάτους 3-40 mm σε μη πορώδη υλικά, όπως 
γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακάκια, είδη υγιεινής κτλ.) και μη 
πορώδη κεραμικά. Εφαρμόζεται σε χώρους με υψηλή υγρασία, 
όπως κουζίνες, μπάνια κτλ. Δεν συνιστάται για εφαρμογές σε 
ενυδρεία. Δεν επιδέχεται βαφή. Αποχρώσεις: διαφανής, λευκή.
Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 

· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό (πισίνες, ενυδρεία κτλ.). 
Κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών 
πλάτους 3-40 mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχει 
πολύ καλή πρόσφυση σε υποστρώματα όπως γυαλί, πορσελάνη 
(πλακάκια κτλ.), αλουμίνιο, κεραμικά κτλ. Ενδείκνυται επίσης για 
εφαρμογές σε σκάφη θαλάσσης, υαλοκατασκευές κτλ. Δεν 
επιδέχεται βαφή. Απόχρωση: διαφανής.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

Σιλικόνη με αντοχή σε συνθήκες λειτουργίας υψηλών 
θερμοκρασιών (έως +250ºC για μόνιμη λειτουργία και +300ºC για 
παροδική). Προσφύεται άριστα σε μη πορώδεις επιφάνειες, όπως 
γυαλί, πλακάκια, κεραμικά, υαλότουβλα, κεραμίδια, εποξειδικά, 
πολυεστέρες, πολυακρυλικά κτλ. Αντέχει σε λάδια, γράσσο, νερό, 
αντιψυκτικά υγρά και βαλβολίνες. Ιδανική για σφράγιση σε 
φλάντζες μηχανών, αυτοκινήτων, αντλιών κτλ., για καπάκια 
βαλβίδων, για σωλήνες εξατμίσεων και εξαερισμού. Δεν επιδέχεται 
βαφή. Απόχρωση: κόκκινη. 
Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 

· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

DOMOSIL-S

DOMOSIL-MICRO

DOMOSIL-POOL

DOMOSIL-FIRE 300

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών
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EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών

0626/6

Ελαστομερής 
σφραγιστική και
συγκολλητική μαστίχη

12310 ml
20600 ml

Γκρι

12310 ml
20600 ml

Λευκή

12310 ml
20600 ml

Καφέ

1.000
1.560

1.000
1.560

1.000
1.560

6,58/τεμ.
4,54

6,58/τεμ.
4,54

6,78τεμ.
4,68

6,58
4,54

6,58
4,54

6,78
4,68

Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη ενός 
συστατικού, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε 
όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικοί και 
συνθετικοί λίθοι, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, κεραμικά πλακίδια, 
πλαστικό κτλ. Κατάλληλη για εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή, καφέ.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX PU-40

0626/6

Πολυουρεθανική 
σφραγιστική μαστίχη

12310 ml
20600 ml

Γκρι

12310 ml
20600 ml

Λευκή

1.000
1.560

1.000
1.560

4,32/τεμ.
3,20

4,32/τεμ.
3,20

4,32
3,20

4,32
3,20

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού, με 
διαλύτες. Ειδικά σχεδιασμένη για σφράγιση αρμών όπου απαιτείται 
υψηλή ελαστικότητα. Κατάλληλη για αρμούς πλάτους 5-50 mm σε 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικούς και συνθετικούς λίθους, μέταλλο, 
αλουμίνιο, ξύλο, κεραμικά πλακίδια κτλ. Εφαρμόζεται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού.
                      · Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX PU-30 S

0626/6

Πολυουρεθανική
σφραγιστική και
συγκολλητική μαστίχη

12310 ml
20600 ml

Γκρι

12310 ml
20600 ml

Λευκή

1.000
1.560

1.000
1.560

4,99/τεμ.
3,58

4,99/τεμ.
3,58

4,99
3,58

4,99
3,58

Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη ενός 
συστατικού, με διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα 
τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικοί και 
συνθετικοί λίθοι, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, κεραμικά πλακίδια κτλ. 
Κατάλληλη για αρμούς πλάτους 5-30 mm. Εφαρμόζεται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή. 

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού.
                      · Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX PU-50 S

0629/6

Ισχυρή ελαστομερής 
συγκολλητική και 
σφραγιστική μαστίχη 
πολλαπλών εφαρμογών

Γκρι

12280 ml
Κεραμιδί

12280 ml
Λευκή

12280 ml
20600 ml

1.560

1.560

1.560
1.000

4,77/τεμ.

4,77/τεμ.

4,77
7,31/τεμ.

4,77

4,77

4,77
7,31

Ελαστομερής συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη με εξαιρετική 
πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, 
ΡVC κτλ. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και μεγάλη 
ανθεκτικότητα στη γήρανση και στις καιρικές επιδράσεις. 
Έχει δυνατότητα πρόσφυσης ακόμα και σε υγρά υποστρώματα. 
Χρησιμοποιείται για ισχυρές, ελαστικές συγκολλήσεις. Δεν επιτρέπει 
την ανάπτυξη μυκήτων. Μετά την πήξη της επιδέχεται βάψιμο.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή, κεραμιδί.
Κατανάλωση:
Ενδεικτική κατανάλωση: 1 φύσιγγα/10 m σε μορφή λωρίδας.

FLEX MS-45

0627/6

Ελαστομερής
σφραγιστική μαστίχη

12310 ml
20

20

600 ml

600 ml

Γκρι

Λευκή

1.560
1.000

1.000

3,96
6,00/τεμ.

6,00/τεμ.

3,96
6,00

6,00

Ελαστομερής σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού, χωρίς 
διαλύτες. Ειδικά σχεδιασμένη για σφράγιση αρμών όπου απαιτείται 
υψηλή ελαστικότητα. Κατάλληλη για αρμούς σε σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, φυσικούς και συνθετικούς λίθους, μέταλλο, αλουμίνιο, 
ξύλο, κεραμικά πλακίδια, πλαστικό κτλ. Εφαρμόζεται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
   · Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX MS-20

Νέο
προϊόν



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

20

Στεγανωτικά Υλικά

Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών

0704/4

49

1 m x 30 m 
2(30 m )

Ρολό

Ασφαλτική στεγανωτική 
μεμβράνη στεγών

49

ROOF-TOP 800
Βάρος ρολού: περίπου 24 kg.

ROOF-TOP 600
Βάρος ρολού: περίπου 18 kg.

21,59/m

1,53

47,70

45,90

Ασφαλτική μεμβράνη για στεγάνωση στεγών, με πολυεστερικό
οπλισμό και διπλή επικάλυψη διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου.

ROOF-TOP

ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

0715/4 32

Στεγανωτική 
μεμβράνη στεγών

1,5 m x 50 m 
2(75 m )

Ρολό

0701/4 251,5 m x 50 m 
2(75 m )

Ρολό

Στεγανωτική 
μεμβράνη στεγών

1.6 Στεγανωτικές Μεμβράνες Στεγών

22,10/m

22,51/m

157,50

188,25

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους 
πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, 
επιτρέπει την αναπνοή της στέγης και έχει ιδιαίτερα μεγάλες 
μηχανικές αντοχές. Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του μικρού 
βάρους της (περίπου 14,5 kg/ρολό). 
Ιδανική για αεριζόμενες στέγες με πέτσωμα.

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους 
πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, 
επιτρέπει την αναπνοή της στέγης και έχει ιδιαίτερα μεγάλες 
μηχανικές αντοχές. Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του μικρού 
βάρους της (περίπου 12,5 kg/ρολό). 
Ιδανική για αεριζόμενες στέγες με πέτσωμα.

DELTA-FOL PVG

DELTA-FOL PVE

0625/6
30 m/κιβ.

Διογκούμενο κορδόνι
μπετονίτη

4,64/m 139,2030Κορδόνι από ειδικά επεξεργασμένη σύνθεση μπετονίτη και 
καουτσούκ. Κατάλληλο για τη σφράγιση-στεγάνωση αρμών 
διακοπής εργασίας σε στοιχεία σκυροδέματος (π.χ. ένωση πλάκας 
και τοιχίου). 
Διαστάσεις διατομής: 15 mm x 20 mm.

WATERSTOP 1520
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Στεγανωτικές Μεμβράνες Στεγών
ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ. EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.

0716/4

Στεγανωτική 
μεμβράνη στεγών

1,5 m x 50 m 
2(75 m )

Ρολό

Ρολό
0719/4

Αυτοκόλλητη βουτυλική
ταινία με επικάλυψη
αλουμινίου

10 cm x 10 m 

5 cm x 10 m 

21,78/m

1,38

0,90

3,03/m

133,50

13,80

9,00

30,30

32

6

12

320 cm x 10 m 

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους 
πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, 
διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα και έχει ιδιαίτερα μεγάλες 
μηχανικές αντοχές. Τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του μικρού 
βάρους της (περίπου 9 kg/ρολό). 
Ιδανική για μη αεριζόμενες στέγες χωρίς πέτσωμα.

Αυτοκόλλητη βουτυλική σφραγιστική ταινία, με εξωτερική 
επικάλυψη αλουμινίου. Χρησιμοποιείται κυρίως για στεγανοποίηση 
και σφράγιση σε στέγες και ταράτσες, σε σημεία όπως συναρμογές 
καμινάδας-στέγης, αεραγωγών-στέγης κτλ., καθώς και για 
επισκευές σε κεραμίδια, για σφράγισεις αρμών και σημείων στην 
κορυφή της στέγης κτλ.

Πάχος: 0,6 mm.

DELTA-VENT N

ISOMAT BUTYL TAPE ALU

0918/5 2 m x 20 m 
2(40 m )

Ρολό

1.7 Αποστραγγιστικές Μεμβράνες

22,20/m 88,0015

ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ. EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας πάχους 0,5 mm, με κωνικές προεξοχές ύψους
8,0 mm.

DELTA-NB

0919/5 2 m x 20 m 
2(40 m )

Ρολό
22,95/m 118,0011

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας πάχους 0,6 mm, με κωνικές προεξοχές ύψους 
8,0 mm.

DELTA-MS
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Στεγανωτικά Υλικά

0908/5
100 τεμ./σακ. 9,00/σακ.0,09/τεμ.Εφαρμόζουν στις κωνικές προεξοχές των μεμβρανών DΕLΤΑ και 

εμποδίζουν το σχίσιμο της μεμβράνης στα σημεία που καρφώνεται.
Κομβία DELTA 

0910/5 52 m x 20 m 
2(40 m )

Ρολό

0913/5 122 m x 10 m 
2(20 m )

Ρολό

0905/5
20 τεμ./δέμα

221,60

237,00

120,00/
δέμα

25,54/m

211,85/m

6,00/τεμ.

0,80/τεμ. 80,00/
κουτί0907/5

100 τεμ./κουτί

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας με κωνικές προεξοχές ύψους 8,0 mm και 
επικολλημένο γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο.

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας με οκταγωνικές κωνικές προεξοχές ύψους 20 mm και 
επικολλημένο γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο. 
Κατάλληλη για φυτευτά δώματα.

Ειδικοί πήχεις που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του άνω 
άκρου των μεμβρανών DΕLΤΑ σε κατακόρυφες επιφάνειες. 
Μήκος προφίλ: 2 m.

Χρησιμοποιούνται κατά το μοντάζ των μεμβρανών DΕLΤΑ σαν 
βύσματα αλλά και ανάποδα σαν σουβλιά, με κόλληση της 
αυτοκόλλητης κεφαλής τους στο υπόστρωμα.

DELTA-NP-DRAIN

DELTA-FLORAXX TOP

Προφίλ DELTA

Βύσματα DELTA 

Αποστραγγιστικές Μεμβράνες
ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ. EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ



gr

ΧΡΩΜΑΤΑ
& ΣΟΒΑΔΕΣ
• Πλαστικά Χρώματα & Αστάρια 

• Ακρυλικά Χρώματα & Αστάρια 

• Ριπολίνες & Αστάρια 

• Βερνικοχρώματα

• Εποξειδικά
   Χρώματα & Αστάρια  

• Ειδικά Βερνίκια

• Ακρυλικοί Σοβάδες

• Σιλικονούχοι Σοβάδες

2

• Αστάρια Σοβάδων

• Οπλισμοί Σοβάδων

• Σοβάδες Υδρύαλου

• Τσιμεντοειδείς Σοβάδες

• Ξυλοπροστασίες



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Οικολογικό πλαστικό
χρώμα εσωτερικής χρήσης.
Ιδανικό για επαγγελματίες

0234/6

0213/6

Πλαστικό χρώμα 
εσωτερικής χρήσης. 
Ιδανικό για επαγγελματίες

Υψηλής ποιότητας 
οικολογικό πλαστικό 
χρώμα για εσωτερική χρήση

0233/6

0212/6

Υψηλής ποιότητας 
πλαστικό χρώμα για 
εσωτερική χρήση

24

2. Χρώματα & Σοβάδες

2.1 Πλαστικά Χρώματα & Αστάρια

0212/6

Υψηλής ποιότητας, σατινέ 
οικολογικό πλαστικό χρώμα 
για εσωτερική χρήση

336

336

44
110

44
110

44

44

110

110
336

336

336

44
110

44
110
336

44

336
110

44

336
110

44

336
110

44

336
110

25,38

3,20
8,08

24,30
9,03
3,05

48,90

4,15
15,96

47,90

4,04
15,69

58,90

4,99
19,44

Λευκό

χρωμ/γίου
Αποχρ.

9 lit

0,75 lit
2,5 lit

9 lit

0,75 lit
2,5 lit

9 lit

9 lit

3 lit

3 lit
0,75 lit

0,75 lit

Λευκό

Αποχρ.
χρωμ/γίου

10 lit

0,75 lit
3 lit

10 lit

1 lit
3 lit

Λευκό

Αποχρ.
χρωμ/γίου

10 lit

0,75 lit
3 lit

10 lit

1 lit
3 lit

Λευκό

Αποχρ.
χρωμ/γίου

10 lit

0,75 lit

0,75 lit

3 lit

10 lit
3 lit

Λευκό

Αποχρ.
χρωμ/γίου

την απόχρ.
Ανάλογα

2,82/lit
3,23
4,27

2,70/lit
3,01
4,06

Ανάλογα
την απόχρ.

4,89/lit
5,32
5,53

Ανάλογα
την απόχρ.

4,79/lit
5,23
5,39

Ανάλογα
την απόχρ.

5,89/lit
6,48
6,65

Ανάλογα
την απόχρ.

12
4

12
4

4

4
12

12

12
4

4
12

12
4

12
4

12
4

12
4

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. 
Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή 
εργασιμότητα και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο 
και τον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή 
παλαιό υπόστρωμα, όπως σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες κτλ. Δεν 
περιέχει αμμωνία. Δημιουργεί μία τελική επιφάνεια με ένα άψογο 
ματ αποτέλεσμα. 
Αποχρώσεις: λευκό & αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.   

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Υψηλής ποιότητας οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική 
χρήση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή 
εργασιμότητα και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο 
και τον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή 
παλαιό υπόστρωμα, όπως σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες κτλ. 
Δεν περιέχει αμμωνία. Δημιουργεί μία τελική επιφάνεια με ένα 
άψογο ματ αποτέλεσμα.
Αποχρώσεις: λευκό & αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.   

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Υψηλής ποιότητας σατινέ οικολογικό πλαστικό χρώμα για 
εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, 
πολύ καλή εργασιμότητα και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό 
πλύσιμο και τον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε 
είδους νέο ή παλαιό υπόστρωμα, όπως σοβά, σκυρόδεμα, 
γυψοσανίδες κτλ. Δεν περιέχει αμμωνία. Δημιουργεί μία τελική 
επιφάνεια με ένα άψογο σατινέ φινίρισμα.
Αποχρώσεις: λευκό & αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.   

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για επαγγελματίες. 
Κατάλληλο για χώρους όπου απαιτείται συχνό βάψιμο, όπως 
δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα 
διασκέδασης. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, 
μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή στο πλύσιμο και τον χρόνο. 
Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. 
Αποχρώσεις: λευκό & επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.
 

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για 
επαγγελματίες. Κατάλληλο για χώρους όπου απαιτείται συχνό 
βάψιμο, όπως δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, 
κέντρα διασκέδασης. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή 
εργασιμότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή στο πλύσιμο και 
τον χρόνο. Δεν περιέχει αμμωνία. Στεγνώνει και επαναβάφεται 
γρήγορα. 
Αποχρώσεις: λευκό & επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

ISOMAT PROFESSIONAL 

CLASSIC ECO

ISOMAT PROFESSIONAL

CLASSIC

ISOMAT CLASSIC

ISOMAT CLASSIC ECO

ISOMAT CLASSIC ECO SATIN
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Πλαστικά Χρώματα & Αστάρια

1402/1

Αντιμουχλικό υγρό 
καθαρισμού 

0212/6

Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι 
νερού

0214/6

Υδατοδιαλυτό χρώμα
για εσωτερική χρήση

0231/6

Πλαστικό χρώμα για 
εσωτερική χρήση

0229/6

Υψηλής ποιότητας 
αντιμουχλικό χρώμα

12

4
12

4

4

12
4

12
4

1 lit

20 lit
10 lit

5 lit
1 lit

9 lit

9 lit

3 lit

3 lit

Λευκό

Αποχρ.
χρωμ/γίου

χρωμ/γίου

9 lit
3 lit

9 lit
3 lit

Αποχρ.

Λευκό

10 lit

0,75 lit
3 lit

10 lit

1 lit
3 lit

Λευκό

χρωμ/γίου
Αποχρ.

την απόχρ.

324

72

39
60

324

44
110

44
110

44
110

44
110

44

336
110

44

336
110

2,92

61,80
32,50
18,30

3,99

13,32
5,37

19,26
6,87

54,70

4,99
17,55

2,92/lit

3,09/lit
3,25
3,66
3,99

1,48/lit
1,79

Ανάλογα

Ανάλογα
την αποχρ.

2,14/lit
2,29

5,47/lit
5,85
6,65
Ανάλογα

την αποχρ.

Χρ
ώ

μα
τα

 &
 Σ

οβ
άδ

ες

Πλαστικό χρώμα που χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και 
εργασιμότητα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή 
παλαιό υπόστρωμα. Δεν περιέχει αμμωνία. Δημιουργεί μία τελική 
ματ επιφάνεια.  
Αποχρώσεις: λευκό & επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.
 

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Υδατοδιαλυτό χρώμα για εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από 
πολύ καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα. Κατάλληλο για νέες 
επιφάνειες ή για ήδη βαμμένες επιφάνειες με υδρόχρωμα, όπου 
δεν απαιτούνται ιδιαίτερες αντοχές σε πλύσιμο και λέκιασμα, όπως 
ταβάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια κτλ. 
Αποχρώσεις: λευκό & επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.
 

2Καλυπτικότητα: Περίπου 11 m /lit ανά στρώση.

Υψηλής ποιότητας αντιμουχλικό πλαστικό χρώμα, για τη βαφή 
εσωτερικών επιφανειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας 
και μούχλας. Εμποδίζει δραστικά τη δημιουργία μούχλας και 
βακτηρίων και για αυτό είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία 
και υδρατμούς, όπως κουζίνες, μπάνια κτλ. Παρουσιάζει ισχυρή 
πρόσφυση σε ποικίλα υποστρώματα, όπως σοβά, σκυρόδεμα, 
τούβλα κτλ. Δεν περιέχει αμμωνία. Δίνει μία ομοιόμορφη ματ 
επιφάνεια. 
Αποχρώσεις: λευκό & αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM. 

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.
Ειδικό υγρό καθαρισμού με αντιμυκητιακή δράση. Καθαρίζει και 
απολυμαίνει επιφάνειες από μούχλα, βακτήρια και άλγη. Μπορεί 
ωστόσο να εφαρμοστεί και προληπτικά για να εμποδίσει την 
εμφάνιση μικροοργανισμών, σε χώρους με υψηλή υγρασία. Είναι 
πολύ αποτελεσματικό για τον καθαρισμό επιφανειών όπως τοίχοι, 
ταβάνια, φυσικοί λίθοι, τούβλα, τσιμέντο, πισίνες κτλ. Επιπλέον, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση από μύκητες και τη 
διατήρηση των συνθηκών υγιεινής σε χώρους όπως κουζίνες, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες ή αποθήκες τροφίμων, 
επαγγελματικοί φούρνοι κτλ. 
Απόχρωση: γαλάζιο. 

Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση 
και υψηλή διεισδυτικότητα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε νέες 
επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα κτλ., που πρόκειται να 
επικαλυφθούν με πλαστικά χρώματα. 
Αραίωση: έως 50% με καθαρό νερό. Σε πολύ απορροφητικές 
επιφάνειες δεν χρειάζεται αραίωση.
Απόχρωση: μπλε. 

2Καλυπτικότητα: 10-15 m /lit ανά στρώση.

PRIMER CLASSIC

CL-MOLD

ISOMAT ΒΑΤΗ & KITCHEN

ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

ISOMAT COLOR
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Πλαστικά Χρώματα & Αστάρια

Αστάρι γυψοσανίδας

0205/6

Συμπυκνωμένο
ακρυλικό αστάρι νερού

0205/6

0213/6

Ακρυλικό αστάρι νερού - 
Μονωτικό ρύπων

26

Χρώματα & Σοβάδες

0235/6

Υψηλής ποιότητας
βασικά χρώματα

10 lit
3 lit

10 lit

0,75 lit
3 lit

3 lit
0,75 lit

0,750 lit

0,200 lit
0,375 lit

4

12
4

4
12

12

14
12

44
110

336

44
110

110
336

336

756
504

2,42/lit
2,77

3,19/lit
3,47
3,95

6,97/lit
7,21

6,16/lit

9,40
7,22

24,20
8,31

31,90

2,96
10,41

20,91
5,41

4,62

1,88
2,71

Ετοιμόχρηστο, ακρυλικό αστάρι νερού που χρησιμοποιείται σε 
γυψοσανίδες πριν τη βαφή τους με υδατοδιαλυτά πλαστικά ή 
ακρυλικά χρώματα. Ενισχύει την πρόσφυση των χρωμάτων στις 
γυψοσανίδες και βελτιώνει την καλυπτικότητά τους. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες απορροφητικές επιφάνειες, όπως 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία, σοβάς κτλ. 
Απόχρωση: λευκό. 

Καλυπτικότητα: 
210-12 m /lit ανά στρώση.

Συμπυκνωμένο αστάρι νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. 
Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη και γι' 
αυτό συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που 
κατοικούνται. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή 
διεισδυτικότητα. Κατάλληλο για χρήση σε νέες επιφάνειες, όπως 
σοβάς, μπετόν, τούβλα κτλ., που πρόκειται να επικαλυφθούν με 
χρώμα. Αραίωση: 300-400% με καθαρό νερό. 
Απόχρωση: λευκό. 

2Καλυπτικότητα: 15-20 m /lit ανά στρώση.

Ειδικό ακρυλικό αστάρι νερού που απομονώνει τους ρύπους που 
υπάρχουν στο υπόστρωμα, ώστε αυτοί να μην εμφανιστούν στο 
τελικό χρώμα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή 
καλυπτικότητα. Κατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες, που 
πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά χρώματα και οι οποίες 
είναι επιβαρυμένες με ρύπους, όπως κάπνα, νικοτίνη κτλ. Μπορεί 
να αραιωθεί έως 10% με καθαρό νερό. Σε περιπτώσεις με 
έντονους ρύπους συνιστάται να εφαρμόζεται αναραίωτο.
Απόχρωση: λευκό.

2Καλυπτικότητα: 11-16 m /lit ανά στρώση.

Υψηλής ποιότητας βασικά χρώματα, που χρησιμοποιούνται για τον 
χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών 
χρωμάτων. Χαρακτηρίζονται από εύκολη ενσωμάτωση στο χρώμα 
και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και τον χρόνο. 
Δίνουν ματ τελικό αποτέλεσμα. 
Αποχρώσεις: μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, καφέ, μαύρο, 
κεραμιδί, ώχρα.
 
Κατανάλωση: 
Ανάλογα με την επιθυμητή τελική απόχρωση.

PRIMER 
PROFESSIONAL

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

PRIMER-GB

BLOCK PRIMER

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
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0233/6

0243/6

Aκρυλικό τσιμεντόχρωμα
για εξωτερική χρήση 

Aκρυλικό τσιμεντόχρωμα 
διαλύτου εξωτερικής χρήσης 

0205/6

Υψηλής ποιότητας 
ακρυλικό χρώμα για 
εξωτερική χρήση

2.2 Ακρυλικά Χρώματα & Αστάρια

44
110

44
110

44
110
336

44

336
110

51,80
16,38

61,20
19,11

56,90
18,06

4,88

5,18/lit
5,46

6,12/lit
6,37

5,69/lit
6,02
6,51
Ανάλογα

την απόχρ.

4

4

4
12

12
4

10 lit
3 lit

Λευκό

Λευκό

10 lit
3 lit

Γκρι

Γκρι

10 lit
3 lit

0,75 lit

10 lit

1 lit
3 lit

Λευκό

χρωμ/γίου
Απόχρ.

Χρ
ώ
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τα

 &
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Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. 
Χαρακτηρίζεται από υψηλή υδαταπωθητικότητα, καλυπτικότητα 
και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. Παρουσιάζει 
ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή παλαιό υπόστρωμα, όπως 
σοβά, σκυρόδεμα, ξύλο κτλ. Επιτρέπει τη διαπνοή του κτιρίου. 
Είναι πιστοποιημένο ως ψυχρό χρώμα. Δημιουργεί μία τελική 
επιφάνεια με ένα άψογο ματ αποτέλεσμα. 
Αποχρώσεις: λευκό & αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από 
υψηλή υδαταπωθητικότητα, καλυπτικότητα και αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές 
επιφάνειες, επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, 
σοβάς, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες, ξύλο κτλ. Επιτρέπει 
τη διαπνοή του κτιρίου. Δημιουργεί μία τελική επιφάνεια με ένα 
άψογο ματ αποτέλεσμα.
Αποχρώσεις: λευκό, γκρι.
                      

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου για εξωτερική χρήση. 
Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα, 
καλυπτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. 
Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα 
οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τούβλα, 
αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες, ξύλο κτλ. Επιτρέπει τη διαπνοή του 
κτιρίου. Δημιουργεί μία τελική επιφάνεια με ένα άψογο ματ 
αποτέλεσμα.
Αποχρώσεις: λευκό, γκρι.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.                    

0208/6

Ακρυλικό χρώμα 
εξωτερικής χρήσης. 
Ιδανικό για επαγγελματίες

0242/6

Ακρυλικό χρώμα για 
εξωτερική χρήση

44
110

44
110
336

336

44
110

44
110

33,39
12,39

3,99

26,10
9,30

3,71/lit
4,13
5,32

2,90/lit
3,10

Ανάλογα

Ανάλογα

την απόχρ.

την απόχρ.

4

4
12

12

4

4

Λευκό
9 lit
3 lit

0,75 lit

9 lit
3 lit

0,75 lit

Λευκό

9 lit
3 lit

9 lit
3 lit

χρωμ/γίου

χρωμ/γίου

Απόχρ.

Απόχρ.

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης, ιδανικό για επαγγελματίες. 
Είναι κατάλληλο για τη βαφή νέων και παλαιών επιφανειών που 
χρειάζονται συχνό βάψιμο, όπως δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, 
νοσοκομεία, σχολεία καθώς και για επιφάνειες που λερώνονται με 
graffiti. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, μεγάλη 
καλυπτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 
Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. 
Αποχρώσεις: λευκό & επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM. 

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για τη βαφή νέων και παλαιών 
επιφανειών που χρειάζονται συχνό βάψιμο, όπως δημόσια κτίρια, 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Χαρακτηρίζεται από καλή 
εργασιμότητα, καλυπτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 
Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. 
Αποχρώσεις: λευκό & επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

ISOMAT PROFESSIONAL
ACRYL

52

52

140

140

360

360

67,20

67,20

21,33

21,33

5,88

5,88

6,72/lit

6,72/lit

7,11

7,11

7,84

7,84

4

4

12

12

10 lit

10 lit

3 lit

3 lit

0,75 lit

0,75 lit

ISOMAT ACRYL

ISOMAT BETOCOLOR

ISOMAT BETOCOLOR-S

ISOMAT COLOR ACRYL
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Ακρυλικά Χρώματα & Αστάρια
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Χρώματα & Σοβάδες

Υψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικο αστάρι νερού. Σε συνδυασμό με 
το στεγανό, ελαστικό χρώμα FLEXCOAT, αποτελεί ένα άριστο 
σύστημα στεγανοποίησης και διακόσμησης τοίχων. Επιπλέον 
αποτελεί το ιδανικό αστάρι για τον ακρυλικό παστώδη σοβά 
MARMOCRYL. Απόχρωση: λευκό.

2Καλυπτικότητα: 5-10 m /kg.
H συσκευασία των 10 kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να 
χρωματιστεί στις μηχανές χρωματισμού ISOMAT COLOR SYSTEM 
στις περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με 
ακρυλικό σοβά βάσεως D και TR.

0230/6

Υψηλής ποιότητας σιλικονούχο χρώμα νέας γενιάς για εξωτερική 
χρήση. Ιδανικό για περιοχές με έντονη υγρασία και ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή 
υδαταπωθητικότητα, υδρατμοπερατότητα και καλυπτικότητα. 
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή παλαιό 
υπόστρωμα, όπως σοβά, σκυρόδεμα, ξύλο κτλ. Πιστοποιημένο ως 
ψυχρή βαφή. Δίνει μία ομοιόμορφη ματ επιφάνεια. 
Αποχρώσεις: λευκό & επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Υψηλής ποιότητας 
σιλικονούχο χρώμα 
για εξωτερική χρήση

ISOMAT SILICONE

0224/6

Υψηλής ποιότητας  
ακρυλικό αστάρι νερού

FLEX-PRIMER

0205/6

Σιλικονούχο ακρυλικό 
μικρονιζέ αστάρι νερού

3,63/lit
3,68
4,14
4,36

72

39
60

324

72,60
36,80
20,70

4,36
4

12

20 lit
10 lit

5 lit
1 lit

Σιλικονούχo ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού. Προστατεύει από 
την ανερχόμενη υγρασία και τη δημιουργία αλάτων. Επίσης, 
σταθεροποιεί τις εύθρυπτες επιφάνειες, όπως σαθρούς σοβάδες 
κτλ. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή διεισδυτικότητα καθώς 
και αντοχές σε αλκαλικά υποστρώματα. Συνιστάται για χρήση σε 
νέες ή παλαιές πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες που πρόκειται να 
επικαλυφθούν με χρώματα ακρυλικά, σιλικονούχα κτλ. ή με 
σοβάδες σιλικονούχους και ακρυλικούς. Αραίωση: έως 50% με 
καθαρό νερό. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες δεν χρειάζεται 
αραίωση. Απόχρωση: ελαφρώς κίτρινο. 

2Καλυπτικότητα: 10-15 m /lit ανά στρώση. 

PRIMER ACRYL

2,56/kg
2,60
3,03
4,31

44
72

39

324

51,20
26,00
15,15

4,31
4

12

20 kg
10 kg

5 kg
1 kg

44
110

76,40
24,78

7,64/lit
8,264

10 lit
3 lit

Λευκό

44
110

Ανάλογα
την απόχρ.

4
10 lit

3 lit

χρωμ/γίου
Απόχρ.

0202/6

Υψηλής ποιότητας 
στεγανωτικό, ελαστικό 
χρώμα

Λευκό

Μπλε
Μυκόνου

Μπλε
Σαντορίνης

10 lit
3 lit

3 lit

3 lit

4

4

4

44
110

110

110

χρωμ/γίου
Αποχρ.

10 lit
3 lit 4

44
110

Ανάλογα
την απόχρ.

6,78/lit
7,28

8,96/lit

7,87/lit

67,80
21,84

26,88

23,61

FLEXCOAT Στεγανωτικό, ελαστικό χρώμα. Κατάλληλο για βαφή και 
στεγανοποίηση τοίχων, προστασία ασφαλτικών στρώσεων, 
χρωματισμό και στεγανοποίηση στεγών από αμιαντοτσιμέντο κτλ. 
Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: λευκό, μπλε Μυκόνου, μπλε  & Σαντορίνης
επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM.

Καλυπτικότητα: 
28,0-12,0 m /lit ανά στρώση.



0208/6

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου

4,38/lit
4,87
5,23

72
24

288

65,70
24,35

5,2312
4

15 lit
5 lit
1 lit

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και 
υψηλή διεισδυτικότητα. Διεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του 
υποστρώματος. Επίσης, σταθεροποιεί τις εύθρυπτες επιφάνειες, 
όπως σαθρούς σοβάδες κτλ. Συνιστάται για χρήση σε νέες ή 
παλαιές πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες που πρόκειται να 
επικαλυφθούν με χρώματα ή με σιλικονούχους και ακρυλικούς 
σοβάδες. Στεγνώνει και επαναβάφεται πολύ γρήγορα. Αραίωση: 
έως 100% με SM-18 ή White Spirit. Σε πολύ απορροφητικές 
επιφάνειες δεν χρειάζεται αραίωση. 
Απόχρωση: διαφανές.

2Καλυπτικότητα: 10-15 m /lit ανά στρώση. 

PRIMER ACRYL-S

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Ακρυλικά Χρώματα & Αστάρια
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Τα ISOLAC ΑQUA SATIN, ISOLAC ΑQUA GLOSS και ISOLAC ΑQUA-PRIMER έχουν πάρει σήμανση οικολογικού και θα αναγράφεται στις νέες 
συσκευασίες.

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται σε 4 ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

1407/6

Ειδικό διαλυτικό

4,07/lit
4,44
5,54

22
96

288
22,20

4,16

81,40

12

*20 lit
5 lit

0,75 lit

Χρησιμοποιείται για την αραίωση των ISOLAC-DUCO και PRIMER
ACRYL-S. Επιπλέον είναι κατάλληλο για την αραίωση βερνικιών ή
βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό καθώς και για
τον καθαρισμό των εργαλείων μετά από τη χρήση με αυτά.

SM-18

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0240/6

Εξαιρετικής ποιότητας,
οικολογική ριπολίνη νερού.
Γυαλιστερή επιφάνεια

0241/6

Εξαιρετικής ποιότητας,
οικολογική ριπολίνη νερού.
Σατινέ επιφάνεια

10,37/lit
10,57

10,37/lit
10,57

Ανάλογα

Ανάλογα

την απόχρ.

την απόχρ.

140

140

140

360

360

360

140
360

25,93
7,93

25,93
7,93

2.3 Ριπολίνες & Αστάρια

4

4

4

12

12

12

4
12

Λευκό

Αποχρ.

Αποχρ.

χρωμ/γίου

χρωμ/γίου

Λευκό

2,50 lit

2,50 lit

2,50 lit

0,75 lit

0,75 lit

0,75 lit

2,50 lit
0,75 lit

Εξαιρετικής ποιότητας, οικολογική ριπολίνη νερού νέας γενιάς με 
γυαλιστερό φινίρισμα για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλη για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή 
ελαστικότητα, άριστη καλυπτικότητα και εξαιρετικές αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και 
είναι κατάλληλη για την επαναβαφή επιφανειών επιστρωμένων με 
χρώματα νερού ή παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτου (ριπολίνες ή 
λαδομπογιές). Δίνει μία ομοιόμορφη γυαλιστερή επιφάνεια.  
Αποχρώσεις: λευκό & αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

Εξαιρετικής ποιότητας, οικολογική ριπολίνη νερού νέας γενιάς με 
σατινέ φινίρισμα για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα, άριστη 
καλυπτικότητα και εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και 
τον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και είναι κατάλληλη για την 
επαναβαφή επιφανειών επιστρωμένων με χρώματα νερού ή παλαιά 
βερνικοχρώματα διαλύτου (ριπολίνες ή λαδομπογιές). Δίνει μία 
ομοιόμορφη σατινέ επιφάνεια.  
Αποχρώσεις: λευκό & αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

ISOLAC ΑQUA SATIN

ISOLAC ΑQUA GLOSS
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0250/6

Σατινέ ντουκόχρωμα
υψηλής σκληρότητας
για μέταλλα

0244/6

Αντισκωριακό αστάρι για
μεταλλικές επιφάνειες

21,73
6,98

5,20

8,69/lit
9,31

6,93

140

140

360

360

360

2,50 lit

2,50 lit

0,75 lit

0,75 lit

16,486,59/lit1402,50 lit
0,75 lit

12
4

12
4

4
12

Εξαιρετικής ποιότητας σατινέ ντουκόχρωμα για μεταλλικές 
επιφάνειες με υψηλή σκληρότητα και καλυπτικότητα. Κατάλληλο 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές 
μεταλλικές επιφάνειες, όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και 
εργαλεία. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και 
τον χρόνο. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μία επιφάνεια με 
μεγάλες αντοχές σε φθορές και χτυπήματα.
Αποχρώσεις: λευκό, μαύρο & επιλεγμένες αποχρώσεις του 

χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM. 
2Καλυπτικότητα: Περίπου 15 m /lit ανά στρώση.

Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και 
προστατεύει αποτελεσματικά μεταλλικές επιφάνειες από τη 
σκουριά. Χρησιμοποιείται σε νέες ή παλαιές μεταλλικές
επιφάνειες, όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα, εργαλεία κτλ. 
Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για το χρώμα μεταλλικών 
επιφανειών ISOLAC DUCO.
Αποχρώσεις: λευκό, γκρι, καφέ.

2Καλυπτικότητα: Περίπου 13 m /lit ανά στρώση.

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0244/6

Ντουκόχρωμα υψηλής
γυαλάδας και σκληρότητας 
για μέταλλα

2.4 Bερνικοχρώματα

8,69/lit
9,31

9,31/lit

10,36

10,36

140

140

360

360

720

720

360

21,73
6,98

6,98

3,89

3,89

12

12

24

24

12

2,50 lit

2,50 lit

0,75 lit

0,75 lit

0,375 lit

0,375 lit

0,75 lit

Εξαιρετικής ποιότητας ντουκόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες με 
υψηλή σκληρότητα, γυαλάδα και καλυπτικότητα. Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές 
μεταλλικές επιφάνειες, όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και 
εργαλεία. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και 
τον χρόνο. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μία επιφάνεια με 
μεγάλες αντοχές σε φθορές και χτυπήματα.
Αποχρώσεις: Συσκευασίες 0,375 lit, 0,75 lit, 2,50 lit: λευκό, μαύρο.
Συσκευασίες 0,375 lit, 0,75 lit: σε 12 επιπλέον σταθερές 
αποχρώσεις χρωματολογίου ISOLAC DUCO.
Συσκευασίες 0,75 lit, 2,50 lit: σε επιλεγμένες αποχρώσεις των 
χρωματολογίων ISOMAT COLOR SYSTEM και RAL. 

2Καλυπτικότητα: Περίπου 15 m /lit ανά στρώση.

4

4

Ανάλογα
την απόχρ.

Αποχρ.
χρωμ/γίου

Ανάλογα
την απόχρ.

Αποχρ.
χρωμ/γίου

ISOLAC DUCO

ISOLAC DUCO SATIN

ISOLAC RUST PRIMER

Σταθερές
αποχρ.

0240/6

Οικολογική βελατούρα 
νερού

8,99/lit
9,24

140
360

22,48
6,9312

42,50 lit
0,75 lit

Οικολογική βελατούρα νερού για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλη 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση 
και μεγάλη καλυπτικότητα. Χρησιμοποιείται σε νέες ή παλαιές 
ξύλινες επιφάνειες και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για τη 
ριπολίνη νερού ISOLAC AQUA. Είναι άοσμο και φιλικό προς το 
περιβάλλον και τον χρήστη. 
Απόχρωση: λευκό.   

Καλυπτικότητα:
2Περίπου 12 m /lit ανά στρώση.

ISOLAC ΑQUA-PRIMER

Τα ISOLAC ΑQUA SATIN, ISOLAC ΑQUA GLOSS και ISOLAC ΑQUA-PRIMER έχουν πάρει σήμανση οικολογικού και θα αναγράφεται στις νέες 
συσκευασίες.

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Ριπολίνες & Αστάρια



0251/6

Χρώμα μετάλλων για 
απευθείας εφαρμογή 
σε σκουριά

9,7713,02360
30,1312,05/lit1402,50 lit

0,75 lit
4

12

Εξαιρετικής ποιότητας ντουκόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες. 
Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα χωρίς 
τη χρήση ασταριού. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Χαρακτηρίζεται από υψηλή σκληρότητα, γυαλάδα και 
καλυπτικότητα. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μία επιφάνεια 
με μεγάλες αντοχές σε φθορές και χτυπήματα. 
Αποχρώσεις: Επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου ISOLAC DUCO. 
Συσκευασία 2,5 lit: λευκό, μαύρο, κυπαρισσί (RAL 6005). Συσκευασία 
0,75 lit: λευκό, μαύρο, καφέ (RAL 8002), κόκκινο της φωτιάς, 
κυπαρισσί (RAL 6005), μολυβί, μπεζ (RAL 1015), μπλε Μυκόνου.

2Καλυπτικότητα: 8-12 m /lit ανά στρώση.

ISOLAC BLOCK GLOSS
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EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Bερνικοχρώματα

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0248/6

Συντηρητικό ξύλου -
εμποτισμός

2.5 Ξυλοπροστασίες

140
96

360
8,19
7,28/lit

8,47
20,48
36,40

6,35
2,50 lit
5,00 lit

0,75 lit 12
4

Εξαιρετικής ποιότητας συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι 
εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες. Διεισδύει βαθιά στο ξύλο και 
το προστατεύει από σαράκι, μύκητες και μπλε κηλίδες, 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική του ομορφιά. Μπορεί να 
δεχθεί βαφή, έχει αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο, 
δεν ξεφλουδίζει και δεν φουσκώνει. Εφαρμόζεται εσωτερικά και 
εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες (π.χ. πόρτες, 
παράθυρα, ξύλινες κατασκευές, έπιπλα κήπου κτλ.). 
Απόχρωση: διάφανο. 

2Καλυπτικότητα: 14-18 m /lit ανά στρώση.

0251/6

Έγχρωμο 
συντηρητικό ξύλου -
εμποτισμός

360 9,03 6,770,75 lit 12
140 8,53/lit 21,332,50 lit 4

Εξαιρετικής ποιότητας έγχρωμο συντηρητικό και προστατευτικό 
βερνίκι εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες. Διεισδύει βαθιά στο 
ξύλο και το προστατεύει από σαράκι, μύκητες και μπλε κηλίδες, 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική του ομορφιά. Μπορεί να 
δεχθεί βαφή, έχει αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο, 
δεν ξεφλουδίζει και δεν φουσκώνει. Εφαρμόζεται εσωτερικά και 
εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες. 
Αποχρώσεις: Συσκευασία 2,50 lit: δρυς, καρυδιά ανοιχτή, καρυδιά 
σκούρη, τικ, μαόνι. Συσκευασία 0,75 lit: δρυς, καρυδιά ανοιχτή, 
καρυδιά σκούρη, τικ, παλίσανδρος, πεύκο, καστανιά, μαόνι.

2Καλυπτικότητα: 14-18 m /lit ανά στρώση.

ISOXYL

ISOXYL COLOR

1407/6

Ειδικό διαλυτικό

Χρησιμοποιείται για την αραίωση των ISOLAC-DUCO και PRIMER
ACRYL-S. Επιπλέον είναι κατάλληλο για την αραίωση βερνικιών ή
βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό καθώς και για
τον καθαρισμό των εργαλείων μετά από τη χρήση με αυτά.

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται σε 4 ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

SM-18 4,07/lit
4,44
5,54

22
96

288
22,20

4,16

81,40

12

*20 lit
5 lit

0,75 lit



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Ξυλοπροστασίες
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0245/6

Λάδι με κερί για 
προστασία 
σκληρών ξύλων

0249/6

Διάφανο βερνίκι θαλάσσης
σε γυαλιστερό ή σατινέ

Βάση σατινέ του ISOLUX 
για δημιουργία 
αποχρώσεων

360

140
360

140
360

10,22/lit

9,79/lit
10,22

8,13/lit
8,46

7,67

24,48
7,67

19,11
6,09

0,75 lit

2,50 lit
0,75 lit

2,35 lit
0,72 lit0246/6

12

12

4

12
4Διαφανής σατινέ βάση του ISOLUX με δυνατότητα χρωματισμού 

μέσω του συστήματος χρωματισμού ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Καλυπτικότητα: 12-18 m /lit ανά στρώση.

Εξαιρετικής ποιότητας βερνίκι θαλάσσης για ξύλινες επιφάνειες. 
Διαθέτει φίλτρα UV και έχει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και τον χρόνο. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και 
υδαταπωθητικότητα. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά, σε 
νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες (π.χ. σκάφη, πόρτες, παράθυρα 
κτλ.) για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς 
του ξύλου. 
Απόχρωση: διάφανο, με γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα. 

2Καλυπτικότητα: 12-18 m /lit ανά στρώση.

Ειδικό μίγμα από έλαια και κερί για προστασία και φρεσκάρισμα 
σκληρών ξύλων. Ιδανικό για τροπική ξυλεία από μαόνι, ιρόκο και 
τικ αλλά και για κάθε εκτεθειμένο ξύλο. Αντικαθιστά τα φυσικά 
έλαια του ξύλου που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Τονίζει 
τη φυσική απόχρωση του ξύλου και το προστατεύει από το νερό 
και τις καιρικές επιδράσεις. Κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 
Απόχρωση: διάφανο. 

2Καλυπτικότητα: 12-15 m /lit ανά στρώση.

ISOLUX ΒΑSE

ISOLUX MARINE

TEAK-OIL

0246/6

Βερνίκι ξύλου σατινέ, 
διάφανο και σε έτοιμες 
αποχρώσεις

140
360

7,64/lit
8,12

19,10
6,09

2,50 lit
0,75 lit 12

4Εξαιρετικής ποιότητας έγχρωμο σατινέ βερνίκι για ξύλινες 
επιφάνειες. Διαθέτει φίλτρα UV και έχει εξαιρετικές αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες και στον χρόνο. Εφαρμόζεται εσωτερικά και 
εξωτερικά, σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες, για την προστασία 
και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου. 
Αποχρώσεις: Συσκευασία 2,50 lit: διαφανές, δρυς, καρυδιά ανοιχτή, 
καρυδιά σκούρη, τικ, μαόνι. 
Συσκευασία 0,75 lit: διαφανές, δρυς, καρυδιά ανοιχτή, καρυδιά 
σκούρη, τικ, παλίσανδρος, πεύκο, καστανιά, μαόνι. 

2Καλυπτικότητα: 12-18 m /lit ανά στρώση.

ISOLUX



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0405/1

Εποξειδική βαφή
2 συστατικών για 
τσιμεντοειδή και 
μεταλλικά υποστρώματα

2.6 Εποξειδικά Χρώματα & Αστάρια

8 kg
(A+B)

9,05/kg 72,4039
(A+B)

Εποξειδική προστατευτική και διακοσμητική βαφή 2 συστατικών, με 
διαλύτες για τσιμεντοειδείς ή μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανική για 
βιομηχανίες, εργαστήρια, σφαγεία, οινοποιία, βενζινάδικα, γκαράζ κτλ. 
Προσφέρει μεγάλη αντοχή σε τριβές και σε χημικές επιδράσεις. 
Πιστοποιημένη με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών 
σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Αποχρώσεις: RAL 9016 (λευκό), RAL 7040 (γκρι), RAL 7035 (ανοιχτό 
γκρι), RAL 1015 (μπεζ). Άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου         
RAL κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 120 kg). 

2Κατανάλωση: 200-300 g/m  ανά στρώση.

EPOXYCOAT

33
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0406/1

Εποξειδικό χρώμα
2 συστατικών κατάλληλο
για βαφή πισίνων

0420/1

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό
χρώμα 2 συστατικών

0413/1

Αντισκωριακό εποξειδικό 
αστάρι 2 συστατικών

0406/1

6
(A+B)

6
(A+B)

6
(A+B)

  9,6 kg

  2 kg

  (A+B)

(A+B)

9 kg

3 kg
(A+B)

(A+B)

8 kg

3 kg
(A+B)

(A+B)

10 kg

2 kg
(A+B)

(A+B)

10,10/kg

14,10

15,85

13,45/kg

9,65/kg

11,75

17,50/kg

21,30

28,20

96,96

47,55

121,05

77,20

35,25

175,00

42,60

39
  (A+B)

72
(A+B)

  (A+B)
39

72
(A+B)

39

72
(A+B)

(A+B)

39

72
(A+B)

(A+B)

Εποξειδική βαφή 
2 συστατικών για έντονες
χημικές καταπονήσεις

Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών με διαλύτες, για βαφή πισίνων. 
Προσφέρει αυξημένη αντοχή σε τριβές, σε χημικές επιδράσεις και 
στις καιρικές συνθήκες, καθώς και αυξημένη ελαστικότητα. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Αποχρώσεις: γαλάζιο πισίνας, RAL 9003 (λευκό). Άλλες 
αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 144 kg).

2Κατανάλωση: 200-300 g/m  ανά στρώση.

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό χρώμα 2 συστατικών. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για υγρά ή νέα υποστρώματα σκυροδέματος (ηλικίας 
μικρότερης των 28 ημερών). Προσφέρει μεγάλη αντοχή σε τριβές 
και σε χημικές επιδράσεις. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Αποχρώσεις: RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), RAL 1015 (μπεζ). Άλλες 
αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 135 kg).

2Κατανάλωση: 150-250 g/m  ανά στρώση.

Εποξειδική βαφή 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Ειδικά σχεδιασμένη 
για χρήση σε περιπτώσεις έντονης χημικής καταπόνησης (π.χ. 
πετρελαιοειδή, ισχυρά οξέα, αλκάλια κτλ.). Παρουσιάζει υψηλή 
αντοχή στις τριβές. 
Πιστοποιημένη με τη σήμανση CΕ ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Αποχρώσεις: RAL 7032 (γκρι άμμου). Άλλες αποχρώσεις του 
χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 
150 kg). 

2Κατανάλωση: 200-300 g/m  ανά στρώση.

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, για μεταλλικές 
επιφάνειες. Χρησιμοποιείται μόνο του ή ως αντισκωριακό 
υπόστρωμα των εποξειδικών συστημάτων και σε γαλβανισμένες 
επιφανειες.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού έναντι διάβρωσης, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-7. 
Αποχρώσεις: RAL 3009 (καφεκόκκινο), RAL 7040 (γκρι). Άλλες 
αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 120 kg).

2Κατανάλωση: 150-200 g/m  ανά στρώση.

EPOXYCOAT-S

EPOXYCOAT-W

EPOXYCOAT-VSF

EPOXYCOAT-AC



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ
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Εποξειδικά Χρώματα & Αστάρια

1407/1

Ειδικό διαλυτικό για 
εποξειδικές βαφές

96 26,505 lit 5,30/litΕιδικό διαλυτικό για τις εποξειδικές βαφές EPOXYCOAT, 
EPOXYCOAT-S και EPOXYCOAT-AC, καθώς και για τον καθαρισμό 
των εργαλείων σε εργασίες με τα υλικά αυτά.

SM-14

2.7 Ειδικά Βερνίκια

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.

ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

20 lit
5 lit
1 lit 324

39
72

9,26/lit
9,93

11,10 11,10

185,20
49,65

12
4

10 lit
4 lit
1 lit 288

42
72

6,73/lit
7,15
7,79 7,79

67,30
28,60

12
40216/6

Ακρυλικό προστατευτικό
βερνίκι πέτρας

0216/6

Ακρυλικό προστατευτικό
βερνίκι βάσεως νερού

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης και νανομοριακής 
δομής. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, σε φυσικές 
πέτρες, ξύλινες επιφάνειες κτλ., τονίζοντας το φυσικό τους χρώμα 
και ταυτόχρονα τους προσδίδει στεγανότητα, αντοχή στις καιρικές 
επιδράσεις και προστασία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. 
Ιδανικό για την προστασία επιφανειών από πατητή τσιμεντοκονία. 
Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε 
δάπεδο ή τοίχο.

2Κατανάλωση: 150-200 ml/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.  

Ακρυλικό, διαφανές βερνίκι για την προστασία και την ανάδειξη 
φυσικών λίθων (σχιστόλιθοι, πωρόλιθοι κτλ.) και τεχνητών δομικών 
υλικών (διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια κτλ.). Τονίζει το φυσικό 
χρώμα του υλικού στο οποίο εφαρμόζεται, προσδίδοντας 
ταυτόχρονα στεγανότητα, αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και 
προστασία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κατάλληλο για 
επιφάνειες τοίχου ή δαπέδου, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.

2Κατανάλωση: 150-200 ml/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

VS-W

VS-1

0403/2
48

105

(A+B)

(A+B)

85,00

41,40

  10 kg

  4 kg

(A+B)

(A+B)

8,50/kg

10,35

Εμποτισμός - Ισχυρή
σταθεροποίηση σε βάθος
τσιμεντοειδών δαπέδων

Διαφανής εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών με διαλύτες, για 
εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία σε βάθος. 
Χρησιμοποιείται για την ισχυρή σταθεροποίηση τσιμεντοειδών 
υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορά 
από τριβές, που δεν "σκονίζουν". Χρησιμοποιείται επίσης ως 
αστάρι των εποξειδικών βαφών ΕΡ0ΧΥCOΑΤ, ΕΡΟΧΥCOΑΤ-VSF 
και ΕΡ0ΧΥCOΑΤ-S. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813.

 
2Κατανάλωση: 150-250 g/m  ανά στρώση.

DUROFLOOR-BI



5 kg
Gloss

Satin

1 kg

5 kg
1 kg

6

6

180
52

180
52 13,60/kg

16,40

12,60/kg
15,40

16,40
68,00

15,40
63,000227/6

Πολυουρεθανικό βερνίκι 
2 συστατικών για 
πατητές τσιμεντοκονίες
σε Gloss ή Satin

Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή 
στην τριβή και την ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ως 
προστατευτικό βερνίκι σε διακοσμητικές πατητές τσιμεντοκονίες. 
Επιπλέον είναι κατάλληλο για πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες, 
τσιμεντοειδή δάπεδα κτλ.
Δίνει μία ομοιόμορφη Gloss ή Satin επιφάνεια.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

VARNISH-PU 2K 

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδικά Βερνίκια
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0221/6

Γαλάκτωμα για την
προστασία επιφανειών
από graffiti

0221/6

Διάφανο πολυουρεθανικό
βερνίκι για την προστασία 
επιφανειών από graffiti 

0221/6

Καθαριστικό
ρύπων graffiti

3 lit
1 lit

5 kg

1 kg

4 lit
0,70 lit

8

12

4

15

320
96

180

72

180
120

6,93
5,99/lit

16,50/kg

20,60

10,80/lit
14,20

6,93
17,97

20,60

82,50

9,94
43,20

Επαλειφόμενο γαλάκτωμα, παραφινικής βάσης, για την προστασία 
επιφανειών από graffiti, περιβαλλοντικούς ρύπους κτλ. 
Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων, αγάλματα, μνημεία, μεταλλικές 
πινακίδες κλπ. Δεν αλλοιώνει αισθητικά τις επιφάνειες και 
επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους. Μετά τον καθαρισμό των 
graffiti, η επιφάνεια πρέπει να προστατευτεί εκ νέου με το 
ISOMAT AG 77. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις 
καιρικές επιδράσεις. 

2Κατανάλωση: 50-100 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών για την προστασία 
επιφανειών από graffiti και περιβαλλοντικούς ρύπους. Aποτρέπει 
τη διείσδυση στο υπόστρωμα βαφών graffiti και επιτρέπει τον 
εύκολο καθαρισμό τους. Παραμένει ενεργό και μετά τον καθαρισμό 
του. Eίναι στεγανό, ανεπηρέαστο από την ακτινοβολία UV και δεν 
κιτρινίζει. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές 
επιδράσεις. Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων, αγάλματα, μνημεία, 
μεταλλικές πινακίδες κτλ. Απόχρωση: διάφανο. 

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Ισχυρό καθαριστικό υγρό για την απομάκρυνση ρύπων graffiti 
(spray, μαρκαδόροι κτλ.) από ποικίλες επιφάνειες, όπως μέταλλο, 
γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, σκυρόδεμα, εμφανής τοιχοποιία κτλ. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βαμμένες επιφάνειες κατόπιν 
δοκιμής.
Απόχρωση: διαφανές. 

5 kg
1 kg 110

220 14,85/kg
17,35 17,35

74,25

(A+B)

(A+B)

(A+B)(A+B)

(A+B)(A+B)

0227/6

Υδατοδιαλυτό
πολυουρεθανικό βερνίκι 
2 συστατικών για
πατητές τσιμεντοκονίες
σε Satin-mat

Υδατοδιαλυτό πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών. Παρουσιάζει 
υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Χρησιμοποιείται για τη 
στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας, 
σκυροδέματος, φυσικής πέτρας, ξύλου κτλ. 
Δίνει μία ομοιόμορφη Satin-mat επιφάνεια.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Απόχρωση: διαφανές. 

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

VARNISH-PU 2KW

ISOMAT AG 77

ISOMAT AG 80-2K

GRAFFITI REMOVER
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1 mm0345/6

1,5 mm
2,0 mm

0346/6

0347/6

Ακρυλικός, έτοιμος προς 
χρήση, έγχρωμος 
υδαταπωθητικός σοβάς. 
Λεία επιφάνεια

2.8 Ακρυλικοί Σοβάδες

2 mm
3 mm

0349/6

0350/6

Ακρυλικός, έτοιμος προς 
χρήση, έγχρωμος 
υδαταπωθητικός σοβάς. 
Αδρή επιφάνεια

24

24

75

75

24

24

44,00

10,50

41,50

25 kg

25 kg

*5 kg

*5 kg

Λευκό

Λευκό

Αποχρ.

Αποχρ.

χρωμ/γίου

χρωμ/γίου

25 kg

25 kg

Λευκό

Αποχρ.
χρωμ/γίου

1,76/kg

2,10/kg

Ανάλογα

Ανάλογα

την αποχρ.

την αποχρ.

1,66/kg

Ανάλογα
την αποχρ.

0372/6

Ακρυλικό, παστώδες επίχρισμα εμφάνισης 
γρανίτη. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
έγχρωμων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού 
πάχους με αδρή διακοσμητική μορφή. 
Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, 
όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, 
γυψοσανίδες κτλ. Ιδανικό ως τελική επίστρωση 
στις κατασκευές για την εκ των υστέρων 
θερμομόνωση κτιρίων. Πιστοποιημένος με τη 
σήμανση CΕ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824 
ως επίχρισμα τύπου V2, W2.  
Αποχρώσεις: 24 επιλεγμένες (χρωματολόγιο 
MARMOCRYL GRANIT).

2Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg/m /mm πάχος σοβά. 
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Περίπου 2 mm. 

Ακρυλικό, παστώδες 
επίχρισμα εμφάνισης 
γρανίτη

25 kgG 710,G 760,G 820,G 870

G 930
G 950
G 660

G 160, G 980

G 490
G 510, G 600

G 130,G 150,G 220
G 380, G 440, G 500
G 330, G 530, G 550

G 300

G 270
G 110

24 60,50
62,50
64,25
68,25
72,25
73,75
77,25
78,50
79,25

83,25
80,75

87,00
97,00

2,42/kg
2,50

2,73
2,57

2,89
2,95
3,09
3,14
3,17

3,33
3,23

3,48
3,88

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

Ακρυλικός, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, 
υδαταπωθητικός σοβάς για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. 
Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. Λόγω της υψηλής 
ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι 
ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των 
υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824. 
Αποχρώσεις: λευκό και αποχρώσεις χρωματολογίου 
ISOMAT COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 
MARMOCRYL Fine 1 mm: 1 mm.
MARMOCRYL Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL Fine 2 mm: 2 mm.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg/m /mm πάχους σοβά.
Οι αποχρώσεις του MARMOCRYL Fine ενδέχεται να παρουσιάσουν
μικρές αποκλίσεις από αυτές των χρωμάτων λόγω της υφής του
σοβά. *Η συσκευασία των 5 kg διατίθεται στα 
MARMOCRYL Fine 1 mm και MARMOCRYL Fine 1,5 mm.

Ακρυλικός, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, 
υδαταπωθητικός σοβάς για τη διαμόρφωση αδρής διακοσμητικής 
επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. Λόγω της 
υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, 
είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ 
των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Πιστοποιημένος με τη 
σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824. 
Αποχρώσεις: λευκό και αποχρώσεις χρωματολογίου ISOMAT 
COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 
MARMOCRYL Decor 2 mm: 2 mm.
MARMOCRYL Decor 3 mm: 3 mm.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,6 kg/m /mm πάχους σοβά.
Οι αποχρώσεις του MARMOCRYL Decor πιθανόν να παρουσιάσουν
μικρές αποκλίσεις από αυτές των χρωμάτων λόγω της υφής του
σοβά. 

MARMOCRYL Fine

MARMOCRYL Decor

MARMOCRYL GRANIT
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Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς για 
τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 
υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα.  
Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. Λόγω της υψηλής 
ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι 
ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των 
υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824. 
Αποχρώσεις: λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου 
ISOMAT COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 
MARMOCRYL SILICONE Fine 1 mm: 1 mm.
MARMOCRYL SILICONE Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL SILICONE Fine 2 mm: 2 mm.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg/m /mm πάχους σοβά.
Οι αποχρώσεις του MARMOCRYL SILICONE Fine πιθανόν να 
παρουσιάσουν μικρές αποκλίσεις από αυτές των χρωμάτων λόγω 
της υφής του σοβά. 
*Η συσκευασία των 5 kg διατίθεται μόνο στο 
MARMOCRYL SILICONE Fine 1,5 mm.

Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς για 
τη διαμόρφωση αδρής διακοσμητικής επιφάνειας. Χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική 
υδρατμοπερατότητα. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. 
Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που 
διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για 
την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. 
Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 15824. 
Αποχρώσεις: λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου 
ISOMAT COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 
MARMOCRYL SILICONE Decor 2 mm: 2 mm.
MARMOCRYL SILICONE Decor 3 mm: 3 mm.

Κατανάλωση:
2Περίπου 1,6 kg/m /mm πάχους σοβά.

Οι αποχρώσεις του MARMOCRYL SILICONE Decor πιθανόν να 
παρουσιάσουν μικρές αποκλίσεις από αυτές των χρωμάτων λόγω 
της υφής του σοβά.

1 mm0360/6

1,5 mm
2,0 mm

0361/6

0362/6

Σιλικονούχος, έτοιμος
προς χρήση, έγχρωμος 
υδαταπωθητικός σοβάς. 
Λεία επιφάνεια

2 mm
3 mm

0364/6

0365/6

Σιλικονούχος, έτοιμος 
προς χρήση, έγχρωμος 
υδαταπωθητικός σοβάς. 
Αδρή επιφάνεια

2.9 Σιλικονούχοι Σοβάδες

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

*5 kg

*5 kg

Λευκό

Λευκό

Λευκό

Αποχρ.

Αποχρ.

Αποχρ.

χρωμ/γίου

χρωμ/γίου

χρωμ/γίου

24

24

24

24

75

75

2,18/kg

2,06/kg

2,53/kg

Ανάλογα

Ανάλογα

Ανάλογα

την αποχρ.

την αποχρ.

την αποχρ.

54,50

51,50

12,65

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

MARMOCRYL

SILICONE Fine

MARMOCRYL

SILICONE Decor
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1 mm0395/6

1,5 mm
2,0 mm

0396/6

0397/6

Έτοιμος προς χρήση, παστώδης, λευκός ή έγχρωμος σοβάς 
βάσεως υδρύαλου και ειδικών πρόσθετων σιλικόνης για τη 
διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Εξασφαλίζει υδαταπωθητικότητα 
και διαθέτει πάρα πολύ υψηλή υδρατμοπερατότητα. Λόγω της 
υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, 
είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των 
υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. 
Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 15824.
Αποχρώσεις: λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου 
ISOMAT COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής:
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 1 mm: 1 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 2 mm: 2 mm.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg/m /mm πάχους σοβά.
Οι αποχρώσεις του πιθανόν να παρουσιάσουν μικρές αποκλίσεις 
από αυτές των χρωμάτων λόγω της υφής του σοβά.

Παστώδης σοβάς, 
βάσεως υδρύαλου
και σιλικόνης. 
Λεία επιφάνεια

Παστώδης σοβάς, 
βάσεως υδρύαλου
και σιλικόνης.
Αδρή επιφάνεια

2 mm
3 mm

0398/6

0399/6

49,75

46,75

Έτοιμος προς χρήση, παστώδης, λευκός ή έγχρωμος σοβάς 
βάσεως υδρύαλου και ειδικών πρόσθετων σιλικόνης για τη 
διαμόρφωση αδρής διακοσμητικής επιφάνειας. Εξασφαλίζει 
υδαταπωθητικότητα και διαθέτει πάρα πολύ υψηλή 
υδρατμοπερατότητα. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της 
άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική 
επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση 
κτιρίων.
Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 15824. 
Αποχρώσεις: λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου 
ISOMAT COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής:
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 2 mm: 2 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 3 mm: 3 mm.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,6 kg/m /mm πάχους σοβά.
Οι αποχρώσεις του πιθανόν να παρουσιάσουν μικρές αποκλίσεις 
από αυτές των χρωμάτων λόγω της υφής του σοβά.

24

24

24

24

25 kg

25 kg

Λευκό

Αποχρ.

25 kg

25 kg

Λευκό

Αποχρ.
χρωμ/γίου

χρωμ/γίου

1,99/kg

1,87/kg

Ανάλογα
την αποχρ.

Ανάλογα
την αποχρ.

2.10 Σoβάδες Υδρύαλου

SILICONE-  SILICATE
 Fine

Decor

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0340/1

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα
για το "πεταχτό χέρι"
του σοβά

5425 kg 6,750,27/kg

2.11 Τσιμεντοειδείς Σοβάδες
EURO/TEM.EUROΤΕΜ.

/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Έτοιμο κονίαμα για το "πεταχτό χέρι" του σοβά. Χρησιμοποιείται 
ως "πεταχτή" συνδετική στρώση σε επιφάνειες σκυροδέματος, 
τοιχοποιίας, θερμομονωτικών πλακών κτλ., για να ενισχύσει την 
πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Αναμιγνύεται μόνο με 
νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή μυστρί. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
2Περίπου 5 kg/m .

MARMOCRYL

MARMOCRYL
SILICONE-SILICATE

MARMOCRET-BOND
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EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0336/1

Ρητινούχος, έγχρωμος, 
υδαταπωθητικός σοβάς. 
Λεία επιφάνεια

0341/1

Έτοιμος σοβάς 
βασικής στρώσης

0306/1

0311/1

0312/1

Υδαταπωθητικός σοβάς. 
Αδρή επιφάνεια

Έτοιμος σοβάς 
μονής στρώσης

Υδαταπωθητικός σοβάς. 
Λεία επιφάνεια

Τσιμεντοειδείς Σοβάδες

την απόχρ.

8,50

9,00

5,75

7,00

7,00

6,90

6,60

0,34/kg

0,36/kg

0,23/kg

0,28/kg

0,28/kg

0,22/kg

0,23/kg

Ανάλογα

54

54

54

54

54

54

48

48

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg
Λευκό

30 kg

30 kg

Γκρι

Λευκό

Λευκό
25 kg

αποχρ.
Άλλες

Λευκό

Κοχύλι
(207)

Έτοιμο κονίαμα για το "χοντρό χέρι" του σοβά. Αποτελεί το ιδανικό 
υπόστρωμα στην περίπτωση που για το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") 
χέρι του σοβά θα χρησιμοποιηθούν οι έτοιμοι, έγχρωμοι 
υδαταπωθητικοί σοβάδες MARMOCRET και MARMOCRET PLUS 
Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης 
σοβά, μυστρί ή φραγκόφτυαρο.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W0 κατά ΕΝ 998-1. 
Απόχρωση: γκρι.

2Κατανάλωση: Περίπου 13,5 kg/m /cm πάχους σοβά.

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm 
ανά στρώση. Η χρήση του προαπαιτεί την εφαρμογή «πεταχτού». 
Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες 
στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος. 
Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες. Εφαρμόζεται με μηχανή 
εκτόξευσης σοβά, μυστρί ή φραγκόφτυαρο.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου OC CS IΙ, W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.

2Κατανάλωση: Περίπου 15,0 kg/m /cm πάχους σοβά.

Υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό 
"τριφτό" χέρι του σοβά. Κατάλληλος για κατασκευή λείων 
επιφανειών. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Απόχρωση: λευκό. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 5.400 kg).

Κατανάλωση:
2Περίπου 1,4 kg/m /mm πάχους σοβά. 

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2-5 mm.

Υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό 
"τριφτό" χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαμόρφωση αδρής 
διακοσμητικής επιφάνειας. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Απόχρωση: λευκό. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 5.400 kg).

Κατανάλωση:
2Περίπου 1,5 kg/m /mm πάχους σοβά. 

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2,5-3,5 mm.

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς 
βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για την κατασκευή 
λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη 
κόλλα ΙS0ΜΑΤ ΑΚ-ΤΗΕRΜΟ χρησιμοποιείται ως σύστημα για την 
εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών. Κατατάσσεται ως κονίαμα 
τύπου GP CS II, W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Αποχρώσεις*: λευκό και κοχύλι (207). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 5.400 kg).

2Κατανάλωση: Περίπου 1,4 kg/m /mm πάχους σοβά.
 Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2-3 mm.

                        Fine

* Για τις αποχρώσεις σομόν απαλό (227), ανοιχτή ώχρα (228), αμμόλοφος (230), κέρκυρα (308), αμφορέας (325), ουρανός (403) 
  συμβουλευτείτε το παράρτημα 1.

MARMOCRET PLUS

MARMOCRET Decor

MARMOCRET Fine

MARMOCRET 1

MARMOCRET-BASE
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0337/1

Ρητινούχος, έγχρωμος,
υδαταπωθητικός σοβάς.
Αδρή επιφάνεια

0224/1

Εμποτισμός για τοιχοποιίες 
καταπονημένες από άλατα

0304/1

Σοβάς εξυγίανσης και 
αποκατάστασης

Τσιμεντοειδείς Σοβάδες

0309/1

Κονίαμα για σοβάτισμα 
και κτίσιμο

4
12

4

8,75

92,80
25,65

6,28

9,75

6,00

5,50

2,75
8,00

54

39
72

324

54

54

54

54
160

54

0,35/kg

4,64/kg
5,13
6,28

0,39/kg

0,22/kg

0,24

0,32/kg
0,55

Ανάλογα
την απόχρ.

25 kg
Λευκό

20 kg
5 kg
1 kg

25 kg

25 kg

25 kg

Γκρι

Λευκό

25 kg
5 kg

25 kg
αποχρ.
Άλλες

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς 
βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαμόρφωση 
αδρής - διακοσμητικής επιφάνειας, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την 
ινοπλισμένη κόλλα ISOMAT AK-THERMO χρησιμοποιείται ως 
σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Αποχρώσεις*: λευκό και κοχύλι (207). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 5.400 kg). 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,4 kg/m /mm πάχους σοβά. 
 Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2,5-3,5 mm.

Σοβάς εξυγίανσης, ιδιαίτερα ανθεκτικός στα άλατα και την υγρασία. 
Κατάλληλος για αποκαταστάσεις σοβάδων σε κτίρια που 
βρίσκονται σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες ή σε περιοχές που 
καταπονούνται από ανερχόμενη υγρασία. Επίσης ενδείκνυται για 
χώρους με αυξημένη υγρασία, όπως μπάνια, υπόγεια κτλ. Για 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου R CS II κατά ΕΝ 998-1. 
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: Περίπου 10,0 kg/m /cm πάχους σοβά.

Ειδικός εμποτισμός που χρησιμοποιείται σε αποκαταστάσεις 
τοιχοποιιών επιβαρυμένων με άλατα. Μετατρέπει τα υδατοδιαλυτά 
χλωριούχα και θειικά άλατα σε αδιάλυτα και τα αδρανοποιεί. 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σοβά εξυγίανσης 
MARMOCRET-SP για την προστασία των τοιχοποιιών από την 
εμφάνιση αλάτων σε αυτές.

Κατανάλωση: 
20,4-0,5 kg/m .

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.

Κατανάλωση:
2Περίπου 15,5 kg/m /cm πάχους σοβά.

  

9,250,37/kg5425 kg

Κοχύλι
(207)

Decor

* Για τις αποχρώσεις σομον απαλό (227), ανοιχτή ώχρα (228), αμμόλοφος (230), κέρκυρα (308), αμφορέας (325), ουρανός (403) 
  συμβουλευτείτε το παράρτημα 1.

Ταχύπηκτος λευκός 
επισκευαστικός σοβάς

0325/1

Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για γρήγορες 
επιδιορθώσεις σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. 
Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W0 κατά ΕΝ 998-1 και 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-2, ως κονίαμα τοιχοποιίας για 
εξωτερική χρήση, σε κατασκευές που υπόκεινται σε δομικές 
απαιτήσεις. 
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: Περίπου 14,7 kg/m /cm πάχους σοβά.

MARMOCRET PLUS 

MARMOCRET-SP

ISOMAT ST-1

UNICRET

UNICRET-FAST
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EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0119/1

Αστάρι σοβάδων -
Φράγμα αφυδάτωσης

0119/6

Έγχρωμο σιλικονούχο 
ακρυλικό αστάρι 
πρόσφυσης σοβάδων

2.12 Αστάρια Σοβάδων

0333/1

Αστάρι πρόσφυσης 
σοβάδων

1,78/kg
2,13

2,36/kg
2,73

2,25/kg
2,73
3,71

20 kg
5 kg

15 kg
5 kg

20 kg
5 kg
1 kg

4

12

39
72

44
110

110
336

24

10,65
35,60

35,40
13,65

13,65
3,71

45,00

Έγχρωμο σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού με λεπτόκοκκα 
αδρανή. Ενισχύει την πρόσφυση διακοσμητικών σοβάδων όλων 
των τύπων (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, σιλικονούχων, υδρύαλου). 
Επίσης, διασφαλίζει την ομοιόμορφη απόχρωση της τελικής 
επιφάνειας, ειδικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σκούρες 
αποχρώσεις σοβά. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
Αποχρώσεις: λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου
 ISOMAT COLOR SYSTEM.

2Κατανάλωση: 150-200 g/m .

Αστάρι σοβάδων-φράγμα αφυδάτωσης. Εφαρμόζεται αραιωμένο με 
νερό πάνω σε επιφάνειες που πρόκειται να σοβατιστούν. 
Προστατεύει το σοβά από τον κίνδυνο απορρόφησης του νερού 
του από το υπόστρωμα. Κατάλληλο και για επιφάνειες 
πορομπετόν. 
Απόχρωση: κόκκινο.

Κατανάλωση:
240-100 g/m .

Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, αποτελούμενο από συνθετικές 
ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. Χρησιμοποιείται σε λείες ή μη 
απορροφητικές επιφάνειες (αντί του "πεταχτού") για να ενισχύσει 
την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Εφαρμόζεται σε 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Για τη χρήση του σε 
εξωτερικούς χώρους απαιτείται ανάμιξη του με τσιμέντο 20% κατά 
βάρος. Είναι ιδανικό για γυψοσοβάδες.

Κατανάλωση:
2300-350 g/m , ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

0209/1 4
12

Ακρυλικό αστάρι νερού

20 kg
5 kg
1 kg

1,74/kg
2,08
3,10

39
72

324
10,40

3,10

34,80Ετοιμόχρηστο ακρυλικό αστάρι νερού, το οποίο εφαρμοζόμενο σε 
πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές υδατοδιαλυτών 
χρωμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων, κολλών πλακιδίων, ελαστικών 
κονιαμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών κτλ. Διεισδύει και 
αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος και λειτουργεί ως 
συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και του χρώματος ή του 
κονιάματος κτλ., που πρόκειται να εφαρμοστεί.
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: 100-200 g/m .

ML-PRIMER

PL-PRIMER

PL-BOND

0224/6

Υψηλής ποιότητας  
ακρυλικό αστάρι νερού

20 kg
10 kg

5 kg
1 kg

4
12

44
72

39

324

2,56/kg
2,60
3,03
4,31

51,20
26,00
15,15

4,31

Υψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Σε συνδυασμό με 
το στεγανό, ελαστικό χρώμα FLEXCOAT, αποτελεί ένα άριστο 
σύστημα στεγανοποίησης και διακόσμησης τοίχων. Επιπλέον, 
αποτελεί το ιδανικό αστάρι για τον ακρυλικό παστώδη σοβά 
MARMOCRYL.
Απόχρωση: λευκό.

2Καλυπτικότητα: 5-10 m /kg.
H συσκευασία των 10 kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να 
χρωματιστεί στις μηχανές χρωματισμού ISOMAT COLOR SYSTEM 
στις περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με 
ακρυλικό σοβά βάσεως D και TR.

FLEX-PRIMER

UNI-PRIMER
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Χρώματα & Σοβάδες

EURO/PSEUROPS/E.-PAL.PACKAG.DESCRIPTION - APPLICATIONPRODUCT/CODE PS
/BOX

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Αστάρια Σοβάδων

0359/6

4

Αστάρι πρόσφυσης 
σιλικονούχων σοβάδων

39
44
72

20 kg
10 kg

5 kg

1207/1

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και 
τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. 

2.13 Οπλισμοί Σοβάδων

3,95/kg
4,07
4,54

20,70/m

0,78

0,87

0,95

1,10

40,70
22,70

79,00

35,00

39,00

43,50

47,50

22,00

24

30

30

30

23

Ρολό

1mx50m 
2(50 m )

1mx50m 

1mx50m 

1mx20m 

2(50 m )

2(50 m )

2(20 m )

1mx50m 
2(50 m )

2Λευκό πλέγμα βάρους 145 g/m
Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.

2Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m
Άνοιγμα καρέ: 5,0 x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.

2Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m
Άνοιγμα καρέ: 5,0 x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.

1,00 50,00301mx50m 
2(50 m )

2Λευκό πλέγμα βάρους 149 g/m
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και 
πατητές τσιμεντοκονίες.

1,04 52,00301mx50m 
2(50 m )

2Λευκό πλέγμα βάρους 161 g/m
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και 
πατητές τσιμεντοκονίες.

2Λευκό πλέγμα βάρους 110 g/m
Άνοιγμα καρέ: 10,0 x 10,0 mm.

2Γαλάζιο πλέγμα βάρους 90 g/m
Άνοιγμα καρέ: 10,0 x 10,0 mm.

Σιλικονούχα ακρυλική διασπορά, η οποία εφαρμοζόμενη σε 
πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές των 
σιλικονούχων σοβάδων MARMOCRYL SILICONE.
Απόχρωση: λευκό.

2Καλυπτικότητα: 5-10 m /kg.
H συσκευασία των 10 kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί να 
χρωματιστεί στις μηχανές χρωματισμού ISOMAT COLOR SYSTEM, 
στις περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με 
σιλικονούχο σοβά βάσεως D και TR.

1207/1
24

100

Αυτοκόλλητη ταινία
υαλοπλέγματος

3,18/τεμ.

1,30 1,30

3,1890 m

Ρολό

Ρολό

20 m

Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος για τον οπλισμό γυψοσανίδων, 
τσιμεντοσανίδων κτλ. Χρησιμοποιείται επίσης για τη γεφύρωση 
ρωγμών σε άλλες επισκευαστικές εργασίες. 

Πλάτος ταινίας: 5 cm.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΣΟΒΑΔΩΝ

ΤΑΙΝΙΑ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΥ

SILICONE-PRIMER
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ΚΟΛΛΕΣ & 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
• Κόλλες Πλακιδίων

• Αρμόστοκοι

• Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών

• Βοηθητικά Υλικά

3



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0553/3

Κόλλα πλακιδίων C1

0550/3

0552/3

0558/3

Ρητινούχα κόλλα
πλακιδίων C2 Ε

Ρητινούχα κόλλα
πλακιδίων με 
μηδενική ολίσθηση C2 ΤΕ

Υψηλής ποιότητας
ρητινούχα κόλλα 
πλακιδίων C2 TE S1

0501/3

Κόλλα πλακιδίων με 
μηδενική ολίσθηση C1 Τ

44

flex

3.1 Κόλλες Πλακιδίων

3. Κόλλες & Αρμόστοκοι

25 kg

25 kg
Γκρι

Λευκή

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

15 kg
5 kg

Γκρι

Λευκή

Γκρι

Λευκή

Γκρι

Λευκή

5 kg

25 kg

25 kg

5 kg

5 kg

Γκρι

Λευκή

54

54

54

54

54

54

54

54

90
160

160

54
160

54
160

0,31/kg

0,32/kg

0,35/kg

0,42/kg

0,53/kg

0,47/kg

0,50/kg

0,49

0,37/kg

0,56/kg
0,57
0,71

0,53

0,45/kg

0,67

8,00

7,75

2,45

9,25

14,00
8,55
3,55

2,65

11,25

8,75

10,50

13,25

11,75

12,50

3,35

4

4

4

4

Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το 
τσιμέντο. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση απορροφητικών και μη 
απορροφητικών πλακιδίων (π.χ. gres porcelanato), πλακιδίων 
μεγάλων διαστάσεων κτλ., τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες με 
υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην 
υγρασία (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων, δάπεδα με ενδοδαπέδια 
θέρμανση, πισίνες κτλ.). Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 ΤΕ S1 κατά ΕΝ 12004 και 
ΕΝ 12002. Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. 
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή 
δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κτλ. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 κατά ΕΝ 12004. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση:
21,5-4,0 kg/m .

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Έχει μηδενική ολίσθηση.
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή 
δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κτλ. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 Τ κατά ΕΝ 12004. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση:
21,5-4,0 kg/m .

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Έχει μεγάλο 
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση πλακιδίων γρανίτη και γενικά 
απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή 
δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κτλ. 
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε κατά ΕΝ 12004. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Έχει μηδενική 
ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση πλακιδίων γρανίτη και γενικά 
απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή 
δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή 
πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 ΤΕ κατά ΕΝ 12004. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .

ISOMAT AK 9

ISOMAT AK 10

ISOMAT AK 11

ISOMAT AK 12

ISOMAT AK 20



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

45

0572/3

Ελαφριά, εύκαμπτη 
ρητινούχα κόλλα 
πλακιδίων C2 TE S1

0549/3

Εύκαμπτη, υψηλής 
ποιότητας ρητινούχα 
κόλλα πλακιδίων C2 TE S1

4

0582/3

Εξαιρετικά εύκαμπτη κόλλα 
πλακιδίων για εφαρμογές 
υψηλών απαιτήσεων 
C2 TE S2 

4

extra
flex

flex

flex

Κόλλες Πλακιδίων

1,18/kg

0,64/kg
0,65

0,59/kg

0,80

0,93/kg
1,10

0,89/kg

1,47/kg
0562/3

54

54
90

54

160

54
160

54

54(A)
54(B)

Ελαστική κόλλα πλακιδίων, 
2 συστατικών, για εφαρμογές 
υψηλών απαιτήσεων C2 Ε S2

21,24

16,00
9,75

14,75

4,00

23,25
5,50

22,25

51,45
(A+B)

18 kg

25 kg
15 kg

Γκρι

Γκρι

Λευκή

Λευκή

25 kg

5 kg

25 kg
5 kg

25 kg

(A+B)
35 kg

elastic

Κό
λλ

ες
 &

 Α
ρμ

όσ
το

κο
ι

Εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση 
το τσιμέντο. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση απορροφητικών και μη 
απορροφητικών πλακιδίων (π.χ. gres porcelanato), πλακιδίων 
μεγάλων διαστάσεων, υαλοψηφίδων κτλ., τοίχου ή δαπέδου, σε 
επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία 
και αντοχή στην υγρασία (π.χ. δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, 
μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες κτλ.). Για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 TE S1 
κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002. Αποχρώσεις: γκρι, λευκή. 

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .
Εξαιρετικά εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων ενός 
συστατικού. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση παντός τύπου 
πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις σε 
ελαστικότητα, πρόσφυση και αντοχή σε υγρασία είναι ιδιαίτερα 
υψηλές (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων, δάπεδα με ενδοδαπέδια 
θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, πισίνες, γυψοσανίδες κτλ.). Για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα 
τύπου C2 TE S2 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή. 

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .
Ελαφριά, εύκαμπτη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς 
βάσης. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και μηδενική 
ολίσθηση. 
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση παντός τύπου πλακιδίων, φυσικής 
πέτρας κτλ., τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες με απαιτήσεις σε 
πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία (π.χ. παλιά 
στρώση πλακιδίων, γυψοσανίδες κτλ.). Κατατάσσεται ως κόλλα 
τύπου C2 TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002. 
Απόχρωση: λευκή.

2Κατανάλωση: 1,0-3,0 kg/m .

Μεγάλης ελαστικότητας, υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων 2 
συστατικών. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση παντός τύπου πλακιδίων, 
τοίχου ή δαπέδου, σε υποστρώματα που υπόκεινται σε δονήσεις 
ή έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, 
δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες 
κτλ. Σε συνδυασμό με το ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό 
κονίαμα 2 συστατικών ΑQUΑΜΑT-ELASTIC αποτελεί ένα άριστο 
σύστημα κόλλησης-στεγάνωσης για εφαρμογές πολύ υψηλών 
απαιτήσεων. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε S2 κατά 
ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002. Απόχρωση: λευκή. 

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .

4,95

15,50

4
19,50

54

160
54

0,62/kg

0,78/kg
0,99

0557/3

Ταχύπηκτη, ρητινούχα
κόλλα πλακιδίων C2 FT 

Γκρι

Λευκή

25 kg

25 kg
5 kg

Ταχύπηκτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής ποιότητας με 
βάση το τσιμέντο.Έχει μηδενική ολίσθηση. 
Πεδία εφαρμογής: Ιδανική όπου απαιτείται η γρήγορη χρήση του 
δαπέδου, όπως σε επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα, 
ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης κτλ. Κόλληση απορροφητικών 
και μη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε 
επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κτλ. Για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα 
τύπου C2 FT κατά ΕΝ 12004. Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .

ISOMAT AK 22

ISOMAT AK 25

ISOMAT AK-LIGHT

ISOMAT AK-ELASTIC

ISOMAT AK-RAPID
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Κόλλες Πλακιδίων

8,50

9,25

54

54

0,34/kg

0,37/kg

0556/3

Χονδρόκοκκη κόλλα 
πλακιδίων και φυσικών 
λίθων C1 E

0543/3

Ρητινούχα κόλλα για 
διακοσμητικές
επικαλύψεις C2 Ε

Γκρι

Λευκή

25 kg

25 kg

(A+B)
50,8254(A)

54(B)
1,54/kg

0557/3

Ταχύπηκτη, ιδιαίτερα 
εύκαμπτη κόλλα 
πλακιδίων 2 συστατικών 
C2 FE S2

extra
flex

33 kg
(A+B)

Ταχύπηκτη, ιδιαίτερα εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών, 
υψηλής ποιότητας. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Πεδία εφαρμογής: Ιδανική για δάπεδα που υπόκεινται σε βαριά 
κυκλοφορία και όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών. Κόλληση 
παντός τύπου πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε ποικίλα 
υποστρώματα, όπως γυψοσανίδες,μοριοσανίδες, δάπεδα με 
ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες,μπαλκόνια, πισίνες κτλ. Για
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα 
τύπου C2 FE S2 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.  
Απόχρωση: λευκή. 

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .

18,00

24,5054

54 0,72/kg

0,98/kg

0557/3

Ταχύπηκτη, εύκαμπτη, 
ρητινούχα κόλλα 
πλακιδίων C2 FT S1

flex

25 kg

25 kg

Γκρι

Λευκή

Ταχύπηκτη, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική 
ολίσθηση. Πεδία εφαρμογής: Ιδανική όπου απαιτείται ευκαμψία 
και γρήγορη χρήση του δαπέδου, όπως σε ανακαινίσεις  
καταστημάτων, εμπορικών κέντρων κτλ. Κατάλληλη για την 
επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, 
τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, 
σοβά κτλ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται 
ως κόλλα τύπου C2 FT S1 κατά EN 12004 και EN 12002. 
Απoχρώσεις: γκρι, λευκή. 

2Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m .

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, για στρώσεις μεγάλου 
πάχους (έως 15 mm). Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση φυσικών λίθων και κεραμικών 
πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
πλινθοδομή, σοβά κτλ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 E κατά ΕΝ 12004. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση: 
22,0-8,0 kg/m .

Χονδρόκοκκη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς 
βάσης, για στρώσεις μεγάλου πάχους (έως 15 mm). Έχει μεγάλο 
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση και 
αρμολόγηση διακοσμητικών επικαλύψεων (συνθετικές πέτρες, 
σχιστόλιθοι, διακοσμητικά τουβλάκια κτλ.) σε τοίχους ή δάπεδα, σε 
ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση 
και αντοχή στην υγρασία. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε κατά ΕΝ 12004. 
Απόχρωση: λευκή. 

2Κατανάλωση: · Για κόλληση: 2,0-8,0 kg/m .
2

· Για αρμολόγηση: 0,5-5,0 kg/m .

0,50/kg
0555/3

Ρητινούχα κόλλα
μαρμάρων και γρανιτών
C2 E S1

5425 kg 12,50Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα γρήγορης πήξης με βάση το
τσιμέντο. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση μαρμάρων και γρανιτών σε τοίχους ή
δάπεδα, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή
πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Εμποδίζει το λέκιασμα
ευπαθών επιστρώσεων, όπως οι μαρμαροστρώσεις, λόγω της
γρήγορης δέσμευσης του νερού. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 E S1 κατά ΕΝ 12004 
και ΕΝ 12002. Απόχρωση: λευκή.

2Κατανάλωση: 1,5-6,0 kg/m .

ISOMAT AK-RAPID FLEX

ISOMAT AK-MEGARAPID

ISOMAT AK-STONE

ISOMAT AK-GRAND

ISOMAT AK-MARBLE

13,5054 0,54/kg25 kg
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0514/3

Ρητινούχα κόλλα γρήγορης 
πήξης για φυσικούς λίθους 
και πλακάκια μεγάλων 
διαστάσεων C2 E S1

0,73/kg25 kg 54 18,25
Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα γρήγορης πήξης με βάση το 
τσιμέντο. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία 
εφαρμογής: Κόλληση φυσικών λίθων και πλακιδίων μεγάλων 
διαστάσεων, μαρμάρων, γρανιτών σε τοίχους ή δάπεδα, σε ποικίλες 
επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή 
στην υγρασία. Λόγω της γρήγορης πήξης της είναι ιδανική για 
πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, ενώ εμποδίζει το λέκιασμα ευπαθών 
επιστρώσεων, όπως μαρμαροστρώσεις. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 Ε S1 
σύμφωνα με την EN 12004 και την EN 12002. Απόχρωση: λευκή. 

2Κατανάλωση: 1,5-6,0 kg/m .

ISOMAT AK-GRANIT

0574/3

Αστάρι πρόσφυσης για 
κόλλες πλακιδίων

5,81
6,90

5,30/kg
4

12
72

324

39
5 kg
1 kg

20 kgΥψηλής ποιότητας ρητινούχα υδατική διασπορά που 
χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης σε λεία, απορροφητικά και 
μη απορροφητικά υποστρώματα, πριν από την εφαρμογή 
τσιμεντοειδούς βάσης κολλών πλακιδίων. 
Απόχρωση: ανοιχτό μωβ.

Κατανάλωση: 
2100-200 g/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος.

0517/3

Έτοιμη για χρήση,
παστώδης κόλλα
πλακιδίων D2T

12

24
110
336

25 kg
5 kg
1 kg

1,92/kg
2,43
3,36

Έτοιμη για χρήση, παστώδης κόλλα πλακιδίων με βάση ακρυλικές 
ρητίνες. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, 
μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Ιδανική για 
μικροεπισκευές, λόγω της εύκολης και γρήγορης εφαρμογής της. 
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση πλακιδίων σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, 
κτλ. Κατάλληλη και για υγρούς χώρους όπως π.χ. μπάνια, κουζίνες 
κτλ. Χρησιμοποιείται εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα και 
εξωτερικά σε τοίχους. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου D2T κατά 
ΕΝ 12004. Απόχρωση: λευκή.

2Κατανάλωση: 1,0-3,0 kg/m .

0333/1

Αστάρι για τη δημιουργία 
αδρότητας 

4,425 kg
3,92/kg20 kg

5,39
96
24

3361 kg

29,05
6,90

106,00

12,15
3,36

48,00

22,10
78,40

5,3912

Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες μη απορροφητικές 
επιφάνειες. Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή 
άμμο. Προσδίδει αδρότητα στο υπόστρωμα, ώστε να ενισχυθεί η 
πρόσφυση της κόλλας πλακιδίων ή του τσιμεντοκονιάματος που 
θα ακολουθήσει. Εφαρμόζεται σε πληθώρα επιφανειών, όπως 
παλιές στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, φυσικές πέτρες κτλ.
Απόχρωση: κόκκινο.

2Κατανάλωση: 100-200 g/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

0209/1 4
12

Ακρυλικό αστάρι νερού

20 kg
5 kg
1 kg

1,74/kg
2,08
3,10

39
72

324
10,40

3,10

34,80Ετοιμόχρηστο ακρυλικό αστάρι νερού, το οποίο εφαρμοζόμενο σε 
πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές υδατοδιαλυτών 
χρωμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων, κολλών πλακιδίων, ελαστικών 
κονιαμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών κτλ. Διεισδύει και 
αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος και λειτουργεί ως 
συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και του χρώματος ή του 
κονιάματος κτλ., που πρόκειται να εφαρμοστεί.
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: 100-200 g/m .

ISOMAT SUPERGRUND

ISOMAT AK-PRIMER

UNI-PRIMER

MULTIFLEX

Νέο
προϊόν



Οι 24 αποχρώσεις διατίθενται όλες στον
τύπο MULTIFILL 2-5.
Στον τύπο MULTIFILL 3-15 διατίθενται
μόνο οι αποχρώσεις με αστερίσκο (*).
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Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για 
την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου. 
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA 
κατά ΕΝ 13888.
Διατίθεται σε 2 τύπους:

   από 2 έως 5 mm.

   από 3 έως 15 mm.

Κατανάλωση:
20,2-2,0 kg/m , ανάλογα με τις διαστάσεις των 

πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

160

1,00

0,80/kg

0,83

1,19

0,98

0,80

0,83

0,84

1,03

0,94
1,31

0,94

0,80

0,83

0,82
0,81

0,85
0,83

1,01
0,86
0,81
1,00

5,00

4,00

4,15

5,95

4,90

4,00

4,15

4,20

5,15

4,70
6,55

4,70

4,00

4,15

4,10
4,05

4,25
4,15

5,05
4,30
4,05
5,00

5 kg
4 τεμ./κιβ.0511/3

Έγχρωμος αρμόστοκος
πλακιδίων CG2 WA

0503/3

3.2 Αρμόστοκοι

01 Λευκό

05 Ανοιχτό Γκρι

03 Γκρι
04 Πέρλα Γκρι

10 Σκούρο Γκρι
11 Άιβορι
12 Μωβ

02 Mαύρο

06 Μπαχάμα Μπεζ

14 Kότο

09 Aνοιχτό Καφέ
08 Kαφέ
07 Kαφεκόκκινο

15 Μανχάταν Γκρι

17 Ανεμώνη
18 Πέρλα Μπεζ
19 Μόκα

22 Μανώλια

16 Ανοιχτή Ώχρα

21 Kαραμέλα
20 Κάστανο

24 Κανέλα

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

31 Kεραμιδί
30 Γκρι Τσιμέντου

1,12
0,94

5,60
4,70

2 kg
10 τεμ./κιβ.

01 Λευκό

05 Ανοιχτό Γκρι
03 Γκρι

10 Σκούρο Γκρι

02 Mαύρο

06 Μπαχάμα Μπεζ

09 Aνοιχτό Καφέ
08 Kαφέ

17 Ανεμώνη
18 Πέρλα Μπεζ

21 Kαραμέλα
20 Κάστανο

300

1,09

1,25
1,08

1,10

1,42
1,06

1,17

1,04

1,26
1,04

1,21

1,04/kg

2,18

2,50
2,16

2,20

2,84
2,12

2,34

2,08

2,52
2,08

2,42

2,08

MULTIFILL

05 Ανοιχτό Γκρι

01 Λευκό
03 Γκρι

06 Μπαχάμα Μπεζ

25 kg 54

0,58

0,58/kg
0,60

0,60
14,50

14,50
15,00

15,00
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EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

4 kg 160
4 τεμ./κιβ.

1,29

1,12/kg

1,13

1,52

1,27

1,13
1,14

1,12

2,98

1,15

1,14

1,39

1,22

1,59

1,22

1,15

1,12

1,13

1,33
1,15

1,16

5,16

4,48

4,52

6,08

5,08

4,52
4,56

4,48

11,92

4,60

4,56

5,56

4,88

6,36

4,88

4,60

4,48

4,52

5,32
4,60

4,64

0511/3

Υδαταπωθητικός, 
έγχρωμος αρμόστοκος 
πορσελάνινης υφής 
CG2 WA 

Υδαταπωθητικός, έγχρωμος αρμόστοκος 
πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με 
πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Χαρακτηρίζεται 
από υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη 
χρωματική σταθερότητα και μεγάλη 
υδαταπωθητικότητα. Περιέχει ειδικά 
βακτηριοστατικά συστατικά, τα οποία δεν 
επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον 
αρμό. Δίνει λεία και γυαλιστερή τελική 
επιφάνεια. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 
1 έως 8 mm.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA 
κατά ΕΝ 13888.

Κατανάλωση:
20,2-2,0 kg/m , ανάλογα με τις διαστάσεις των 

πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

01 Λευκό

05 Ανοιχτό Γκρι

03 Γκρι
04 Πέρλα Γκρι

10 Σκούρο Γκρι
11 Άιβορι
12 Μωβ
13 Κόκκινο

02 Mαύρο

06 Μπαχάμα Μπεζ

14 Kότο

09 Aνοιχτό Καφέ
08 Kαφέ
07 Kαφεκόκκινο

15 Μανχάταν Γκρι

17 Ανεμώνη
18 Πέρλα Μπεζ
19 Μόκα

16 Ανοιχτή Ώχρα

21 Kαραμέλα
20 Κάστανο

33 Kίτρινο
34 Mέντα
35 Γαλαζοπράσινο
36 Κυπαρισσί

30 Γκρι Τσιμέντου

22 Μανώλια
23 Όρεγκον
24 Κανέλα

31 Kεραμιδί

25 Kρόκος
26 Πράσινο
27 Πορτοκαλί

32 Mπλε Μυκόνου

29 Γκρι Ασημί

2,25
1,18
1,18
2,47

1,11
1,27
1,30

2,70
1,76

1,44
1,22

1,92

1,16

1,22

9,00
4,72
4,72
9,88

4,44
5,08
5,20

10,80
7,04

5,76
4,88

7,68

4,64

4,88

01 Λευκό

05 Ανοιχτό Γκρι

03 Γκρι
04 Πέρλα Γκρι

02 Mαύρο

06 Μπαχάμα Μπεζ

1,76
1,39
1,37
1,36
1,36

1,36/kg
3,52
2,78
2,74
2,72
2,72

2,722 kg
8 τεμ./κιβ.

240

07 Kαφεκόκκινο 1,53 3,06

MULTIFILL SMALTO 1-8

10 Σκούρο Γκρι
11 Άιβορι
12 Μωβ
13 Κόκκινο

09 Aνοιχτό Καφέ
08 Kαφέ

1,46

1,63
1,51

1,38
1,83
3,21

2,92

3,26
3,02

2,76
3,66
6,42
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0511/3

Αρμόστοκοι

2 kg
8 τεμ./κιβ.

240

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

14 Kότο
15 Μανχάταν Γκρι

30 Γκρι Τσιμέντου

17 Ανεμώνη
18 Πέρλα Μπεζ
19 Μόκα

22 Μανώλια
23 Όρεγκον
24 Κανέλα

16 Ανοιχτή Ώχρα

21 Kαραμέλα
20 Κάστανο

31 Kεραμιδί

25 Kρόκος
26 Πράσινο
27 Πορτοκαλί

32 Mπλε Μυκόνου
33 Kίτρινο
34 Mέντα
35 Γαλαζοπράσινο

29 Γκρι Ασημί

1,46/kg
1,40
1,38

1,39

1,35

1,37

1,57

1,37

1,39

1,51
1,54
1,40
2,00

1,68

1,42

2,94

2,16

1,46

2,49

1,42

1,46

2,92
2,80
2,76

2,78

2,70

2,74

3,14

2,74

2,78

3,02
3,08
2,80
4,00

3,36

2,84

5,88

4,32

2,92

4,98

2,84

2,92

01 Λευκό

05 Ανοιχτό Γκρι
03 Γκρι

06 Μπαχάμα Μπεζ

36 Κυπαρισσί

20 kg 54 0,85/kg
0,87
0,86
0,87

2,71

17,00
17,40
17,20
17,40

5,42

MULTIFILL SMALTO 1-8

0555/3

Αρμόστοκος για μάρμαρα
CG2 WA

Λεπτόκοκκος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, 
ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). 
Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, 
άριστη χρωματική σταθερότητα και μεγάλη 
υδαταπωθητικότητα. Κατάλληλος για πλάτος 
αρμών έως 3 mm. Χρησιμοποιείται για την 
αρμολόγηση μαρμάρων, γρανιτών, πλακιδίων, 
υαλοψηφίδας, μαρμαροψηφίδας, τοίχου ή 
δαπέδου, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA 
κατά ΕΝ 13888. 

2Κατανάλωση: 0,2-1,3 kg/m , ανάλογα με τις 
διαστάσεις των μαρμάρων και το πλάτος του 
αρμού.

01 Λευκό 4 kg
4 τεμ./κιβ.

160 1,22/kg 4,88MULTIFILL MARBLE 0-3
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EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

Έγχρωμο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για κτίσιμο 
και αρμολόγηση φυσικής ή τεχνητής πέτρας, σε 
τοίχο ή δάπεδο. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική 
ικανότητα συγκόλλησης, υψηλές μηχανικές 
αντοχές και άριστη χρωματική σταθερότητα. 
Κατάλληλο για πλάτος αρμών από 5-40 mm. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποίας κατηγορίας 
Μ15 κατα ΕΝ 998-2 και ως αρμόστοκος τύπου 
CG2 WA κατα ΕΝ 13888.

Αρμόστοκοι

0569/3 12

Έγχρωμη ελαστική μαστίχη
αρμολόγησης πλακιδίων

0556/3

Έγχρωμο, ρητινούχο 
τσιμεντοκονίαμα για 
κτίσιμο και αρμολόγηση 
πέτρας

10 Σκούρο Γκρι
16 Ανοιχτή Ώχρα

25 kg 5401 Λευκό

03 Γκρι
06 Μπαχάμα Μπεζ

THIXO
0539/3

Εποξειδικός αρμόστοκος 
και κόλλα πλακιδίων 
2 συστατικών

GLITTER
0540/3

Διακοσμητικός, έγχρωμος 
εποξειδικός αρμόστοκος  
3 συστατικών με glitter

280 ml
Φυσ.

10 kg
(A+B)

3 kg
(A+B)

2 kg
(A+B)

1.560

44

140

110

4,45/τεμ.

0,48
0,43
0,54

0,42/kg

0,42
0,57

0,53
0,42

0,53

6,90/kg

7,80

8,05/kg

4,45

12,00
10,75
13,50

10,50

10,50
14,25

13,25
10,50

13,25

69,00

23,40

16,10

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Έγχρωμη ελαστική μαστίχη αρμολόγησης ενός συστατικού.
Κατάλληλη για την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου κάθε 
είδους, σε ποικίλες επιφάνειες, σε περιπτώσεις όπου οι 
απαιτήσεις σε ελαστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. αρμοί 
διαστολής κτλ.). Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
χώρους.
Αποχρώσεις: λευκό, ανοιχτό γκρι, γκρι, σκούρο γκρι, ανεμώνη, 
μπαχάμα μπεζ, καραμέλα, μαύρο, καφέ, ανοιχτό καφέ.

Κατανάλωση: Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/11,2 m αρμού.

Εποξειδικό σύστημα κόλλησης και αρμολόγησης 2 συστατικών. 
Εφαρμόζεται όπου απαιτείται υψηλή αντοχή σε χημικές και 
μηχανικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται άριστα σε πλακάκια υψηλών 
χημικών αντοχών. Είναι κατάλληλο για αρμολόγηση και επικόλληση 
πλακιδίων τοίχου και δαπέδου σε βιομηχανικούς χώρους, όπως 
ζυθοποιίες, γαλακτοκομεία καθώς και σε πισίνες, κουζίνες κτλ. 
Κατάλληλο για πλάτος αρμών από 1,5-10 mm. Κατατάσσεται ως 
αρμόστοκος τύπου RG κατά ΕΝ 13888 και ως κόλλα τύπου R2T 
κατά EN 12004. Αποχρώσεις: λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι, μαύρο, 
μπαχάμα μπεζ, . Άλλες αποχρώσεις MULTIFILL κατόπιν γκρι ασημί

2παραγγελίας. Κατανάλωση: 0,2-5,0 kg/m . 
Διακοσμητικός, έγχρωμος εποξειδικός αρμόστοκος 3 συστατικών. 
Η προσθήκη των ειδικών αδρανών ISOMAT-GLITTER στον 
αρμόστοκο προσδίδει ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 
Συνδυάζεται άριστα με υαλοψηφίδα καθώς και με πλακίδια υψηλών 
χημικών αντοχών. Εφαρμόζεται όπου απαιτείται υψηλή αντοχή σε 
χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Κατάλληλο για αρμολόγηση 
πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, σε κατοικίες, κέντρα διασκέδασης, 
εμπορικά καταστήματα, βιομηχανικούς χώρους κτλ. Κατατάσσεται 
ως αρμόστοκος τύπου RG σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13888. 
Αποχρώσεις: 10 επιλεγμένες. 

2Κατανάλωση: 0,1-4,0 kg/m .

MULTIFILL-STONE

MULTIFILL-ELASTIC

MULTIFILL-EPOXY

MULTIFILL-EPOXY

02 Mαύρο

08 Kαφέ
07 Kαφεκόκκινο

20 Κάστανο
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EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

1408/3

Καθαριστικό 
υπολειμμάτων 
εποξειδικών αρμόστοκων

0,75 lit 10

0540/3

Έγχρωμα μεταλλιζέ 
αδρανή

200 g 20

Αρμόστοκοι

0335/3
25 kg

Ρητινούχα κόλλα για 
πλάκες πετροβάμβακα

13,20/lit

20,20/τεμ

0,46/kg

0,49/kg
0335/3

300

54

5425 kg

Ινοπλισμένη κόλλα 
θερμομονωτικών πλακών

9,90

20,20

11,50

12,25

3.3 Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών
EURO/TEM.EUROΤΕΜ.

/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Έγχρωμα μεταλλιζέ αδρανή που προστίθενται στον εποξειδικό 
αρμόστοκο MULTIFILL-EPOXY GLITTER για να αποκτήσει ο 
αρμόστοκος έγχρωμη διακοσμητική όψη. Προστίθενται σε αναλογία 
έως 10% κατά βάρος.

100 Ασημί, 110 Πράσινο,
120 Τιρκουάζ, 130 Βιολετί,
140 Ροζ, 150 Κόκκινο,
160 Καφεκόκκινο, 170 Μπρονζέ,
180 Μπεζ, 190 Χρυσό.

Ειδικό καθαριστικό gel που αποτελείται από μίγμα διαλυτών. 
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων σκληρυμένου 
εποξειδικού αρμόστοκου (π.χ. MULTIFILL-EPOXY THIXO) από 
επιφάνειες πλακιδίων λόγω του μη σωστού καθαρισμού του 
αρμόστοκου κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Κατάλληλο για 
οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. 
Απόχρωση: διάφανο. 

Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα θερμομονωτικών 
πλακών, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Ιδανική για 
την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε 
τσιμεντοειδούς βάσης επιφάνειες. Επιπλέον, οπλισμένη με 
υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη της εξωτερικής 
πλευράς των τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών, αποτελώ-
ντας έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα ακολουθήσει. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2 κατά ΕΝ 998-1 και 
ως κόλλα τύπου C2 κατά EN 12004. Απόχρωση: λευκή. 

2Κατανάλωση: Ως κόλλα: 3,0-4,0 kg/m .                          
2 Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m /mm.

Ρητινούχα, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα για πλάκες 
πετροβάμβακα. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση στις πλάκες 
πετροβάμβακα, χωρίς να ρηγματώνει. Ιδανική για την επικόλληση 
πλακών πετροβάμβακα σε τσιμεντοειδούς βάσης επιφάνειες. 
Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την 
επικάλυψη της εξωτερικής πλευράς των τοποθετημένων πλακών, 
αποτελώντας έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα 
ακολουθήσει. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2 κατά 
ΕΝ 998-1. Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: Ως κόλλα: 5,0 kg/m . 
2 Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m /mm.

CLEANER

ISOMAT GLITTER

MULTIFILL-EPOXY

ISOMAT AK-T55

ISOMAT AK-Τ65
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EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0335/3

Ακρυλικό, παστώδες, 
ινοπλισμένο επίχρισμα για 
θερμομονωτικές πλάκες

0544/3

Ρητινούχα κόλλα
για τοιχοποιία πορομπετόν

0335/3

Ινοπλισμένη κόλλα και
υλικό σπατουλαρίσματος
θερμομονωτικών πλακών

Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών

0571/3

Πυρίμαχο κονίαμα για
κτίσιμο και αρμολόγηση
πυρότουβλων

4

0324/3 4

Ρητινούχα κόλλα για
κόλληση και αρμολόγηση
υαλότουβλων

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg
5 kg

25 kg
5 kg

24

54

54

54
160

54
160

1,67/kg

0,37/kg

0,64/kg

0,87/kg
1,10

0,46/kg
0,69

41,75

9,25

16,00

5,50
21,75

11,50
3,45

Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. Έχει μηδενική 
ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για την 
επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις 
εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, 
χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών 
αποτελώντας έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά που θα 
ακολουθήσει. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2 κατά 
ΕΝ 998-1 και ως κόλλα τύπου C2 E κατά ΕΝ 12004. 
Απόχρωση: λευκή. 

2Κατανάλωση: Ως κόλλα: 2,0-4,0 kg/m .
2Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m /mm.

Έτοιμο προς χρήση, παστώδες επίχρισμα με βάση ακρυλικές
ρητίνες. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην 
υγρασία. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους πολυμερικούς 
σοβάδες MARMOCRYL ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση 
κατασκευών. Εφαρμοζόμενο στην εξωτερική πλευρά των τοποθετη-
μένων θερμομονωτικών πλακών και οπλισμένο με υαλόπλεγμα 
αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για τοv σοβά που θα ακολουθήσει. 
Επιπλέον, είναι κατάλληλο για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Απόχρωση: λευκό. 

2Κατανάλωση: Ως κόλλα: 2,0-5,0 kg/m . 
2Ως οπλισμένο επίχρισμα: 3,0-4,0 kg/m . 

Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. Έχει 
μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 
Πεδία εφαρμογής: Κτίσιμο δομικών στοιχείων από πορομπετόν. 
Απόχρωση: λευκή.

Κατανάλωση:
3Περίπου 13,0 kg για κτίσιμο 1 m  πορομπετόν.

Πυρίμαχο τσιμεντοκονίαμα για πυρότουβλα. Χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τις έντονες 
θερμοκρασιακές μεταβολές, υψηλή αρχική και τελική ικανότητα 
συγκόλλησης και ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην υγρασία. 
Πεδία εφαρμογής: Κτίσιμο και αρμολόγηση παντός τύπου 
πυρότουβλων σε χώρους που εμφανίζουν υψηλές θερμοκρασίες, 
όπως τζάκια, φούρνοι, ψησταριές κτλ. 
Απόχρωση: γκρι. 
Κατανάλωση: Ενδεικτική κατανάλωση για πυρότουβλα 
διαστάσεων 20 x 10 x 3 cm με πλάτος αρμού 1 cm: περίπου 

25 kg/m .

Τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά 
(ρητίνες).
Πεδία εφαρμογής: Κτίσιμο και αρμολόγηση υαλότουβλων. 
Απόχρωση: λευκή.

Κατανάλωση:
2Περίπου 13,0 kg για το κτίσιμο 1 m  τοίχου με συνηθισμένα 

υαλότουβλα.

ACRYL

ISOMAT AK-THERMO

ISOMAT AK-THERMO

ISOMAT AK-BLOCK

ISOMAT AK-FIRE

ISOMAT AK-GLASS
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Κόλλες & Αρμόστοκοι

0573/3

Εποξειδική κόλλα 
2 συστατικών για 
μάρμαρα και γρανίτες

Ταχύπηκτη εποξειδική 
κόλλα 2 συστατικών για 
μάρμαρα και γρανίτες

0573/3

0577/3

Λάσπη για μάρμαρα

Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών

Παστώδης κόλλα για πολύ 
γρήγορες και ισχυρές 
συγκολλήσεις

0630/3

0630/3

20 lit
(A+B)

4 lit

1 lit

(A+B)

(A+B)

20 lit
(A+B)

4 lit

1 lit

(A+B)

(A+B)

25 kg

310 ml
Φύσ.

310 ml
Φύσ.

Παστώδης κόλλα χωρίς 
διαλύτες για ταχείς και 
δυνατές συγκολλήσεις

336,00

71,20

19,30

208,00

46,80

13,60

6,00

3,79

2,16

(A+B)
18

(A+B)
18

12

12

22

70

(A+B)

22

70

(A+B)

(A+B)

(A+B)
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1.560

1.560

16,80/lit

17,80

19,30

10,40/lit

11,70

13,60

0,24/kg

3,79/τεμ.

2,16/τεμ.

Έτοιμο κονίαμα για την επίστρωση μαρμάρων, πλακών 
πεζοδρομίου, φυσικών λίθων σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η χρήση του απαιτεί μόνο 
την προσθήκη νερού. Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες.
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: Περίπου 15,0 kg/m /cm πάχους στρώσης.  

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για την 
κόλληση μαρμάρων, γρανιτών και των περισσοτέρων δομικών 
υλικών σε ποικίλες επιφάνειες, σε τοίχους ή δάπεδα. 
Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή συγκόλλησης και άριστη χημική 
αντοχή. Ιδιαίτερα πρακτική, λόγω της εύκολης αναλογίας ανάμιξης 
των συστατικών της (Α:Β = 1:1 κατ' όγκο). 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου R2T κατά ΕΝ 12004. 
Απόχρωση: υποκίτρινη.
Κατανάλωση: Εξαρτάται από τις διαστάσεις και το βάρος της 
πλάκας.

Ταχύπηκτη, εποξειδική κόλλα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. 
Κατάλληλη για την κόλληση μαρμάρων, γρανιτών και των 
περισσοτέρων δομικών υλικών σε ποικίλες επιφάνειες, σε τοίχους 
ή δάπεδα. Ιδανική για ορθομαρμαρώσεις λόγω της ταχείας πήξης 
της (7 λεπτά). Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή συγκόλλησης και 
άριστη χημική αντοχή. Ιδιαίτερα πρακτική, λόγω της εύκολης 
αναλογίας ανάμιξης των συστατικών της (Α:Β = 1:1 κατ' όγκο). 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου R2T κατά ΕΝ 12004. 
Απόχρωση: γκριζοπράσινη. 
Κατανάλωση: Εξαρτάται από τις διαστάσεις και το βάρος της 
πλάκας.

Υψηλής ποιότητας κόλλα σε παστώδη μορφή με διαλύτες. Έχει 
ως βάση το καουτσούκ και συνθετικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται 
για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις υλικών στα περισσότερα 
δομικά υλικά. Καταργεί το τρύπημα, το βίδωμα και το κάρφωμα. 
Δεν είναι κατάλληλη για τη στερέωση καθρεπτών καθώς και για 
την κόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης ή άλλων 
υλικών που είναι ευαίσθητα στους διαλύτες. 
Απόχρωση: μπεζ.
Κατανάλωση: Ενδεικτική κατανάλωση: 1 φύσιγγα/12 m σε μορφή 
λωρίδας.

Υψηλής ποιότητας κόλλα ακρυλικής διασποράς χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για ταχείς και δυνατές συγκολλήσεις υλικών σε 
όλα τα απορροφητικά υποστρώματα, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, 
τοιχοποιίες, γυψοσανίδες κτλ. Καταργεί το τρύπημα, το βίδωμα και 
το κάρφωμα. Κατάλληλη για την κόλληση θερμομονωτικών 
πλακών πολυστερίνης. 
Απόχρωση: μπεζ.

Κατανάλωση: Ενδεικτική κατανάλωση: 1 φύσιγγα/12 m σε μορφή 
λωρίδας.

FAST

NORMAL

ISOMAT MT 200

ISOMAT AK-EPOXY

ISOMAT AK-EPOXY

MONTAGE-S

MONTAGE-W
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Φύσ.
0631/3

Πολυουρεθανική κόλλα 
για ισχυρές συγκολλήσεις

12 1.560280 ml

0631/3

Πολυουρεθανική κόλλα 
για ξύλινα δάπεδα

3,94

54,003612 kg

Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών

28 164,10

28 154,50

3,94/τεμ.

4,50/kg

5,47/m

10,30/m

0719/3

0719/1

1 m x 30 m
Ρολό

1 m x 15 m
Ρολό

3.4 Βοηθητικά Υλικά
EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.

Ισχυρή πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, για ξύλινα δάπεδα. 
Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων 
(μασίφ, laminate κτλ.) και ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου 
μεγέθους πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, ξύλινα δάπεδα, κεραμικά 
πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κτλ. 
Απόχρωση: μπεζ.

Κατανάλωση: 
21,2-1,4 kg/m .

Υψηλής ποιότητας πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, χωρίς 
διαλύτες. Χρησιμοποιείται για ισχυρές συγκολλήσεις σε όλα τα 
οικοδομικά υλικά όπως ξύλο, σκυρόδεμα, αλουμίνιο, πλακάκια κτλ. 
Είναι επίσης κατάλληλη για όλες τις ξυλουργικές εργασίες και την 
επιπλοποιία. 
Απόχρωση: λευκή.

Κατανάλωση: Ενδεικτική κατανάλωση: 1 φύσιγγα/12 m σε μορφή 
λωρίδας.

Χρησιμοποιείται σε υγιή ή προβληματικά υποστρώματα για την 
αποσύμπλεξη των επιστρώσεων από το υπόστρωμα. Επιτρέπει 
στις επικαλύψεις να λειτουργούν ως ανεξάρτητες στρώσεις σε 
σχέση με το υπόστρωμα. Επιπλέον τοποθετείται για την 
προστασία των δαπέδων όταν αυτά δεν πρόκειται να 
επικαλυφθούν άμεσα. Κατάλληλη για τοίχους ή δάπεδα σε ποικίλα 
υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, παλιές στρώσεις 
πλακιδίων, μωσαϊκά, τοιχοποιία κτλ.  

Κατάλληλη για στεγανοποίηση και αποσύμπλεξη σε υγιή ή 
προβληματικά υποστρώματα. Χρησιμοποποιείται κυρίως σε 
υγρούς χώρους, καθώς και σε ταράτσες, μπαλκόνια κτλ. 
Τοποθετείται σε τοίχους ή δάπεδα σε ποικίλα υποστρώματα, όπως 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, παλιές στρώσεις πλακιδίων, μωσαϊκά, 
τοιχοποιία κτλ. 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ &
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ISOMAT AK-PARQUET

SUPERBOND-PU
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gr

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ
• Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος

• Κατασκευή & Επισκευή Τοιχοποιίας

• Στόκοι & Διακοσμητικά Κονιάματα

• Υλικά Προστασίας & Βερνίκια

• Υλικά Καθαρισμού

• Υλικά Πλήρωσης Αρμών

• Ασφαλτικά Επισκευαστικά Υλικά

• Αντισκωριακά - Λιπαντικά

4
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0331/1

Τσιμεντοειδής
αντιδιαβρωτική επάλειψη
οπλισμού - Γέφυρα
πρόσφυσης

0310/1

Ρητινούχο επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα

0310/1

Ρητινούχο επισκευαστικό  
τσιμεντοκονίαμα 
γρήγορης πήξης

58

0310/1

Ρητινούχο, ινοπλισμένο 
επισκευαστικό 
τσιμεντοκονίαμα

4.1 Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος
4.1.1  ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

4. Επισκευαστικά Υλικά

15 kg

1 kg
5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

25 kg

25 kg

25 kg

Γκρι

Λευκό

25 kg

25 kg

Κεραμιδί

5 kg

32

240
75

54
160

160

160

54

54

54

54
160

2,00/kg
2,39
4,54

0,44/kg
0,66

0,69

0,92

0,47/kg

0,77/kg

0,54/kg

0,46/kg
0,68

11,95
4,54

30,00

3,30

3,45

4,60

11,75

19,25

11,00

13,50

11,50
3,40

12
6

4

4

4

4

Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα για προστασία του 
σιδηρού οπλισμού από τη διάβρωση καθώς και για συγκολλητική 
στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. 
Απόχρωση: καφεκόκκινο.

Κατανάλωση:
Ως αντιδιαβρωτική προστασία: 0,07-0,13 kg ανά τρέχον μέτρο 

2οπλισμού. Ως συνδετική στρώση: 2 kg/m  επιφάνειας.

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για 
επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, 
κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κτλ. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό, κεραμιδί.

Κατανάλωση:
2Περίπου 15,0 kg/m /cm πάχους στρώσης. 

Κατασκευή λουκιού: 1,9-2,7 kg/m.

Ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές 
σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κτλ.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση: 
2Περίπου 16,0 kg/m /cm πάχους στρώσης.

Κατασκευή λουκιού: 1,9-2,7 kg/m.

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης. Παρέχει πολύ καλη 
πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα και αντοχή σε 
τριβές. Είναι κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τοιχοποιία κτλ.
Χρόνος εργασιμότητας: 45 λεπτά.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: γκρι.

2Κατανάλωση: Περίπου 17,0 kg/m /cm πάχους στρώσης.
  Κατασκευή λουκιού: 1,9-2,7 kg/m.

54 0,54/kg 13,50

0310/1

Επισκευαστικό & στεγα-
νωτικό τσιμεντοκονίαμα 
κρυσταλλικής δράσης

25 kg
Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά 
συστατικά, με κρυστάλλους. Παρέχει συνεχή προστασία από την 
παρουσία νερού, καθώς παραμένει μόνιμα ενεργό. Κατάλληλο για 
επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για κατασκευή 
λουκιών και για στεγάνωση υπογείων, θεμελίων, δεξαμενών νερού 
και βιολογικού καθαρισμού, φρεατίων. Επίσης, για τη στεγάνωση 
στοιχείων σκυροδέματος, σε περιπτώσεις από απλή υγρασία μέχρι 
και νερό υπό πίεση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα 
σκυροδέματος τύπου CC R2 κατά ΕΝ 1504-3. Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 17,0 kg/m /cm πάχους στρώσης. 
  Κατασκευή λουκιού: 1,9-2,7 kg/m.

DUROCRET
PENETRATE

FERROSEAL

DUROCRET

DUROCRET-PLUS

DUROCRET-FAST
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Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
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54
160

160

54
160

54

0,75/kg
0,99

1,22/kg

0,64/kg
0,88

0,66/kg

18,75
4,95

4,88

16,00
4,40

16,50

Ταχύπηκτο επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα

0316/1

0315/1

Τσιμέντο ταχείας πήξης 
για αγκυρώσεις

0322/1

Ινοπλισμένο επισκευαστικό 
τσιμεντοκονίαμα υψηλών
αντοχών 

0334/1

Ινοπλισμένο επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα υψηλών
αντοχών για λεπτά πάχη 

25 kg
5 kg

4 kg

25 kg
5 kg

25 kg

4

4

4

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για 
γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, 
αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου 
απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. 
Χρόνος εργασιμότητας: 15 λεπτά.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 17,5 kg/m /cm πάχους στρώσης.

Τσιμέντο ταχείας πήξης. Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, 
επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κτλ. και γενικά όπου 
απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών.
Απόχρωση: γκρι. 

Κατανάλωση: 
Περίπου 1,6 kg για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος.

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.
Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία
σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 10 mm ανά στρώση,
με μυστρί ή εκτόξευση.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου
CC R3 κατά EN 1504-3.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
2Περίπου 17,5 kg/m /cm πάχους στρώσης.

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.
Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία
σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση,
με μυστρί ή εκτόξευση.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου
CC R4 κατά EN 1504-3.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
2Περίπου 17,5 kg/m /cm πάχους στρώσης.

RAPICRET

FIX-RAPID

MEGACRET-10

MEGACRET-40

0322/1

Ρητινούχο, ινοπλισμένο 
επισκευαστικό 
τσιμεντοκονίαμα 
υψηλών αντοχών

25 kg 0,57/kg54 14,25Ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά 
συστατικά. Χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές, πολύ καλή 
πρόσφυση με το υπόστρωμα και σταθερότητα όγκου. 
Χρησιμοποιείται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κτλ. Εφαρμόζεται σε 
στρώσεις πάχους έως 70 mm. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό 
κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 16,5 kg/m /cm πάχους στρώσης.  
 Κατασκευή λουκιού: 2,3-3,3 kg/m.

ISOMAT REPAIR 5-70

Νέο
προϊόν



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

60

Επισκευαστικά Υλικά

0329/1

Χυτό, μη συρρικνούμενο
τσιμεντοκονίαμα για 
πακτώσεις μηχανημάτων

25 kg 0,59/kg54 14,75Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.
Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων,
αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
CC R4 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση:

2Περίπου 21,5 kg/m /cm πάχους στρώσης ή 2,1 kg για πλήρωση 
χώρου όγκου 1 lit. 

MEGAGROUT-101

0323/1

Χυτό, μη συρρικνούμενο
τσιμεντοκονίαμα υψηλών
αντοχών, για επισκευές
και ενισχύσεις

25 kg 0,58/kg54 14,50Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για
επισκευές και ενισχύσεις. Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών ή
πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος 
έως 100 mm.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου
CC R4 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: 

2Περίπου 21,5 kg/m /cm πάχους στρώσης ή 2,1 kg για πλήρωση 
χώρου όγκου 1 lit.

MEGAGROUT-100

0322/1

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, 
ρητινούχο γεωκονίαμα 
υψηλών αντοχών

0334/1

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, 
ρητινούχο, επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα 
εξαιρετικά υψηλών αντοχών

25 kg

25 kg

5 kg
0,80/kg

0,64/kg

1,04
54

54

1604
20,00

16,00

5,20

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο γεωκονίαμα υψηλών 
αντοχών, γρήγορης πήξης και φιλικό προς το περιβάλλον. 
Αποτελείται από φυσικά συνδετικά υλικά και περιέχει ελάχιστα 
συνθετικά πολυμερή. Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων 
επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως  
40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση, σε τοίχους ή οροφές. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R4, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3. 
Απόχρωση: γκρι. 

2Καταναλωση: Περίπου 17,0 kg/m /cm πάχους στρώσης.

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
εξαιρετικά υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για πολύ υψηλών 
απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται 
σε πάχος έως 50 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R4, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3. 
Απόχρωση: γκρι. 

Καταναλωση: 
2Περίπου 19,0 kg/m /cm πάχους στρώσης.

MEGACRET-40 GEO

MEGACRET-50 THIXO

0322/1

Ινοπλισμένο επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα υψηλών
αντοχών, γρήγορης πήξης 

25 kg 0,81/kg54 20,25Γρήγορης πήξης, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων 
σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με 
μυστρί ή εκτόξευση. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου
CC R4 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
2Περίπου 17,5 kg/m /cm πάχους στρώσης.

MEGACRET-40 FAST
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4.1.2  ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

15
(A+B)

(A+B)
12

96

240

(A+B)

(A+B)

216

54 (A+B)
54 (Γ)

7,65/kg

10,90

11,10/kg

3,30/kg

10,90

30,60

11,10

(A+B+Γ)
82,50

0421/1

Εποξειδική πάστα 
2 συστατικών για επισκευές
σφραγίσεις, συγκολλήσεις

4 kg

1 kg

(A+B)

(A+B)

0429/1

Εποξειδικός στόκος 
2 συστατικών, 
ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

1 kg
(A+B)

0422/2

Χυτό, εποξειδικό 
ρητινοκονίαμα υψηλών 
αντοχών 3 συστατικών 

(A+B+Γ)
25 kg

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος για 
στοκαρίσματα επιφανειών. Χρησιμοποιείται επίσης για τη 
συγκόλληση σκυροδέματος, σιδήρου, πέτρας, ξύλου κτλ., για την 
αποκατάσταση βλαβών στο σκυρόδεμα και στις τσιμεντοκονίες, 
καθώς και για το σφράγισμα ρωγμών που πρόκειται να 
συγκολληθούν με τις ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες EPOMAX-L10, 
EPOMAX-L20 και DUREBOND. Ιδιαίτερα πρακτικό, λόγω της 
εύκολης αναλογίας ανάμιξης των συστατικών του (Α:Β = 1:1 κατ' 
όγκο). Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,35 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, για συγκόλληση σκυροδέματος 
και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών, για 
σφράγιση ρωγμών στις οποίες πρόκειται να γίνουν ρητινενέσεις με 
τα EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND.
Απόχρωση: γκρι. 

Κατανάλωση: 
2Περίπου 1,85 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Χυτό, μη συρρικνούμενο εποξειδικό ρητινοκονίαμα 3 συστατικών. 
Αποτελείται από εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών και χαλαζιακή 
άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση. Κατάλληλο για 
αγκυρώσεις, εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, πακτώσεις 
ορθοστατών κτλ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χυτό 
κονίαμα σε επισκευές σκυροδέματος. Χαρακτηρίζεται από υψηλές 
αρχικές και τελικές αντοχές, εξαιρετική πρόσφυση με τον χάλυβα 
και το σκυρόδεμα και από ανθεκτικότητα σε κρούσεις και 
δονήσεις. Απόχρωση: ανοιχτό γκρι. 
Κατανάλωση: Περίπου 1,9 kg για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit.

EPOMAX-STUCCO

EPOMAX-EK

EPOMAX-MT

54 0,85/kg 17,00

0329/1

20 kg

Τσιμεντοκονίαμα για
εφαρμογή ενεμάτων
μειωμένης συρρίκνωσης

Ενός συστατικού τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας, για 
εφαρμογή ενεμάτων χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλών αντοχών. 
Χρησιμοποιείται για τσιμεντενέσεις σε ρωγμές σκυροδέματος, 
τοιχοποιιών κτλ., για ενέματα στις σωληνώσεις εγκιβωτισμού 
τενόντων προέντασης, για πλήρωση κοιλοτήτων στο υπέδαφος ή 
σε βράχους όπου θα εγκιβωτιστούν συνδετικοί ράβδοι καθώς και 
για σφραγίσεις άκαμπτων κατασκευαστικών αρμών ή αρμών σε 
προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία. 
Απόχρωση: γκρι. 
Καταναλωση: Περίπου 1,6 kg για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit.

 2-20
MEGAGROUT-INJECT
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Επισκευαστικά Υλικά

1308/6

100 τεμ.

0416/1

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 
2 συστατικών για ρωγμές 
εύρους >3,0 mm 
- Γέφυρα πρόσφυσης

4 kg

1 kg

(A+B)

(A+B)

0418/1

Ενέσιμη εποξειδική 
ρητίνη 2 συστατικών
για ρωγμές εύρους 
0,5-3,0 mm

  3 kg

  1 kg

(A+B)

(A+B)

6

15

(A+B)

(A+B)

6

15

(A+B)

(A+B)

11,00/σακ.

15,40

50,00

20,25

54,90

0,11/τεμ.

15,40

12,50/kg

20,25

18,30/kg

72

180

(A+B)

(A+B)

72

180

(A+B)

(A+B)

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις
σκυροδέματος εύρους 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για
εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά
στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά
υποστρώματα.
Απόχρωση: υποκίτρινο διαφανές.

Κατανάλωση: Για την πλήρωση κενού χώρου 1 lit απαιτούνται 
περίπου 1,1 kg EPOMAX-L10.

Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος 
σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, ως 
ενέσιμο ρητινοκονίαμα για εφαρμογή ρητινενέσεων σε 
ρηγματώσεις σκυροδέματος με εύρος μεγαλύτερο των 3 mm και 
ως βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις. Προσφέρει άριστα 
αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα. Απόχρωση: γκρι.

2Κατανάλωση: Ως γέφυρα πρόσφυσης: περίπου 0,6 kg/m .
Για την πλήρωση κενού χώρου 1 lit απαιτούνται περίπου 1,5 kg 
DUREBOND.

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων με EPOMAX-L10, 
EPOMAX-L20 και DUREBOND.ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

EPOMAX-L10

DUREBOND

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

0422/2

Θιξοτροπικό 
ρητινοκονίαμα 
3 συστατικών

25 kg
(A+B+Γ) (A+B+Γ)

51,252,05/kg54 (A+B)
54 (Γ)

Θιξοτροπικό ρητινοκονίαμα τοίχου και δαπέδου 3 συστατικών, με 
βάση το τσιμέντο και εποξειδικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για την επισκευή, επιπέδωση και εξομάλυνση 
τοίχων και δαπέδων από σκυρόδεμα που θα δεχθούν επικάλυψη με 
εποξειδικές επιστρώσεις, πολυουρεθανικές επιστρώσεις κτλ. Είναι 
κατάλληλο και ως τελική επίστρωση για προστασία από μηχανικές 
καταπονήσεις σε χώρους με διαβρωτικό περιβάλλον. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 2 kg/m /mm πάχους στρώσης.

EPOMAX-CMT

0424/1

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 
2 συστατικών για ρωγμές 
εύρους 0,1-1,0 mm

1 kg
(A+B)

15
(A+B)

24,4024,40/kg180
(A+B)

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις 
σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης πολύτιμο 
βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα 
δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε 
υγρά υποστρώματα. 
Απόχρωση: υποκίτρινο διαφανές.

Κατανάλωση: Για την πλήρωση κενού χώρου 1 lit απαιτούνται 
περίπου 1,1 kg EPOMAX-L20.

EPOMAX-L20

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.

2,74
2,74
3,38

2,74/σακ.
2,74/σακ.
3,38/σακ.

0430/6

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την  
EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή 
τσιμεντόλιθους.

Τύπος: KSH 15 x 130

Τύπος: KSH 12 x 50
Τύπος: KSH 15 x 85

10 τεμ./σακ.
10 τεμ./σακ.
10 τεμ./σακ.

ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

20

72

617,50

87,00

12,35/m

17,40/kg

EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

1500/1 60 cm x 50 m 
2(30 m )

Ρολό

Ύφασμα από συνεχείς ίνες
άνθρακα σε μία
διεύθυνση

1501/1

Εποξειδική ρητίνη
εμποτισμού
2 συστατικών

5 kg
(A+B)

4.1.3  ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Είναι κατάλληλη 
για τον εμποτισμό και την επικόλληση υφασμάτων από συνθετικές 
ίνες, όπως υαλοϋφάσματα, ανθρακοϋφάσματα κτλ., που 
χρησιμοποιούνται για τη στατική ενίσχυση ή την επισκευή δομικών 
στοιχείων από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο κτλ.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση: 
20,7-1,2 kg/m .   

Ύφασμα από συνεχείς ίνες άνθρακα, προσανατολισμένες σε μία
διεύθυνση.
Χρησιμοποιείται στις ενισχύσεις δομικών στοιχείων.

EPOMAX-LD

MEGAWRAP-200

12 1.152 9,009,00/τεμ.0430/6

Ταχείας πήξης 
συγκολλητικό υλικό για 
αγκυρώσεις

300 ml
Φυσ.Συγκολλητικό υλικό 2 συστατικών μεθακρυλικής πολυεστερικής 

βάσης. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο. Κατάλληλο για την 
αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κτλ.
Απόχρωση: σκούρο γκρι.

Κατανάλωση:
Ανάλογα την εφαρμογή.

EPOMAX-ANCHOR
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EURO/TEM.EUROΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜ./
Ε.ΠΑΛ.

1503/1 5 cm x 100 m
Ρολά

5 cm x 50 m

10 cm x 100 m
Ρολά

10 cm x 50 m
Ελάσματα μεγάλης αντοχής
από ίνες άνθρακα για την 
ενίσχυση δομικών στοιχείων

2.390,00

4.500,00
2.250,00

1.195,00
23,90/m

45,00/m

23,90

45,00

Έλασμα ανθρακονημάτων μεγάλης αντοχής, που χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση δομικών στοιχείων. Κατασκευάζεται βιομηχανικά 
από εποξειδικές ρητίνες και ανθρακονήματα προσανατολισμένα σε 
μία διεύθυνση.

Πάχος ελάσματος: 1,2 mm.

MEGAPLATE

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0576/1

Λάσπη κτισίματος

25 kg

4.2 Κατασκευή & Επισκευή Τοιχοποιίας

54 0,21/kg 5,25Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για κτίσιμο. Η χρήση του απαιτεί μόνο την 
προσθήκη νερού. Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες.
Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους δομικά υλικά, όπως τούβλα,
τσιμεντόλιθοι, πέτρα κτλ.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας κατηγορίας Μ5 κατά
ΕΝ 998-2.
Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: 
Ενδεικτική κατανάλωση για τούβλα διαστάσεων 6 x 9 x 12 cm:   

220 kg/m  τοιχοποιίας.

ISOMAT MT-80

54

54 0,22/kg

0,24/kg 6,00

5,500309/1

Κονίαμα για σοβάτισμα 
και κτίσιμο

25 kg

25 kg

Γκρι

Λευκό

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου  GP CS II, W0 κατά ΕΝ 998-1.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.

Κατανάλωση:
2Περίπου 15,5 kg/m /cm πάχους στρώσης.

UNICRET

1502/1
5 kg 72

(A+B)

Εποξειδική πάστα 
2 συστατικών για την
επικόλληση ελασμάτων

40,508,10/kgΕποξειδική ρητίνη 2 συστατικών σε παστώδη μορφή. 
Χρησιμοποιείται για την επικόλληση ελασμάτων στις ενισχύσεις 
δομικών στοιχείων. 
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
21,6-1,7 kg/m /mm πάχους στρώσης.

EPOMAX-PL
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Κατασκευή & Επισκευή Τοιχοποιίας
EURO/TEM.EUROΤΕΜ.

/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.
/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

45

54
160

2
39

324
72

0,51/kg

0,32/kg
0,55

1,66/kg
2,06
2,32
2,91

15,30

2,75
8,00

41,20
11,60
2,91

365,20

4

12
4

Αντικαθιστά τον ασβέστη

Ταχύπηκτος λευκός 
επισκευαστικός σοβάς

30 kg

25 kg
5 kg

*220 kg
20 kg

1 kg
5 kg

0325/1

0101/1

Αντικαθιστά τον ασβέστη

0125/1

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται σε 4 ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων σε μορφή σκόνης. 
Αντικαθιστά τον ασβέστη. 
Απόχρωση: μπεζ.

Κατανάλωση:
2,0-5,0 kg ανά χαρμάνια αναμικτήρα του 1/2 σάκου τσιμέντου.

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων.
Αντικαθιστά τον ασβέστη.
Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως αερακτικό - πλαστικοποιητής
κονιαμάτων τοιχοποιίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-3:Τ2.
Απόχρωση: καφέ σκούρο.

Κατανάλωση:
· 50 g ανά 25 kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις.
· 75 g ανά 25 kg τσιμέντου για σοβάδες.

Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για γρήγορες 
επιδιορθώσεις σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. 
Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W0 κατά ΕΝ 998-1 και 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-2, ως κονίαμα τοιχοποιίας για 
εξωτερική χρήση, σε κατασκευές που υπόκεινται σε δομικές 
απαιτήσεις. 
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: Περίπου 14,7 kg/m /cm πάχους στρώσης.

UNICRET-FAST

ASOLIT

ASOLIT-POWDER

0326/6

Στόκος
σπατουλαρίσματος

20 kg
10 kg

4 kg

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

4.3 Στόκοι & Διακοσμητικά Κονιάματα

5,40
2,52

9,000,45/kg
0,54
0,63

54
108
1604

Στόκος σπατουλαρίσματος για την εξομάλυνση και προετοιμασία 
επιφανειών τοίχου που πρόκειται να καλυφθούν με βαφή. Είναι 
κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή σκυροδέματος. Αντικαθιστά τους 
λαδόστοκους και άλλα παρόμοια υλικά. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1. 
Απόχρωση: λευκό.

Κατανάλωση:
2Περίπου 1,1 kg/m /mm πάχους στρώσης.

STUCCOCRET



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ
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Στόκοι & Διακοσμητικά Κονιάματα

Επισκευαστικά Υλικά

0308/1

Ρητινούχος
τσιμεντόστοκος,
ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

0308/1

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος,
ιδιαίτερα λεπτόκοκκος.
Ιδανικός για επαγγελματίες 

0308/1

Ρητινούχος 
τσιμεντόστοκος

0326/6

Ρητινούχος στόκος 
σπατουλαρίσματος

25 kg

25 kg

5 kg
25 kg

Γκρι

Λευκό

25 kg

25 kg

5 kg

Γκρι

Λευκό

20 kg

15,50
4,40

14,50

13,25

14,50
4,25

15,50

10,40

0,62/kg
0,88

0,58/kg

0,53/kg

0,58/kg
0,85

0,62/kg

0,52/kg

160

54

54

54

54

54

160

54

4

4

Ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος για την εξομάλυνση και 
προετοιμασία επιφανειών εσωτερικών χώρων, οι οποίες πρόκειται 
να καλυφθούν με χρώμα ή άλλου είδους επικάλυψη. Κατάλληλο για 
επιφάνειες σοβά ή σκυροδέματος. Αντικαθιστά τους λαδόστοκους 
και άλλα παρόμοια υλικά. Λόγω του μικρού του ειδικού βάρους, 
εφαρμόζεται πολύ εύκολα και καλύπτει έως και 18% περισσότερη 
επιφάνεια συγκριτικά με συμβατικούς στόκους.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1. 
Aπόχρωση: λευκό. 

2Κατανάλωση: Περίπου 0,9 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα 
επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.

Κατανάλωση: 
2Περίπου 1,3 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, για 
σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς 
σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου 
PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.

Κατανάλωση: 
2Περίπου 1,3 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Λεπτόκοκκος, ρητινούχος τσιμεντόστοκος ιδιαίτερα εύκολης 
εφαρμογής, για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα εμφανούς 
σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών κτλ. Είναι πιο ελαφρύς, 
απλώνεται και τρίβεται ευκολότερα και έχει μικρότερη 
κατανάλωση. Μπορεί να εφαρμοσθεί και με μηχανή εκτόξευσης. 
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 998-1 και ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος 
τύπου PCC R1 κατά ΕΝ 1504-3.
Απόχρωση: λευκό. 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,2 kg/m /mm πάχους στρώσης.

PLANFIX-FINE
PROFESSIONAL

STUCCOCRET-PLUS

PLANFIX

PLANFIX-FINE

* Για τις αποχρώσεις ανοιχτή ώχρα, μόκα, κρόκος συμβουλευτείτε το παράρτημα 1.

0310/1 54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Έγχρωμη πατητή 
τσιμεντοκονία 
για τοίχους

Λευκό

Γκρι

Αν. γκρι

14,25

14,75

14,75

0,59

0,59

0,57/kg

Ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία. Χαρακτηρίζεται από 
υδαταπωθητικότητα, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και 
αντοχή σε τριβές. Χρησιμοποιείται σε τοίχους και με την προσθήκη 
ADIFLEX-B σε σκάλες και δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά. 
Κατάλληλη και για ειδικές κατασκευές, όπως χτιστά κρεβάτια, 
χτιστά είδη υγιεινής (νιπτήρες, λουτήρες, ντουζιέρες) κτλ. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου  
PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3. 
Αποχρώσεις*: λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m /mm πάχους στρώσης.

DUROCRET-DECO
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Στόκοι & Διακοσμητικά Κονιάματα 

0222/6

Ελαστικός στόκος 
2 συστατικών για σφράγιση 
αρμών & ρωγμών

2,6 kg
(Α+Β)

110 3,22/kg 8,37
Ελαστικός στόκος 2 συστατικών, που αποτελείται από μία 
τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και από ένα ρητινούχο 
γαλάκτωμα (συστατικό Β). Κατάλληλο για τη σφράγιση και 
στεγανοποίηση αρμών και ρωγμών, σε τοίχο ή δάπεδο. 
Χρησιμοποιείται ακόμα σε αρμούς κουφωμάτων, σημεία 
συναρμογής καθώς και για το σπατουλάρισμα επιφανειών που 
παρουσιάζουν τριχοειδείς ρωγμές. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κτλ. Ιδανικό για εξωτερικούς 
χώρους. Απόχρωση: λευκό. 
Κατανάλωση: Για σφράγιση αρμού 5 mm x 5 mm: 40 g/m.

2 Για σπατουλάρισμα επιφανειών: 1,6 kg/m /mm.

FLEX-COVER

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

EURO/TEM.EUROΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0310/1

Εύκαμπτη, έγχρωμη 
πατητή τσιμεντοκονία για
δάπεδα και τοίχους

0310/1

Λεπτόκοκκη, έγχρωμη 
πατητή τσιμεντοκονία για 
δάπεδα και τοίχους

* Για τις αποχρώσεις ανοιχτή ώχρα, μόκα, κρόκος συμβουλευτείτε το παράρτημα 1.

Εύκαμπτη, ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα, 
τοίχους, σκάλες κτλ. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή πρόσφυση και 
αντοχή σε τριβές, συστολοδιαστολές και δονήσεις. Εφαρμόζεται 
εσωτερικά και εξωτερικά, σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, δάπεδα 
με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες κτλ. Κατάλληλη 
και για ειδικές κατασκευές, όπως χτιστά κρεβάτια, χτιστά είδη 
υγιεινής κτλ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος 
τύπου PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3 και ως υλικό επίχρισης δαπέδων 
τύπου CT-C30-F7-AR2 κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις*: λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m /mm πάχους στρώσης. 
Ρητινούχα, λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία για τη δημιουργία  
πολύ λείας τελικής επιφάνειας σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες κτλ.  
Εφαρμόζεται σε λεπτά πάχη (1-3 mm) πάνω σε τσιμεντοειδή 
υποστρώματα. Χαρακτηρίζεται από υδαταπωθητικότητα, πολύ καλή 
πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή σε τριβές. Κατάλληλη και 
για ειδικές κατασκευές, όπως χτιστά κρεβάτια, χτιστά είδη υγιεινής 
κτλ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου    
PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3 και ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου 
CT-C25-F6-AR2 κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις*: λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,4 kg/m /mm πάχους στρώσης.

DUROCRET-DECO
FINISH

ΣΥΣΚ.

0235/6

Χρωστικές σε 
μορφή σκόνης για 
τσιμεντοκονιάματα

250 g

Ώχρα

Καφεκόκκινο

Καφέ ανοιχτό
Μαύρο

Καφέ σκούρο

Μωβ
Πορτοκαλί

Μπλε

Μπλε Αιγαίου
Πράσινο

Κεραμιδί

4,30

4,30

4,30
4,30

4,30

4,30
4,30

24,95

6,65
6,60

4,30

4,30

4,30

4,30
4,30

4,30

4,30
4,30

6,60

4,30/τεμ.

24,95

6,65

54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Λευκό

Γκρι

Αν. γκρι

23,50

24,00

24,00

0,96

0,96

0,94/kg

54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Λευκό

Γκρι

Αν. γκρι

27,00

27,50

27,50

1,10

1,10

1,08/kg

DUROCRET-DECO FLEX

ISOMAT DECO COLOR Υψηλής ποιότητας ανόργανες χρωστικές που χρησιµοποιούνται  
για τον χρωµατισµό κονιαµάτων και σκυροδέµατος. Ιδανικές για 
χρωµατισµό πατητών τσιµεντοκονιών. Προστίθενται στις πατητές 
τσιµεντοκονίες DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO FINISH και DUROCRET-DECO EPOXY, καθώς και 
σε πληθώρα άλλων κονιαμάτων, όπως στους σοβάδες 
MARMOCRET PLUS, στα αυτοεπιπεδούµενα κονιάµατα FLOWCRET 
κτλ. Κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
Αποχρώσεις: 11 επιλεγμένες. 

Κατανάλωση: Ανάλογα με την επιθυμητή τελική απόχρωση.
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0219/6

Aκρυλικός, παστώδης 
στόκος σπατουλαρίσματος

400 g

800 g 2,82/kg

3,81

2,26

1,52

12

14

Παστώδης, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος. Κατάλληλος για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει μεγάλη ευκολία 
στην εφαρμογή και το τρίψιμο. Δίνει επίπεδη και λεία τελική 
επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Ιδανικός για 
σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. 
Απόχρωση: λευκό. 

Κατανάλωση: 
21,5-2,5 kg/m , ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

0219/6

Παστώδης ακρυλικός 
στόκος γυψοσανίδας

0220/6

Παστώδης, ελαφρύς 
ακρυλικός στόκος
για γρήγορα γεμίσματα

20 kg
7 kg

5 lit
1 lit

0,5 lit

33
60

90
320
576

0,72/kg
1,03

4,97/lit
6,39
7,64

14,40
7,21

6,39
3,82

24,85
8

16

Παστώδης, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γεμίσματα οπών και 
ρωγμών, με ένα μόνο πέρασμα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από 
σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κτλ., σε πάχος έως 5 cm. Δεν ρηγματώνει 
και δεν χρειάζεται τρίψιμο. Βάφεται σε 30 λεπτά. Κατάλληλος για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Απόχρωση: λευκό.

Παστώδης ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος. Κατάλληλος για 
σπατουλάρισμα και αρμολόγηση γυψοσανίδων. Δίνει επίπεδη και 
λεία τελική επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βαφή.
Απόχρωση: λευκό.

Κατανάλωση: 
22,0-3,0 kg/m , ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

0330/6

1,05/kg 21,00
0339/1

5420 kg

Υλικό αρμολόγησης
τσιμεντοσανίδων

Ρητινούχο, ινοπλισμένο υλικό τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για 
αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική 
ευκαμψία, υψηλές αντοχές και άριστη πρόσφυση. Προσφέρει 
μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και το τρίψιμο. Δίνει ιδιαίτερα λεία 
τελική επιφάνεια, έτοιμη για οποιαδήποτε επεξεργασία (βαφή, 
πλακίδια κτλ.). 
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
100-150 g ανά τρέχον μέτρο αρμού.

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών.
Απόχρωση: λευκό.

Κατανάλωση:
Ανάλογα την εφαρμογή.

ΛΕΥΚΟ 52,5

ISOMAT ACRYL STUCCO

FAST-COVER

GB-COVER

JOINT-FILLER
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4 0,49/kg 1,961604 kg



0330/6

Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
Ανάλογα την εφαρμογή.

ΓΚΡΙ 42,5
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Στόκοι & Διακοσμητικά Κονιάματα

4 0,41/kg 1,641604 kg
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4.4 Υλικά Προστασίας & Βερνίκια

4
12

4
18

83,80
23,65
6,25

22,23
8,28

124,60

4,19/lit
4,73
6,25

6,23/lit
7,41
8,28

39
72

324

24
120
288

20 lit
5 lit
1 lit

20 lit
3 lit
1 lit

0331/1

Εμποτισμός - Αναστολέας
διάβρωσης οπλισμού

20 kg

1 kg
5 kg

39

324
72

2,70/kg
3,37
4,67

16,85
4,67

54,00

12
4

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας που λειτουργεί ως 
αναστολέας διάβρωσης του οπλισμού. Διεισδύει σε βάθος στο 
σκυρόδεμα και σχηματίζει μία προστατευτική στρώση στην 
επιφάνεια του χάλυβα. Ιδανική για επισκευές κατασκευών 
οπλισμένου σκυροδέματος. Επιπλέον, κατάλληλη για την 
αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών σκυροδέματος που είναι 
εκτεθειμένες σε δυσμενές περιβάλλον, όπως γέφυρες, υδραγωγεία 
κτλ. Απόχρωση: διαφανές. 

2Κατανάλωση: Περίπου 0,5 kg/m .

(πρώην 
FERROSEAL-MCI)

0207/1

Σιλικονούχο
αδιαβροχοποιητικό
επιφανειών

Ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο, διαφανές αδιαβροχοποιητικό υγρό με 
διαλύτες. Προσφέρει εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα και 
μακρόχρονη προστασία. Εφαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες 
(φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, άβαφο σοβά, εμφανή τοιχοποιία, 
διακοσμητικά τουβλάκια, κεραμίδια, πλακίδια, εμφανές σκυρόδεμα 
κτλ.) για την προστασία τους από την επίδραση της βροχής. 
Κατάλληλο επίσης για την αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως υδροφοβικός εμποτισμός, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

2Κατανάλωση: 0,2-0,4 lit/m .

0207/1

Σιλικονούχο
αδιαβροχοποιητικό
επιφανειών χωρίς διαλύτες

Ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό υγρό χωρίς 
διαλύτες. Προσφέρει εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα και 
μακρόχρονη προστασία. Κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση 
αρμών πλακιδίων και για την προστασία από τη βροχή επιφανειών 
από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, σοβά, εμφανή τοιχοποιία, 
διακοσμητικά τουβλάκια, κεραμίδια, πλακίδια, αγυάλιστα μάρμαρα, 
εμφανές σκυρόδεμα κτλ. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς 
υγρά υποστρώματα. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως 
υδροφοβικός εμποτισμός, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

2Κατανάλωση: 0,2-0,4 lit/m .

FERROSEAL-CSI

PS-20

PS-21
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Επισκευαστικά Υλικά

0216/6

Ακρυλικό προστατευτικό
βερνίκι πέτρας

0216/6

Ακρυλικό προστατευτικό
βερνίκι βάσεως νερού

20 lit
5 lit
1 lit

20 lit
5 lit
1 lit

10 lit
4 lit
1 lit

72
324

39

324

39
72

288

42
72

11,85
12,95

11,50/lit

9,26/lit
9,93

11,10

6,73/lit
7,15
7,79

59,25
12,95

230,00

11,10

185,20
49,65

7,79

67,30
28,60

4
12

12
4

12
4

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης και νανομοριακής 
δομής. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, σε φυσικές 
πέτρες, ξύλινες επιφάνειες κτλ., τονίζοντας το φυσικό τους χρώμα 
και ταυτόχρονα τους προσδίδει στεγανότητα, αντοχή στις καιρικές 
επιδράσεις και προστασία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. 
Ιδανικό για την προστασία επιφανειών από πατητή τσιμεντοκονία. 
Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε 
δάπεδο ή τοίχο.

2Κατανάλωση: 150-200 ml/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.  

Ακρυλικό, διαφανές βερνίκι για την προστασία και την ανάδειξη 
φυσικών λίθων (σχιστόλιθοι, πωρόλιθοι κτλ.) και τεχνητών δομικών 
υλικών (διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια κτλ.). Τονίζει το φυσικό 
χρώμα του υλικού στο οποίο εφαρμόζεται, προσδίδοντας 
ταυτόχρονα στεγανότητα, αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και 
προστασία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κατάλληλο για 
επιφάνειες τοίχου ή δαπέδου, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.

2Κατανάλωση: 150-200 ml/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

0228/1

Νανοεμποτισμός για 
προστασία επιφανειών 
από λάδια

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής. 
Προστατεύει πορώδεις και μη επιφάνειες από ελαιώδεις λεκέδες, 
από την υγρασία και τη δημιουργία αλάτων, ενώ ταυτόχρονα 
αποτρέπει την εμφάνιση μυκήτων και μούχλας σε αυτές. 
Κατάλληλο για σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά, αρμούς πλακιδίων, 
γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, επικαλύψεις φυσικών λίθων κτλ. Για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πιστοποιημένο με τη 
σήμανση CE ως υδροφοβικός εμποτισμός, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 1504-2. Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει). 

2Κατανάλωση: 50-100 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

NANOPRO-L

VS-W

VS-1

4
12

4
12

4,27/lit
4,80
6,06

5,72/lit
6,22
7,44

85,40
24,00
6,06

114,40
31,10
7,44

39
72

324

39
72

324

20 lit
5 lit
1 lit

20 lit
5 lit
1 lit

0228/1

Νανοεμποτισμός για 
προστασία απορροφητικών 
επιφανειών

0228/1

Νανοεμποτισμός για 
προστασία μαρμάρων

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής.
Προστατεύει πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία και τη
δημιουργία αλάτων. Κατάλληλο για σκυρόδεμα, πλινθοδομή,
σοβά, αρμούς πλακιδίων, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, επικαλύψεις 
φυσικών λίθων κτλ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως υδροφοβικός εμποτισμός, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

2Κατανάλωση: 100-200 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής. 
Εφαρμόζεται σε μη απορροφητικές επιφάνειες και τις προστατεύει 
από υγρασία και λεκέδες. Κατάλληλο για γυαλισμένα μάρμαρα, 
γρανίτες, πλακίδια, πορσελάνη κτλ. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως υδροφοβικός εμποτισμός, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

2Κατανάλωση: 50-70 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

NANOPRO-C

NANOPRO-M
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0227/6

Υδατοδιαλυτό
πολυουρεθανικό βερνίκι 
2 συστατικών για
πατητές τσιμεντοκονίες
σε Satin-mat

5 kg
1 kg 110

220
Υδατοδιαλυτό πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών. Παρουσιάζει 
υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Χρησιμοποιείται για τη 
στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας, 
σκυροδέματος, φυσικής πέτρας, ξύλου κτλ. 
Δίνει μία ομοιόμορφη Satin-mat επιφάνεια.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Απόχρωση: διαφανές. 

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

0227/6

Πολυουρεθανικό βερνίκι 
2 συστατικών για 
πατητές τσιμεντοκονίες
σε Gloss ή Satin

5 kg
Gloss

Satin

1 kg

5 kg
1 kg

6

6

180
52

180
52

Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή 
στην τριβή και την ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ως 
προστατευτικό βερνίκι σε διακοσμητικές πατητές τσιμεντοκονίες. 
Επιπλέον είναι κατάλληλο για πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες, 
τσιμεντοειδή δάπεδα κτλ.
Δίνει μία ομοιόμορφη Gloss ή Satin επιφάνεια.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

VARNISH-PU 2K 

VARNISH-PU 2KW

13,60/kg
16,40

12,60/kg
15,40

16,40
68,00

15,40
63,00

14,85/kg
17,35 17,35

74,25
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0221/6

Καθαριστικό
ρύπων graffiti

3 lit
1 lit

4 lit
0,70 lit

8

15

320
96

180
120

6,93
5,99/lit

10,80/lit
14,20

Ισχυρό καθαριστικό υγρό για την απομάκρυνση ρύπων graffiti 
(spray, μαρκαδόροι κτλ.) από ποικίλες επιφάνειες, όπως μέταλλο, 
γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, σκυρόδεμα, εμφανής τοιχοποιία κτλ. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βαμμένες επιφάνειες κατόπιν 
δοκιμής.
Απόχρωση: διαφανές. 

0221/6

Διάφανο πολυουρεθανικό
βερνίκι για την προστασία 
επιφανειών από graffiti 

5 kg

1 kg 12

4

180

72 16,50/kg

20,60

6,93
17,97

9,94
43,20

20,60

82,50Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών για την προστασία 
επιφανειών από graffiti και περιβαλλοντικούς ρύπους. Aποτρέπει 
τη διείσδυση στο υπόστρωμα βαφών graffiti και επιτρέπει τον 
εύκολο καθαρισμό τους. Παραμένει ενεργό και μετά τον καθαρισμό 
του. Eίναι στεγανό, ανεπηρέαστο από την ακτινοβολία UV και δεν 
κιτρινίζει. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές 
επιδράσεις. Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων, αγάλματα, μνημεία, 
μεταλλικές πινακίδες κτλ. Απόχρωση: διάφανο. 

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

(A+B)

(A+B)

(A+B)(A+B)

(A+B)(A+B)

0221/6

Γαλάκτωμα για την
προστασία επιφανειών
από graffiti

Επαλειφόμενο γαλάκτωμα, παραφινικής βάσης, για την προστασία 
επιφανειών από graffiti, περιβαλλοντικούς ρύπους κτλ. 
Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων, αγάλματα, μνημεία, μεταλλικές 
πινακίδες κλπ. Δεν αλλοιώνει αισθητικά τις επιφάνειες και 
επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους. Μετά τον καθαρισμό των 
graffiti, η επιφάνεια πρέπει να προστατευτεί εκ νέου με το 
ISOMAT AG 77. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις 
καιρικές επιδράσεις. 

2Κατανάλωση: 50-100 ml/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

ISOMAT AG 77

ISOMAT AG 80-2K

GRAFFITI REMOVER
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96

96
288

39

324

324

30,75

24,00
6,15

109,26

2,92

12

12

12

1401/1

Ειδικό διαλυτικό για 
εποξειδικά συστήματα

1407/1

Διαλυτικό 
πολυουρεθανικών και 
εποξειδικών βαφών

1403/1

Υγρό καθαρισμού για λίπη
σε δάπεδα σκυροδέματος

1402/1

Αντιμουχλικό υγρό 
καθαρισμού 

5 lit

5 lit
1 lit

18 kg

1 lit

0,75 kg

Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικά συστήματα καθώς και για τον 
καθαρισμό των εργαλείων σε εργασίες με εποξειδικά. 
Χρησιμοποιείται επίσης, σε συνδυασμό με το ISOMAT AG 77, για 
τον καθαρισμό επιφανειών από graffiti.

Ειδικός διαλύτης πολυουρεθανικών και εποξειδικών βαφών. 
Χρησιμοποιείται για την αραίωση του πολυουρεθανικού 
επαλειφόμενου στεγανωτικού ταρατσών ISOFLEX-PU 500, ειδικά 
όταν αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί με ψεκασμό, καθώς και για τον 
καθαρισμό εργαλείων μετά από εργασίες με αυτό το υλικό. Ακόμη 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό εργαλείων από 
υπολείμματα εποξειδικών βαφών, καθώς και για την αραίωση 
εποξειδικών βαφών. Το SM-16 χρησιμοποιείται για την αραίωση 
πολυουρεθανικών βαφών προστιθέμενο σε ποσοστό έως 10% 
κατά βάρος.

Υγρό καθαρισμού για λίπη και λάδια σε δάπεδα σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονίες, πέτρες, πλάκες πεζοδρομίου και επιφάνειες 
αλουμινίου. Γαλακτοματοποιεί και αφαιρεί τα εμποτισμένα έλαια.

Ειδικό υγρό καθαρισμού με αντιμυκητιακή δράση. Καθαρίζει και 
απολυμαίνει επιφάνειες από μούχλα, βακτήρια και άλγη. Μπορεί 
ωστόσο να εφαρμοστεί και προληπτικά για να εμποδίσει την 
εμφάνιση μικροοργανισμών, σε χώρους με υψηλή υγρασία. Είναι 
πολύ αποτελεσματικό για τον καθαρισμό επιφανειών όπως τοίχοι, 
ταβάνια, φυσικοί λίθοι, τούβλα, τσιμέντο, πισίνες κτλ. Επιπλέον, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση από μύκητες και 
τη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής σε χώρους όπως κουζίνες, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες ή αποθήκες τροφίμων, 
επαγγελματικούς φούρνους κτλ.
Απόχρωση: γαλάζιο. 

5,61

6,15/lit

4,80/lit
6,15

6,07/kg

2,92/lit

7,48

SM-12

SM-16

FD-CLEAN

CL-MOLD

39
72

324

2,18/kg
2,67
3,25

4
12

1402/1

Υγρό καθαρισμού
πλακιδίων και 
φυσικών πετρών

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

4.5 Υλικά Καθαρισμού

20 kg
5 kg
1 kg

Ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό υγρό πλακιδίων και φυσικών πετρών. 
Το CL-CLEAN χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων 
αρμόστοκων, κολλών πλακιδίων, τσιμέντου και ασβέστη. 
Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό σκουριάς και αλάτων από 
πλακίδια σε επιφάνειες μπαλκονιών, ταρατσών κλπ.

13,35
3,25

43,60CL-CLEAN
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1402/1

Καθαριστικό για 
αρμούς πλακιδίων

5 lit
0,75 lit

72
324

14,95
3,59

4
12

Ειδικό καθαριστικό υγρό για αρμούς πλακιδίων. Χρησιμοποιείται για 
τον καθαρισμό αρμών πλακιδίων από άλατα, πουρί, καφέ, κρασί 
κτλ.

Κατανάλωση: 
21 lit/15-20 m .

2,99/lit
4,78

CL-GROUT

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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1402/1

Ειδικό καθαριστικό για 
μάρμαρα και γρανίτες

1408/3

Καθαριστικό 
υπολειμμάτων 
εποξειδικών αρμόστοκων

0,75 lit 13,20/lit300 9,90

5 lit
0,75 lit

2,12/lit
3,89

72
324

10,60
2,92

4
12

10

Ειδικό καθαριστικό υγρό για μάρμαρα και γρανίτες. 
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ, κρασιού, 
λαδιών και άλλων λεκέδων, από επιφάνειες μαρμάρων ή γρανιτών. 
Δεν περιέχει οξέα και προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες. 
Εφαρμόζεται αδιάλυτο στην επιφάνεια που έχει λεκιάσει και 
αφήνεται να δράσει μέχρι να εξαφανιστεί ο λεκές. Συνήθως 
απαιτούνται 24 ώρες έως ότου διαλυθεί ο λεκές εντελώς. Για 
ιδιαίτερα επίμονους ή βαθειά εμποτισμένους λεκέδες, 
επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία. 

2Κατανάλωση: 1 lit/15-20 m .

Ειδικό καθαριστικό gel που αποτελείται από μίγμα διαλυτών. 
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων σκληρυμένου 
εποξειδικού αρμόστοκου (π.χ. MULTIFILL-EPOXY THIXO) από 
επιφάνειες πλακιδίων λόγω του μη σωστού καθαρισμού του 
αρμόστοκου κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Κατάλληλο για 
οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. 
Απόχρωση: διάφανο. 

CLEANER

CL-MARBLE

MULTIFILL-EPOXY

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

4.6 Υλικά Πλήρωσης Αρμών

0601/6

Ελαστοπλαστική 
ακρυλική μαστίχη

Λευκή

280 ml
Γκρι

600 ml
280 ml

1,29/τεμ.

1,76/τεμ.
1,10

1.500

750
1.500

1,29

1,76
1,10

25

25
15

Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη υψηλής ποιότητας. Κατάλληλη 
για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών, σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες σκυροδέματος, σοβά, 
τοιχοποιίας, ξύλου, πέτρας κλπ. Χρησιμοποιείται για την 
αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στο σοβά και για αρμούς 
συναρμογής ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων με τοίχους, 
περβάζια κλπ. Κατάλληλη και για ελαφρώς υγρά υποστρώματα. 
Επιδέχεται βαφή. Αποχρώσεις: λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/2,8 m αρμού.
                                        · Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/11,2 m αρμού.

ISOMASTIC-A
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Επισκευαστικά Υλικά

Υλικά Πλήρωσης Αρμών

0622/6

Σιλικόνη για μόνιμη 
εμβάπτιση σε νερό 
(πισίνες, ενυδρεία κτλ.)

0622/6

Αντιμυκητιακή σιλικόνη

0622/6

12

25

25

12

12

Αντιμυκητιακή σιλικόνη
με ενσωματωμένη 

®τεχνολογία Microban

Διαφανής

120622/6

Σιλικόνη αντοχής σε 
υψηλές θερμοκρασίες

4,32/τεμ.

2,54/τεμ.

2,54/τεμ.

3,61/τεμ.

3,61/τεμ.

3,73/τεμ.

4,32

2,54

2,54

3,61

3,61

3,73

1.560

1.875

1.875

1.560

1.560

1.560

280 ml

Λευκή

280 ml
Διαφανής

280 ml

280 ml
Διαφανής

Λευκή
280 ml

Κόκκινη
280 ml

Αντιμυκητιακή σιλικόνη για σφράγιση αρμών πλάτους 3-40 mm, σε 
επιφάνειες μη πορωδών υλικών, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη 
(πλακάκια κτλ.), κεραμικά υλικά κτλ. Κατάλληλη για εφαρμογές σε 
χώρους με υψηλή υγρασία (κουζίνες, μπάνια κτλ.). Εμποδίζει την 
ανάπτυξη μυκήτων που δημιουργούν μαυρίσματα και κηλίδες στους 
χώρους αυτούς. Δεν συνιστάται για εφαρμογές σε ενυδρεία εξαιτίας 
του μυκητοκτόνου που περιέχει. Δεν επιδέχεται βαφή. 
Αποχρώσεις: διαφανής, λευκή.
Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 

· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

Αντιμυκητιακή σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη 
®τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Microban . Παραμένει 

αναλλοίωτη ακόμα και μετά από 10 έτη. Κατάλληλη για τη 
σφράγιση αρμών πλάτους 3-40 mm σε μη πορώδη υλικά, όπως 
γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακάκια, είδη υγιεινής κτλ.) και μη 
πορώδη κεραμικά. Εφαρμόζεται σε χώρους με υψηλή υγρασία, 
όπως κουζίνες, μπάνια κτλ. Δεν συνιστάται για εφαρμογές σε 
ενυδρεία. Δεν επιδέχεται βαφή. Αποχρώσεις: διαφανής, λευκή.
Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 

· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό (πισίνες, ενυδρεία κτλ.). 
Κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών 
πλάτους 3-40 mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχει 
πολύ καλή πρόσφυση σε υποστρώματα όπως γυαλί, πορσελάνη 
(πλακάκια κτλ.), αλουμίνιο, κεραμικά κτλ. Ενδείκνυται επίσης για 
εφαρμογές σε σκάφη θαλάσσης, υαλοκατασκευές κτλ. Δεν 
επιδέχεται βαφή. Απόχρωση: διαφανής.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

Σιλικόνη με αντοχή σε συνθήκες λειτουργίας υψηλών 
θερμοκρασιών (έως +250ºC για μόνιμη λειτουργία και +300ºC για 
παροδική). Προσφύεται άριστα σε μη πορώδεις επιφάνειες, όπως 
γυαλί, πλακάκια, κεραμικά, υαλότουβλα, κεραμίδια, εποξειδικά, 
πολυεστέρες, πολυακρυλικά κτλ. Αντέχει σε λάδια, γράσσο, νερό, 
αντιψυκτικά υγρά και βαλβολίνες. Ιδανική για σφράγιση σε 
φλάντζες μηχανών, αυτοκινήτων, αντλιών κτλ., για καπάκια 
βαλβίδων, για σωλήνες εξατμίσεων και εξαερισμού. Δεν επιδέχεται 
βαφή. Απόχρωση: κόκκινη. 
Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 

· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

DOMOSIL-S

DOMOSIL-MICRO

DOMOSIL-POOL

DOMOSIL-FIRE 300

1.875

1.875

2,32/τεμ.

2,32/τεμ.

2,32

2,32

25

25
Λευκή

280 ml
Διαφανής

280 ml

0623/6

Σιλικόνη γενικής χρήσης

Σιλικόνη γενικής χρήσης για σφράγιση αρμών πλάτους 3-40 mm, 
σε επιφάνειες μη πορωδών υλικών, όπως γυαλί, αλουμίνιο, 
πορσελάνη (πλακάκια κτλ.), κεραμικά υλικά κτλ. 
Δεν επιδέχεται βαφή. 
Αποχρώσεις: διαφανής, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

DOMOSIL
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0622/6 2,70/τεμ. 2,701.560

Σφραγιστικό αντοχής 
σε πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες 

12280 ml
ΜαύρηΣφραγιστικό με αντοχή σε συνθήκες λειτουργίας ιδιαίτερα υψηλών 

θερμοκρασιών (έως +1200ºC). Προσφύεται άριστα σε πολλά υλικά, 
όπως πυρότουβλα, σκυρόδεμα, μέταλλα, φυσικές πέτρες κτλ. 
Ιδανικό για σφράγιση σε τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, 
καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Έχει περιορισμένη αντοχή σε 
επαφή με νερό. 
Απόχρωση: μαύρη. 

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

DOMOSIL-FIRE 1200

Υλικά Πλήρωσης Αρμών
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0626/6

Ελαστομερής 
σφραγιστική και
συγκολλητική μαστίχη

12310 ml
20600 ml

Γκρι

12310 ml
20600 ml

Λευκή

12310 ml
20600 ml

Καφέ

1.000
1.560

1.000
1.560

1.000
1.560

6,58/τεμ.
4,54

6,58/τεμ.
4,54

6,78τεμ.
4,68

6,58
4,54

6,58
4,54

6,78
4,68

Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη ενός 
συστατικού, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε 
όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικοί και 
συνθετικοί λίθοι, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, κεραμικά πλακίδια, 
πλαστικό κτλ. Κατάλληλη για εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή, καφέ.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX PU-40

0626/6

Πολυουρεθανική 
σφραγιστική μαστίχη

12310 ml
20600 ml

Γκρι

12310 ml
20600 ml

Λευκή

1.000
1.560

1.000
1.560

4,32/τεμ.
3,20

4,32/τεμ.
3,20

4,32
3,20

4,32
3,20

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού, με 
διαλύτες. Ειδικά σχεδιασμένη για σφράγιση αρμών όπου απαιτείται 
υψηλή ελαστικότητα. Κατάλληλη για αρμούς πλάτους 5-50 mm σε 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικούς και συνθετικούς λίθους, μέταλλο, 
αλουμίνιο, ξύλο, κεραμικά πλακίδια κτλ. Εφαρμόζεται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού.
                      · Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX PU-30 S

0626/6

Πολυουρεθανική
σφραγιστική και
συγκολλητική μαστίχη

12310 ml
20600 ml

Γκρι

12310 ml
20600 ml

Λευκή

1.000
1.560

1.000
1.560

4,99/τεμ.
3,58

4,99/τεμ.
3,58

4,99
3,58

4,99
3,58

Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη ενός 
συστατικού, με διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα 
τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικοί και 
συνθετικοί λίθοι, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, κεραμικά πλακίδια κτλ. 
Κατάλληλη για αρμούς πλάτους 5-30 mm. Εφαρμόζεται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή. 

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού.
                      · Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX PU-50 S

0627/6

Ελαστομερής
σφραγιστική μαστίχη

12310 ml
20

20

600 ml

600 ml

Γκρι

Λευκή

1.560
1.000

1.000

3,96
6,00/τεμ.

6,00/τεμ.

3,96
6,00

6,00

Ελαστομερής σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού, χωρίς 
διαλύτες. Ειδικά σχεδιασμένη για σφράγιση αρμών όπου απαιτείται 
υψηλή ελαστικότητα. Κατάλληλη για αρμούς σε σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, φυσικούς και συνθετικούς λίθους, μέταλλο, αλουμίνιο, 
ξύλο, κεραμικά πλακίδια, πλαστικό κτλ. Εφαρμόζεται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/3 m αρμού. 
   · Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/12 m αρμού.

FLEX MS-20

Νέο
προϊόν
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Επισκευαστικά Υλικά

Υλικά Πλήρωσης Αρμών

24

12

12

0624/6

Ελαστοπλαστική συγκολ-
λητική και σφραγιστική
ασφαλτική μαστίχη

0632/6

Αφρός πολυουρεθάνης 
ενός συστατικού

0632/6

Αφρός πολυουρεθάνης 
ενός συστατικού

0622/6

Ελαστομερής σφραγιστική
και συγκολλητική μαστίχη

20
12

20
12

7,20/τεμ.

4,32/τεμ.

4,49/τεμ.

6,80/τεμ.
4,30

6,80/τεμ.
4,30

7,20

4,32

4,49

6,80
4,30

6,80
4,30

310 ml
Μαύρη

750 ml

750 ml

600 ml
280 ml

Γκρι

600 ml
280 ml

Λευκή

1.440

672

1.020

1.560
1000

1.560
1000

(πρώην ELASTOTAN)

Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη με εξαιρετική 
πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, 
ξύλο, ΡVC κτλ. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και 
ανθεκτικότητα στη γήρανση και τις καιρικές επιδράσεις. 
Κατάλληλη για σφράγιση αρμών πλάτους 3-50 mm. 
Δεν επιδέχεται βαφή. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή.

Κατανάλωση: · Αρμός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα/2,8 m αρμού.      
· Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα/11,2 m αρμού.

Ετοιμόχρηστη συγκολλητική και σφραγιστική ελαστοπλαστική 
μαστίχη, ψυχρής εφαρμογής, με βάση υψηλής ποιότητας 
τροποποιημένη άσφαλτο και ελαστομερή υλικά. Περιέχει μικρή 
ποσότητα άφλεκτου διαλύτη. Παρέχει μεγάλη και μόνιμη 
ελαστικότητα, απόλυτη στεγανότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε 
μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων καθώς και σε υγρά υποστρώματα. 
Απόχρωση: μαύρη.

Κατανάλωση:
Για γέμισμα αρμών: περίπου 1,4 kg/lit όγκου αρμού.

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού. 
Διαθέτει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα 
κτλ. Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, 
γέμισμα τρυπών, σφραγίσματα ανοιγμάτων σε στέγες και μονωτικά 
υλικά κτλ.

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού που πολυμερίζεται σε 
επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση στα 
περισσότερα υλικά (ξύλο, σοβάς, σκυρόδεμα, πέτρες, μέταλλα 
κτλ.), υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση, αντοχή στην υγρασία 
και τη γήρανση. Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση παραθύρων και 
πορτών, γέμισμα οπών, σφράγισμα ανοιγμάτων σε μονωτικά υλικά, 
γέμισμα διακένων γύρω από διελεύσεις σωληνώσεων μέσα από 
τοιχεία κτλ.
Εφαρμόζεται με ειδικό πιστόλι.

ISOMAT PU FOAM
PROFFESIONAL

DOMOSIL-
CONSTRUCTION

TIXOPHALTE

ISOMAT PU FOAM

1.560

1.560

1.560
1.000

4,77/τεμ.

4,77/τεμ.

4,77
7,31/τεμ.

4,77

4,77

4,77
7,310629/6

Ισχυρή ελαστομερής 
συγκολλητική και 
σφραγιστική μαστίχη 
πολλαπλών εφαρμογών

Γκρι

12280 ml
Κεραμιδί

12280 ml
Λευκή

12280 ml
20600 ml

Ελαστομερής συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη με εξαιρετική 
πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, 
ΡVC κτλ. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και μεγάλη 
ανθεκτικότητα στη γήρανση και στις καιρικές επιδράσεις. 
Έχει δυνατότητα πρόσφυσης ακόμα και σε υγρά υποστρώματα. 
Χρησιμοποιείται για ισχυρές, ελαστικές συγκολλήσεις. Δεν επιτρέπει 
την ανάπτυξη μυκήτων. Μετά την πήξη της επιδέχεται βάψιμο.
Αποχρώσεις: γκρι, λευκή, κεραμιδί.
Κατανάλωση:
Ενδεικτική κατανάλωση: 1 φύσιγγα/10 m σε μορφή λωρίδας.

FLEX MS-45



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

12

0632/6

Αφρός πολυουρεθάνης 
ενός συστατικού χαμηλής 
διόγκωσης

4,63/τεμ. 4,63750 ml 1.020Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού χαμηλής διόγκωσης που 
πολυμερίζεται σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει 
άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (ξύλο, σοβάς, 
σκυρόδεμα, πέτρες, μέταλλα κτλ.), υψηλή θερμική και ακουστική 
μόνωση, αντοχή στην υγρασία και τη γήρανση. Χρησιμοποιείται για 
τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, γέμισμα οπών, σφράγισμα 
ανοιγμάτων σε μονωτικά υλικά, γέμισμα διακένων γύρω από 
διελεύσεις σωληνώσεων μέσα από τοιχεία κτλ.
Εφαρμόζεται με ειδικό πιστόλι.

ISOMAT PU FOAM
PROFFESIONAL LE
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Υλικά Πλήρωσης Αρμών

Επ
ισ

κε
υα

στ
ικ

ά 
Υλ

ικ
ά

1340/6

500 ml

Καθαριστικό αφρού 
πολυουρεθάνης

12 672 3,32/τεμ. 3,32Ειδικό καθαριστικό με διαλύτες που χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό του πιστολιού εφαρμογής του αφρού πολυουρεθάνης. 
Είναι αποτελεσματικό όσο ο αφρός είναι ακόμα νωπός.
Απόχρωση: διάφανο.

ISOMAT PU FOAM
CLEANER

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Ασφαλτόμιγμα ψυχρής
εφαρμογής για επισκευές
οδοστρωμάτων

1010/6

4.7 Ασφαλτικά Επισκευαστικά Υλικά

1018/6

25 kg

20 kg
5 kg

Ασφαλτική σφραγιστική 
μαστίχη

36

44
150

0,46/kg

45,46/δοχ.
13,34

11,50

13,34
45,46

Έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό μίγμα ψυχρής εφαρμογής, για 
τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. 
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία χωρίς την εμφάνιση ρωγμών, 
διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και έχει μεγάλη 
αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και τον χρόνο. 
Απόχρωση: μαύρο.

Κατανάλωση: 
2Περίπου 21 kg/m /cm πάχους στρώσης.

Ασφαλτική μαστίχη με εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. 
Εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ και είναι κατάλληλη για τη 
σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, για τη 
σφράγιση-γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών, για τη σφράγιση σε 
δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτόπανων (π.χ. υδρορροές, 
συναρμογές τελειώματος σε στηθαία κτλ.) καθώς και για 
επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές στρώσεις. 
Απόχρωση: μαύρο.

Κατανάλωση: 1,2-1,3 kg/lit. 

ASPHALTOS

ISOMAC
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Επισκευαστικά Υλικά

3,75/τεμ. 3,751.008

3,53/τεμ. 3,531.008

12

12
1340/6

Υψηλής 
αποτελεσματικότητας 
καταστροφέας σκουριάς 

1340/6

Λιπαντικό spray σιλικόνης

400 ml

400 ml

Λιπαντικό spray σιλικόνης με ειδικά συνθετικά ενεργά υλικά που 
προσφέρουν υψηλή ολίσθηση και προστασία από τη διάβρωση. 
Χρησιμοποιείται για την προστασία, τη λίπανση και τη φροντίδα 
υλικών από πλαστικό, λάστιχο ή μέταλλο σε αυτοκίνητα, 
εσωτερικά και εξωτερικά, π.χ. σε προφυλακτήρες, σε αεροτομές, 
στις ράγες των καθισμάτων, στα λάστιχα των τροχών κτλ. 
Κατάλληλο και για τη φροντίδα ποδηλάτων ή μοτοσυκλετών. 
Απόχρωση: διάφανο.

Ειδικό υγρό σε spray για την αποτελεσματική αφαίρεση της 
σκουριάς. Δεν προκαλεί ζημιά στο υγιές μέταλλο. Χρησιμοποιείται 
για την αποσυναρμολόγηση σκουριασμένων βιδών, ελατηρίων, 
αλυσίδων, κλειδαριών, βαλβίδων και γενικά οποιουδήποτε 
μεταλλικού μηχανισμού σε αυτοκίνητα, φορτηγά, αγροτικά 
μηχανήματα κτλ. 
Απόχρωση: υποκίτρινο.

RUST TERMINATOR

SILICONE SPRAY

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

4.8 Αντισκωριακά - Λιπαντικά

1340/6

Ειδικό λάδι σε spray για 
πολλαπλές χρήσεις

12400 ml 1.008 3,85/τεμ. 3,85Ειδικό λάδι σε spray για πολλαπλές χρήσεις. Διαλύει τη σκουριά, 
απωθεί την υγρασία, λιπαίνει, αποκαθιστά αγώγιμες συνδέσεις, 
καθαρίζει επιφάνειες από επίμονους ρύπους και εμποδίζει τη 
διάβρωση. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, τη λίπανση, την 
προστασία και την αποσυναρμολόγηση σκουριασμένων βιδών, 
ελατηρίων, αλυσίδων, κλειδαριών και γενικά οποιουδήποτε 
μεταλλικού μηχανισμού. 
Απόχρωση: καφέ.

ISOMAT LA 40
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ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
& ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
• Πρόσμικτα Σκυροδέματος

• Πρόσμικτα Κονιαμάτων

• Βοηθητικά Υλικά Σκυροδέτησης

5



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

2
39
72

2
39
72

2
39

1,54
1,52/kg

1,82
2,28

1,14
1,48
2,05

1,13/kg

1,49
1,45/kg

1,79

36,40
11,40

385,00
1520,00

29,60
273,60

10,25

1130,00

35,80
357,60

1450,00

5. Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων
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5.1 Πρόσμικτα Σκυροδέματος

0111/1

Υπερρευστοποιητής
σκυροδέματος τύπου G

0120/1

Ρευστοποιητής
σκυροδέματος τύπου Α -
Στεγανωτικό μάζας

0121/1

Υπερρευστοποιητής
σκυροδέματος τύπου F

4

4

250 kg
20 kg
5 kg

240 kg
20 kg
5 kg

240 kg
20 kg

*1000 kg

*1000 kg

*1000 kgΡευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, 
ASTM C-494 τύπος Α, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ2 & Τ9). Προστιθέμενο 
στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην 
υδατοπερατότητα. 
Απόχρωση: καφέ σκούρο.

Κατανάλωση:
0,2-0,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος - επιβραδυντής πήξης 
σκυροδέματος (ΣΚ-308, ΑSΤΜ C-494 τύπος Α, D & G, ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2:Τ11.1 και Τ11.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του 
σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει τον 
λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. 
Απόχρωση: καφέ σκούρο.
Κατανάλωση:
Ως υπερρευστοποιητής τύπου G: 0,6-0,8 kg ανά 100 kg 
τσιμέντου. Σε μικρότερες δοσολογίες δρα ως απλός 
ρευστοποιητής.

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ΑSΤΜ C-494 τύπος Α 
& F, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ3.1 και Τ3.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του 
σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει τον 
λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. 
Απόχρωση: καφέ σκούρο.

Κατανάλωση:
Ως υπερρευστοποιητής τύπου F: 0,2-1,4 kg ανά 100 kg 
τσιμέντου. Σε μικρότερες δοσολογίες δρα ως απλός 
ρευστοποιητής.

PLASTIPROOF

BEVETOL-SPL

REOTOL-SPL

0128/1

Υπερρευστοποιητής
νέας γενιάς για
προκατασκευασμένα
στοιχεία σκυροδέματος

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2:Τ3.1 και Τ3.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 
30% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε 
έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του 
(αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα), χωρίς να απαιτείται επιπλέον 
νερό. Ιδανικό για τη σκυροδέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων. 
Απόχρωση: καφέ.

Κατανάλωση: 
0,20-0,50 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

ADIUM 150

4

2
39
72

829,40
81,20

3580,00

21,60

3,58/kg
3,77
4,06
4,32

*220 kg
20 kg

*1000 kg

5 kg

ADIUM 132
0128/1

Υπερρευστοποιητής
νέας γενιάς για
μεταφερόμενο σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2:Τ11.1 και Τ11.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και
25% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε
έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του
(αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα), χωρίς να απαιτείται επιπλέον
νερό. Ιδανικό για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος με
ταυτόχρονη διατήρηση της κάθισης και εργασιμότητάς του.
Απόχρωση: καφέ σκούρο.

Κατανάλωση: 0,40-1,40 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

2
39

679,80
67,00

2990,002,99/kg
3,09
3,35

*220 kg
20 kg

*1000 kg
Νέο

προϊόν



0122/1

Επιβραδυντής 
πήξης - Ρευστοποιητής 
σκυροδέματος

2
39

197,50
21,80

750,000,75/kg
0,79
1,09

*250 kg
20 kg

*1000 kgΕπιβραδυντής πήξης σκυροδέματος με πλαστικοποιητές ιδιότητες 
(ΣΚ-308, ΑSΤΜ C-494 τύπος D, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ10). 
Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης 
του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου 
κατεργασίας και των ιδιοτήτων του. Απαραίτητο βοήθημα για τη 
μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος. 
Απόχρωση: καφέ σκούρο.

Κατανάλωση:
0,2-0,3  ανά 100  τσιμέντου.kg kg

RETADOL

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ
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Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Βε
λτ

ιω
τι

κά

0317/1

Στεγανωτικό μάζας
σκυροδέματος,
κρυσταλλικής δράσης

20 kg 54 1,64/kg 32,80
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστίθεται 
κατά την παρασκευή του σκυροδέματος σχηματίζοντας αδιάλυτες 
κρυσταλλικές ενώσεις. Βελτιώνει την αντίσταση στην 
υδατοπερατότητα και δεν επηρεάζει την υδρατμοπερατότητα του 
σκυροδέματος. Παραμένει μόνιμα ενεργό και παραλαμβάνει εξίσου 
καλά θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Κατάλληλο για 
τη στεγάνωση θεμελιώσεων, υπογείων, δεξαμενών, βιολογικών 
καθαρισμών, πισίνων κτλ. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως 
μειωτής απορρόφησης νερού σκυροδέματος, σύμφωνα με τo 
πρότυπο ΕΝ 934-2:Τ9. Απόχρωση: γκρι.
Κατανάλωση: 0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

0124/1

Επιταχυντής πήξης 
ευρείας χρήσης - 
Αντιπαγετικό
σκυροδέματος

4

4

0124/1

Επιταχυντής σκλήρυνσης 
σκυροδέματος

39
2

72

39
2

72

393,60

10,25
30,80

1554,00

600,30

14,50
47,80

2786,00

1,11/kg

1,54
1,23

2,05

1,99/kg

2,39
2,07

2,90

20 kg
*320 kg

5 kg

*1400 kg

*1400 kg

20 kg
*290 kg

5 kg

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται σε 4 ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος ευρείας χρήσης - αντιπαγετικό 
σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ6). Επιταχύνει την πήξη του 
σκυροδέματος όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών και επιτρέπει 
την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Απόχρωση: υποκίτρινο.

Κατανάλωση:
1,0-2,0  ανά 100  τσιμέντου, ανάλογα με τον επιθυμητό kg kg
χρόνο πήξης.

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ7). 
Επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των αρχικών αντοχών του 
σκυροδέματος, χωρίς να επηρεάζονται οι τελικές αντοχές του. 
Συντελεί στη γρήγορη αφαίρεση των ξυλοτύπων διευκολύνοντας 
έτσι τη γρήγορη σκυροδέτηση. 
Απόχρωση: υποκίτρινο.

Κατανάλωση:
1,0-2,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

ADINOL-RAPID

ADINOL-RAPID 2H

AQUAMAT-ADMIX
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4
12

4
12

4
12

2
39
72

324

39
72

324

3
39
36
72

324

45

2

1,66/kg
2,06
2,32
2,91

1,60/kg
1,99
2,50
3,45

4,69/kg
4,94
4,98
5,29
6,31

0,51/kg

41,20
11,60

2,91

365,20

39,80
12,50

3,45

352,00

98,80
49,80
26,45

6,31

703,50

15,30

0102/1

Αντικαθιστά τον ασβέστη

0110/1

Στεγανωτικό μάζας
κονιαμάτων και άοπλου
σκυροδέματος

0113/1

Ελαστικοποιητής 
κονιαμάτων

0125/1

Αντικαθιστά τον ασβέστη

*220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

20 kg
5 kg
1 kg

*150 kg
20 kg
10 kg
5 kg
1 kg

30 kg

*220 kg

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή
μέρος αυτού στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων (ΙSOΜΑΤ ΑΚ 9,
ΙSOΜΑΤ ΑΚ 10 κτλ.), στο στεγανωτικό κονίαμα ΑQUΑΜΑΤ, στις
τσιμεντοκονίες κτλ. Απαραίτητο βοήθημα όπου υπάρχουν
μικρομετακινήσεις του υποστρώματος λόγω συστολοδιαστολών ή
δονήσεων.
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση: 5,0-10,0 kg/σακί 25 kg των ΑQUΑΜΑΤ,        
ΙS0ΜΑΤ ΑΚ 9, ΙS0ΜΑΤ ΑΚ 10, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό 
ελαστικοποίησης.

Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος με 
πλαστικοποιητικές ιδιότητες. Προστιθέμενο αδιαβροχοποιεί τις 
τσιμεντοκονίες, τους σοβάδες, το άοπλο σκυρόδεμα κτλ. 
Απόχρωση: υποκίτρινο.

Κατανάλωση:
· 1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου για τσιμεντοκονίες.
· 1,0 kg ανά 100 kg συνδετικού υλικού (τσιμέντο+ασβέστης)
 για σοβάδες. 
· 0,8 kg ανά 100 kg τσιμέντου για άοπλο σκυρόδεμα.

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων σε μορφή σκόνης. Αντικαθιστά τον 
ασβέστη. 
Απόχρωση: μπεζ.

Κατανάλωση:
2,0-5,0 kg ανά χαρμανιά αναμικτήρα του 1/2 σάκου τσιμέντου.

Διαφανές πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των 
κονιαμάτων. Αντικαθιστά τον ασβέστη. 
Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως αερακτικό - πλαστικοποιητής 
κονιαμάτων τοιχοποιίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-3:Τ2.

Κατανάλωση:
· 50 g ανά 25 kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις.
· 75 g ανά 25 kg τσιμέντου για σοβάδες.

ASOLIT-TR

ASOLIT-POWDER

ADINOL-DM

ADIFLEX-B

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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12
4

2
39

324
72

1,66/kg
2,06
2,32
2,91

41,20
11,60

2,91

365,20
0101/1

Αντικαθιστά τον ασβέστη

5.2 Πρόσμικτα Κονιαμάτων

*220 kg
20 kg

1 kg
5 kg

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων.
Αντικαθιστά τον ασβέστη.
Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως αερακτικό - πλαστικοποιητής
κονιαμάτων τοιχοποιίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-3:Τ2.
Απόχρωση: καφέ σκούρο.

Κατανάλωση:
· 50 g ανά 25 kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις.
· 75 g ανά 25 kg τσιμέντου για σοβάδες.

ASOLIT



*150 kg
20 kg

1 kg
5 kg

Οικοδομική ρητίνη για
πολλαπλές βελτιώσεις 
των κονιαμάτων

0109/1

12
4

3,61/kg
3,82
4,16
4,76

541,50
76,40
20,80
4,76

3
39

324
72

Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων, 
όπως βελτίωση της πρόσφυσης και της ελαστικότητας, μείωση της 
συρρίκνωσης πήξης, μεγάλη αύξηση της αντοχής σε τριβές και σε 
χημικές επιδράσεις, ενίσχυση της στεγανότητας κτλ. Ιδανικό για τη 
δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου 
σκυροδέματος ή κονιάματος. 
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση:
Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία ΑDΙΡLΑSΤ: νερό = 
1:1 έως 1:5.

ADIPLAST

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Πρόσμικτα Κονιαμάτων

83

Βε
λτ

ιω
τι

κά

0127/1

Βελτιωτική ρητίνη -
Ενισχυτικό πρόσφυσης

*150 kg
20 kg
5 kg
1 kg

4
12

4
12

20 kg
5 kg
1 kg

0116/1

Βελτιωτική ρητίνη για
κόλλες και αρμόστοκους

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται σε 4 ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

3,00/kg
3,21
3,55
4,20

2,43/kg
2,73
3,69

450,00
64,20
17,75
4,20

13,65
3,69

48,60

3
39
72

324

324

39
72

Βελτιωτική ρητίνη η οποία προστιθέμενη στα δομικά κονιάματα 
και στα επιχρίσματα αυξάνει την πρόσφυση, προσδίδει 
στεγανότητα, ευκαμψία και βελτιώνει γενικά την ποιότητά τους. 
Απόχρωση: λευκό.

Κατανάλωση:
Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία LΑΤΕΧ: νερό = 1:1 
έως 1:5.

Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Αυξάνει 
την πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις αντοχές σε θλίψη, κάμψη, 
τριβή και παγετό. Ενισχύει τη στεγανότητα. Απόχρωση: λευκό.

Κατανάλωση:
Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία DS-99 : νερό = 1:1 
έως 1:2.

LATEX

DS-99

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0211/1

Αντικολλητικό ξυλοτύπων

*140 lit
20 lit

5.3 Βοηθητικά Υλικά Σκυροδέτησης

3,75/lit
4,01

525,00
80,2039

3Αντικολλητική επάλειψη για όλα τα είδη των ξυλοτύπων και
σιδηροτύπων.
Απόχρωση: υποκίτρινο.

Κατανάλωση:
2Περίπου 60 ml/m .

SPLIT-2000



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

84

Βοηθητικά Υλικά Σκυροδέτησης

784

1.120

5,67/τεμ.

3,83

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται σε 4 ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας.

14

20

1327/6

σακ. 600g

ΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Πλαστικός

σακ. 900g
Χάρτινος

5,67

3,83

Ίνες μήκους 12 mm, για την ενίσχυση και τον οπλισμό 
σκυροδεμάτων και κονιαμάτων.

Κατανάλωση:  
3· 600-900 g/m σκυροδέματος. 

3· 900-1200 g/m κονιάματος.

39 2,03
2 1,890223/1

20 kg

Ακρυλική αντιεξατμιστική 
προστασία νωπού 
σκυροδέματος

220 kg
40,60

415,80

Υδατικό διάλυμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, που προστατεύει το
νωπό σκυρόδεμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης.
Μειώνονται έτσι οι συρρικνώσεις πήξεως και οι πιθανότητες
εμφάνισης ρωγμών στο σκυρόδεμα. Εφαρμόζεται σε μεγάλες
επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος, όπως βιομηχανικά
δάπεδα, χώροι στάθμευσης κτλ. Κατάλληλο και για κάθετες
επιφάνειες. Δεν απαιτείται η αφαίρεση του προϊόντος σε 
περίπτωση που η επιφάνεια του σκυροδέματος πρόκειται να 
δεχθεί περαιτέρω επιστρώσεις. Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν 

2στεγνώσει). Κατανάλωση: 0,15-0,20 kg/m , ανάλογα με τις 
συνθήκες εφαρμογής.

1,62/kg 1620,00*1000 kgISOCURE-A

39 6,85
2 6,05/lit

0223/1 20 lit

Αντιεξατμιστική προστασία 
νωπού σκυροδέματος

200 lit
137,00

1210,00
Διαφανές πολυμερές διάλυμα με βάση ακρυλικές ρητίνες και 
διαλύτες, που χρησιμοποιείται ως αντιεξατμιστική προστασία του 
νωπού σκυροδέματος και ως επιφανειακός σκληρυντής σε 
υφιστάμενα εύθρυπτα δάπεδα και επιφάνειες, προκειμένου να 
αυξήσει την αντοχή τους σε τριβή και να μειώσει τη φθορά τους.  
Εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος, 
όπως βιομηχανικά δάπεδα, χώροι στάθμευσης κτλ. 

2Κατανάλωση: 100-200 ml/m /στρώση, ανάλογα με τις συνθήκες 
εφαρμογής.

ISOCURE-SB

2
39

2,25/kg
2,450223/1

220 kg
20 kg

Αντιεξατμιστική 
προστασία νωπού
σκυροδέματος

495,00
49,00

Υδατικό διάλυμα παραφινικής βάσης που προστατεύει το νωπό 
σκυρόδεμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης. 
Μειώνονται έτσι οι συρρικνώσεις πήξεως και οι πιθανότητες 
εμφάνισης ρωγμών στο σκυρόδεμα. Εφαρμόζεται σε μεγάλες 
επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος, όπως βιομηχανικά 
δάπεδα, χώροι στάθμευσης κτλ. Στην περίπτωση που η επιφάνεια 
του σκυροδέματος πρόκειται να δεχθεί περαιτέρω επιστρώσεις, 
τότε θα πρέπει το υλικό να αφαιρείται με υδροβολή. 
Απόχρωση: λευκό. 

2Κατανάλωση: 0,15-0,20 kg/m , ανάλογα με τις συνθήκες 
εφαρμογής.

ISOCURE

Νέο
προϊόν
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6. Δάπεδα

6.1 Διακοσμητικά Δάπεδα

* Για τις αποχρώσεις ανοιχτή ώχρα, μόκα, κρόκος συμβουλευτείτε το παράρτημα 1.

0310/1 54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Λευκό

Γκρι

Αν. γκρι

14,25

14,75

14,75

0,59

0,59

0,57/kg

DUROCRET-DECO

Νέο
προϊόν

Διαφανής, αλειφατική, 
πολυουρεθανική 
επίστρωση ενός 
συστατικού με σατινέ όψη

0226/6

VARNISH-PU 650 MF 20,80/kg
22,40
26,10

4
12

120
360

39
4 kg

0,75 kg

9 kg 187,20
89,60
19,58

Νέο
προϊόν

Ενισχυτικό πρόσφυσης του 
ISOFLEX-PU 650

0226/1

Διαφανές ενισχυτικό πρόσφυσης που βοηθάει στον καθαρισμό μη 
απορροφητικών επιφανειών και ενισχύει την πρόσφυση σε αυτές 
της στεγανωτικής στρώσης του ISOFLEX-PU 650 (π.χ. σε μη 
πορώδη επισμαλτωμένα πλακάκια, υαλότουβλα, γυαλί κτλ.). Δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε διάφανα πλαστικά (π.χ. 
πολυκαρβονικά φύλλα).

2Κατανάλωση: 30-70 g/m .

PRIMER-S 165

12
3 kg

0,75 kg 360
12,95
13,90

38,85
10,43

Νέο
προϊόν

0227/1

PRIMER-PU 150

12

9 kg
4 kg

39
120
360

13,80
12,90/kg

15,50
55,20

116,10

11,630,75 kg

120

Νέο
προϊόν

Διάφανο, αλειφατικό, 
πολυουρεθανικό, 
επαλειφόμενο στεγανωτικό 
ενός συστατικού

0226/1

Διάφανο, αλειφατικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό. 
Δίνει μια ομοιόμορφη γυαλιστερή επιφάνεια, η οποία δεν κιτρινίζει 
και έχει εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή. Διατηρεί 
μακροπρόθεσμα τη διαφάνεια και την ελαστικότητά του. 
Κατάλληλο για στεγάνωση και προστασία σε επιφάνειες με 
πλακάκια, φυσική πέτρα, υαλότουβλα, ξύλο, πολυκαρβονικά φύλλα 
κτλ. Χρησιμοποιείται επίσης ως διαφανής συνδετική ρητίνη για τη 
δημιουργία ρητινούχων διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets)  
με έγχρωμα αδρανή. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, ως προϊόν 
προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, κατά ΕΝ 1504-2. 

2Κατανάλωση: 0,8-1,2 kg/m , σε δύο ή τρεις στρώσεις.

ISOFLEX-PU 650

12

20 kg
5 kg
1 kg

24
120
360

26,20
24,00/kg

28,30
131,00
480,00

28,30

Διαφανής, αλειφατική, πολυουρεθανική επίστρωση που επαλείφεται 
πάνω από τη στεγανωτική στρώση του ISOFLEX-PU 650, όταν   
είναι επιθυμητό η όψη του να μην είναι γυαλιστερή αλλά σατινέ.     
Η επίστρωση που σχηματίζεται είναι στεγανή, συνεχής (χωρίς αρμούς 
και ενώσεις), ελαστική και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία 
(δεν κιτρινίζει) και τις καιρικές συνθήκες. Έχει εξαιρετική μηχανική 
και χημική αντοχή. Το σύστημα είναι ιδανικό για επιφάνειες από 
παλιά πλακάκια και επίσης κατάλληλο για στεγάνωση και προστασία 
φυσικής πέτρας, υαλότουβλων, ξύλου, σκυροδέματος κτλ. 
Κατανάλωση: 0,1 kg/m .2

Αλειφατικό 
πολυουρεθανικό αστάρι 

Διάφανο, αλειφατικό, πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού. 
Εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση των διάφανων πολυουρεθανικών 
στεγανωτικών σε πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα, όπως 
σκυρόδεμα, βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες κτλ. 

2Κατανάλωση: 200-300 g/m .

Έγχρωμη πατητή 
τσιμεντοκονία 
για τοίχους

Ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία. Χαρακτηρίζεται από 
υδαταπωθητικότητα, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και 
αντοχή σε τριβές. Χρησιμοποιείται σε τοίχους και με την προσθήκη 
ADIFLEX-B σε σκάλες και δάπεδα, εσωτερικά και εξωτερικά. 
Κατάλληλη και για ειδικές κατασκευές, όπως χτιστά κρεβάτια, 
χτιστά είδη υγιεινής (νιπτήρες, λουτήρες, ντουζιέρες) κτλ. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου  
PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3. 
Αποχρώσεις*: λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m /mm πάχους στρώσης.
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* Για τις αποχρώσεις ανοιχτή ώχρα, μόκα, κρόκος συμβουλευτείτε το παράρτημα 1.

0310/1

Έγχρωμη παστώδης
διακοσμητική επικάλυψη
για δάπεδα και τοίχους με 
αποτέλεσμα σαν πατητής

χρωμ/γίου

59,70
21,85

3,98/kg
4,37

Ανάλογα
την αποχρ.

Λευκό
15 kg
5 kg

Αποχρ.

15 kg
5 kg

44
110

44
110

Παστώδες, ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα με τελικό αισθητικό 
αποτέλεσμα σαν αυτό της πατητής. Δημιουργεί μία τελική πολύ 
λεία επιφάνεια. Έχει υψηλή αντοχή σε τριβή και μηχανικά φορτία. 
Χρησιμοποιείται σαν διακοσμητική επικάλυψη σε σκάλες, δάπεδα, 
τοίχους κτλ. Η ευκαμψία του το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές με 
απαιτήσεις ελαστικότητας, όπως σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες 
κτλ. Κατατάσσεται ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου 
SR-B2,0-AR0,5-IR1,7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις: λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις του 
χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM. 

2Κατανάλωση: Περίπου 0,8 kg/m /στρώση. 

0310/1

Εποξειδική, έγχρωμη 
πατητή τσιμεντοκονία για 
δάπεδα και τοίχους

Εποξειδική πατητή τσιμεντοκονία 3 συστατικών με ιδιαίτερα 
υψηλή αντοχή σε τριβή και μηχανικά φορτία. Δημιουργεί μία τελική 
πολύ λεία επιφάνεια. Χρησιμοποιείται σαν διακοσμητική 
επικάλυψη σε δάπεδα και τοίχους. Η πολύ υψηλή αντοχή της την  
καθιστά κατάλληλη για εφαρμογές ιδιαίτερων απαιτήσεων, όπως 
σκάλες, πισίνες κτλ. Κατατάσσεται ως υλικό επίχρισης δαπέδων 
τύπου CT-C50-F10-AR0,5 κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις: λευκό, γκρι. Δυνατότητα χρωματισμού σε πλήθος 
αποχρώσεων με τις χρωστικές ISOMAT DECO COLOR. 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,2 kg/m /στρώση.

DUROCRET-DECO
EPOXY 20 kg

20 kg

(A+B+Γ)

(A+B+Γ)

(A+B+Γ)

(A+B+Γ)

4,30/kg

4,30/kg

86,00

86,00

18

18

0310/1

0310/1

DUROCRET-DECO
FINISH

54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Λευκό

Γκρι

Αν. γκρι

23,50

24,00

24,00

0,96

0,96

0,94/kg

54

54

54

25 kg

25 kg

25 kg

Λευκό

Λευκό

Γκρι

Γκρι

Αν. γκρι

27,00

27,50

27,50

1,10

1,10

1,08/kg

DUROCRET-DECO FLEX

ISOMAT ACRYL DECO

Νέο
προϊόν

Εύκαμπτη, έγχρωμη 
πατητή τσιμεντοκονία για
δάπεδα και τοίχους

Λεπτόκοκκη, έγχρωμη 
πατητή τσιμεντοκονία για 
δάπεδα και τοίχους

Εύκαμπτη, ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα, 
τοίχους, σκάλες κτλ. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή πρόσφυση και 
αντοχή σε τριβές, συστολοδιαστολές και δονήσεις. Εφαρμόζεται 
εσωτερικά και εξωτερικά, σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, δάπεδα 
με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες κτλ. Κατάλληλη 
και για ειδικές κατασκευές, όπως χτιστά κρεβάτια, χτιστά είδη 
υγιεινής κτλ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος 
τύπου PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3 και ως υλικό επίχρισης δαπέδων 
τύπου CT-C30-F7-AR2 κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις*: λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,5 kg/m /mm πάχους στρώσης. 
Ρητινούχα, λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία για τη δημιουργία  
πολύ λείας τελικής επιφάνειας σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες κτλ.  
Εφαρμόζεται σε λεπτά πάχη (1-3 mm) πάνω σε τσιμεντοειδή 
υποστρώματα. Χαρακτηρίζεται από υδαταπωθητικότητα, πολύ καλή 
πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή σε τριβές. Κατάλληλη και 
για ειδικές κατασκευές, όπως χτιστά κρεβάτια, χτιστά είδη υγιεινής 
κτλ. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου    
PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3 και ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου 
CT-C25-F6-AR2 κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις*: λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 1,4 kg/m /mm πάχους στρώσης.
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1207/1

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση  
τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. 

Ρολό
21,00/m 50,00301mx50m 

2(50 m )

2Λευκό πλέγμα βάρους 149 g/m
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm. Ιδανικό για πατητές τσιμεντοκονίες.

1,04 52,00301mx50m 
2(50 m )

2Λευκό πλέγμα βάρους 161 g/m
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm. Ιδανικό για πατητές τσιμεντοκονίες.

0235/6

Χρωστικές σε 
μορφή σκόνης για 
τσιμεντοκονιάματα

250 g

Ώχρα

Καφεκόκκινο

Καφέ ανοιχτό
Μαύρο

Καφέ σκούρο

Μωβ
Πορτοκαλί

Μπλε

Μπλε Αιγαίου
Πράσινο

Κεραμιδί

4,30

4,30

4,30
4,30

4,30

4,30
4,30

24,95
6,60

4,30

4,30

4,30

4,30
4,30

4,30

4,30
4,30

6,60

4,30/τεμ.

24,95

6,656,65

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
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0333/1

Αστάρι για τη δημιουργία 
αδρότητας 

4,425 kg
3,92/kg20 kg

5,39
96
24

3361 kg
22,10
78,40

5,3912

Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες μη απορροφητικές 
επιφάνειες. Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή 
άμμο. Προσδίδει αδρότητα στο υπόστρωμα, ώστε να ενισχυθεί η 
πρόσφυση της κόλλας πλακιδίων ή του τσιμεντοκονιάματος που 
θα ακολουθήσει. Εφαρμόζεται σε πληθώρα επιφανειών, όπως 
παλιές στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, φυσικές πέτρες κτλ.
Απόχρωση: κόκκινο.

2Κατανάλωση: 100-200 g/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

6.2 Aστάρια

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

ΠΑΤΗΤΗΣ

0209/1 4
12

Ακρυλικό αστάρι νερού

20 kg
5 kg
1 kg

1,74/kg
2,08
3,10

39
72

324
10,40

3,10

34,80Ετοιμόχρηστο ακρυλικό αστάρι νερού, το οποίο εφαρμοζόμενο σε 
πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές υδατοδιαλυτών 
χρωμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων, κολλών πλακιδίων, ελαστικών 
κονιαμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών κτλ. Διεισδύει και 
αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος και λειτουργεί ως 
συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και του χρώματος ή του 
κονιάματος κτλ., που πρόκειται να εφαρμοστεί.
Απόχρωση: λευκό.

2Κατανάλωση: 100-200 g/m .

EURO/TEM.EUROΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ.

ISOMAT DECO COLOR

UNI-PRIMER

ISOMAT SUPERGRUND

88

Δάπεδα

Διακοσμητικά Δάπεδα

Υψηλής ποιότητας ανόργανες χρωστικές που χρησιµοποιούνται  
για τον χρωµατισµό κονιαµάτων και σκυροδέµατος. Ιδανικές για 
χρωµατισµό πατητών τσιµεντοκονιών. Προστίθενται στις πατητές 
τσιµεντοκονίες DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO FINISH και DUROCRET-DECO EPOXY, καθώς και 
σε πληθώρα άλλων κονιαμάτων, όπως στους σοβάδες 
MARMOCRET PLUS, στα αυτοεπιπεδούµενα κονιάµατα FLOWCRET 
κτλ. Κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
Αποχρώσεις: 11 επιλεγμένες. 

Κατανάλωση: Ανάλογα με την επιθυμητή τελική απόχρωση.
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6.3 Βερνίκια

0227/6

Υδατοδιαλυτό
πολυουρεθανικό βερνίκι 
2 συστατικών για
πατητές τσιμεντοκονίες
σε Satin-mat

5 kg
1 kg 110

220
Υδατοδιαλυτό πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών. Παρουσιάζει 
υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Χρησιμοποιείται για τη 
στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας, 
σκυροδέματος, φυσικής πέτρας, ξύλου κτλ. 
Δίνει μία ομοιόμορφη Satin-mat επιφάνεια.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Απόχρωση: διαφανές. 

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

0227/6

Πολυουρεθανικό βερνίκι 
2 συστατικών για 
πατητές τσιμεντοκονίες
σε Gloss ή Satin

5 kg
Gloss

Satin

1 kg

5 kg
1 kg

6

6

180
52

180
52

Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή 
στην τριβή και την ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ως 
προστατευτικό βερνίκι σε διακοσμητικές πατητές τσιμεντοκονίες. 
Επιπλέον είναι κατάλληλο για πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες, 
τσιμεντοειδή δάπεδα κτλ.
Δίνει μία ομοιόμορφη Gloss ή Satin επιφάνεια.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

2Κατανάλωση: 70-120 g/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Aστάρια

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

0,63/kg

0,48/kg

0,75/kg

0,81/kg

0327/1

Σκληρυντικό επιφανείας 
βιομηχανικών δαπέδων

25 kg
Ώχρα
25 kg
Γκρι

25 kg

25 kg

6.4 Τσιμεντοειδή Δάπεδα

Κεραμιδί

Γαλάζιο

54

54

54

54

15,75

12,00

18,75

20,25

Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων με χαλαζιακά 
αδρανή και ειδικά πρόσμικτα. Κατάλληλο για δάπεδα σε 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες, υπόγεια, αποθηκευτικούς χώρους, 
συνεργεία, μηχανουργεία, χώρους στάθμευσης, χώρους φόρτωσης-
εκφόρτωσης κτλ. 
Κατατάσσεται ως CT-C70-F7-AR2 κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις: γκρι, ώχρα, κεραμιδί, γαλάζιο.

2Κατανάλωση: 3,0-5,0 kg/m  επιφάνειας.

20 lit
5 lit
1 lit 324

39
72

9,26/lit
9,93

11,10 11,10

185,20
49,65

12
40216/6

Ακρυλικό προστατευτικό
βερνίκι βάσεως νερού

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης και νανομοριακής 
δομής. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, σε φυσικές 
πέτρες, ξύλινες επιφάνειες κτλ., τονίζοντας το φυσικό τους χρώμα 
και ταυτόχρονα τους προσδίδει στεγανότητα, αντοχή στις καιρικές 
επιδράσεις και προστασία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. 
Ιδανικό για την προστασία επιφανειών από πατητή τσιμεντοκονία. 
Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε 
δάπεδο ή τοίχο.

2Κατανάλωση: 150-200 ml/m  ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας.  

VS-W

VARNISH-PU 2K 

VARNISH-PU 2KW

EXTRA-TOP

13,60/kg
16,40

12,60/kg
15,40

16,40
68,00

15,40
63,00

14,85/kg
17,35 17,35

74,25
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Τσιμεντοειδή Δάπεδα

0307/1

Ρητινούχο αυτοεπιπεδού-
μενο τσιμεντοκονίαμα 
εξομάλυνσης δαπέδων

25 kg

0307/1
25 kg
Γκρι

25 kg
Λευκό

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτο-
επιπεδούμενο τσιμεντοκο-
νίαμα εξομάλυνσης δαπέδων

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτο-
επιπεδούμενο τσιμεντοκο-
νίαμα εξομάλυνσης δαπέδων

0307/1

25 kg

0328/6

Επιπεδωτικό τσιμεντοκο-
νίαμα για γέμισμα δαπέδων

25 kg

54 17,50

54

54

20,00

26,50

54 20,50

0,70/kg

0,80/kg

1,06/kg

0,82/kg

54 0,22/kg 5,50

Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων, 
κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από 
σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Εφαρμόζεται σε πάχος 1-10 mm. 
Ιδανικό για προετοιμασία του υποστρώματος πριν την τοποθέτηση 
μοκέτας, πλακιδίων, ξύλινων ή πλαστικών δαπέδων. 
Κατατάσσεται ως CT-C30-F10-AR1 κατά ΕΝ 13813. 
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση:
2Περίπου 1,65 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα 
δαπέδων. Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών 
από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία που πρόκειται να δεχθούν 
μοκέτα, πλακίδια, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο. Εφαρμόζεται σε 
πάχος 1-10 mm. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις καθώς 
γίνεται βατό μετά από 3 ώρες και μπορεί να δεχθεί επικάλυψη 
μετά από 24 ώρες. Κατατάσσεται ως CT-C30-F7-AR4 (γκρι) και 
CT-30-F7-AR6 (λευκό) κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις: γκρι, λευκό.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,65 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα. 
Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών. 
Εφαρμόζεται σε πάχος 3-30 mm. Ιδανικό για προετοιμασία 
υποστρώματος πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, μοκέτας, 
πλαστικού ή ξύλινου δαπέδου, μαρμάρων, φυσικών λίθων κτλ. 
Κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. 
Κατατάσσεται ως CT-C40-F10-AR2 κατά ΕΝ 13813.
Απόχρωση: γκρι.

2Κατανάλωση: Περίπου 1,65 kg/m /mm πάχους στρώσης.

Τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα και επιπέδωση δαπέδων που
πρόκειται να επιστρωθούν με πλακίδια, μάρμαρα, κολλητά δάπεδα
κτλ., καθώς και για δημιουργία κλίσεων σε δώματα. Αντικαθιστά
το άοπλο σκυρόδεμα ή το ελαφρομπετόν. Εφαρμόζεται σε πάχος
έως 100 mm ανά στρώση.
Κατατάσσεται ως CT-C7-F3-A12 κατά ΕΝ 13813.
Απόχρωση: γκρι.

Κατανάλωση: 
2Περίπου 14 kg/m /cm πάχους στρώσης.

0327/1

Σκληρυντικό επιφανείας
βιομηχανικών δαπέδων
με κορούνδιο

25 kg 54 0,62/kg 15,50Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων με κορούνδιο, 
χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσμικτα. Χρησιμοποιείται σε 
δάπεδα με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές. 
Κατάλληλο για δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, υπογείων, 
αποθηκευτικών χώρων, συνεργείων, μηχανουργείων, χώρων 
στάθμευσης, χώρων φόρτωσης-εκφόρτωσης κτλ. 
Κατατάσσεται ως CT-C80-F10-AR1 κατά ΕΝ 13813.
Απόχρωση: γκρι. 

2 Κατανάλωση: 3,0-5,0 kg/m επιφάνειας.

EXPRESS

           EXPRESS

EXTRA-TOP CR

FLOWCRET 1-10

FLOWCRET 1-10

FLOWCRET 3-30

SCREED-100

Νέα
φόρμουλα
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105

48

(A+B)

(A+B)
8,50/kg

10,35

2,81/kg
3,47
4,62

85,00

41,40

56,20
17,35

4,62

39
72

324

6.5 Εμποτισμοί

0403/2

Εμποτισμός - Ισχυρή
σταθεροποίηση σε βάθος
τσιμεντοειδών δαπέδων

  4 kg

  10 kg

(A+B)

(A+B)

0224/1

Εμποτισμός - Επιφανειακή
σταθεροποίηση 
τσιμεντοειδών δαπέδων

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

Ρητινούχα υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας.
Εφαρμοζόμενη σε δάπεδα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονίες, τα 
σταθεροποιεί, τα σφραγίζει και αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης. 
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Απόχρωση: λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση:
2100-200 g/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος.

Διαφανής εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών με διαλύτες, για 
εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία σε βάθος. 
Χρησιμοποιείται για την ισχυρή σταθεροποίηση τσιμεντοειδών 
υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορά 
από τριβές, που δεν "σκονίζουν". Χρησιμοποιείται επίσης ως 
αστάρι των εποξειδικών βαφών ΕΡ0ΧΥCOΑΤ, ΕΡΟΧΥCOΑΤ-VSF 
και ΕΡ0ΧΥCOΑΤ-S. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813.

 
2Κατανάλωση: 150-250 g/m  ανά στρώση.

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Τσιμεντοειδή Δάπεδα

0,47/kg 9,4054
0328/6

20 kg

Ταχύπηκτη κονία-
συνδετικό υλικό 
για την παρασκευή 
τσιμεντοκονιών δαπέδου

Ταχύπηκτη κονία που αντικαθιστά το συνδετικό υλικό στις 
τσιμεντοκονίες δαπέδων. Αποτελείται από ειδικά ταχύπηκτα 
τσιμέντα και ειδικά πρόσθετα. Αναμιγνύοντάς την με άμμο και νερό 
προκύπτει ένα ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα με υψηλές αντοχές. 
Κατάλληλο για γέμισμα και επιπέδωση δαπέδων που πρόκειται να 
επιστρωθούν με πλακίδια, μάρμαρα, φυσικούς λίθους, παρκέ, 
κολλητά δάπεδα, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση κτλ. Επίσης 
για τσιμεντοκονίες κλίσεων σε ταράτσες και εξωτερικούς χώρους. 
Απόχρωση: γκρι.

2Κατανάλωση: 2,0-3,5 kg/m /cm πάχους στρώσης.

SCREED-SX

ISOMAT BI-100

DUROFLOOR-BI

 0328/6

Ταχείας ωρίμανσης, 
τσιμεντοειδές κονίαμα 
εξομάλυνσης δαπέδων

Ταχείας ωρίμανσης τσιμεντοειδές κονίαμα, χαμηλής συρρίκνωσης. 
Κατάλληλο για τη γρήγορη εξομάλυνση κι επιπέδωση νέων ή 
παλαιών δαπέδων σε χώρους εμπορικών καταστημάτων, κατοικιών 
και γραφείων, όπου απαιτείται η ταχεία τοποθέτηση επικαλύψεων. 
Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 60 mm. 
Κατατάσσεται ως CT-C30-F7-A12 κατά ΕΝ 13813. 
Απόχρωση: γκρι. 

Κατανάλωση: Περίπου 18 kg/ /cm πάχους στρώσης.2m

SCREED-60 EXPRESS

Νέο
προϊόν

25 kg 54 0,25/kg 6,25
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Δάπεδα

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

6.6 Εποξειδικά & Πολυουρεθανικά Δάπεδα

0401/2

Αυτοεπιπεδούμενη
εποξειδική επίστρωση
δαπέδου 2 συστατικών

9 kg

9 kg

(A+B)

(A+B)

αποχρ.
Άλλες

39

39

(A+B)

(A+B)

13,95/kg

Ανάλογα
την απόχρ.

125,55
Έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδου 
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά την ανάμιξη των 2 συστατικών 
προστίθεται χαλαζιακή άμμος Q35. Κατατάσσεται κατά ΕΝ 13813 
ως SR-B2,0-AR0,5-IR4. Αποχρώσεις: RAL 7032 (γκρι άμμου), 
RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), RAL 7040 (γκρι), RAL 3009 (καφεκόκκινο), 
RAL 1015 (μπεζ), RAL 1013 (λευκό-μπεζ), RAL 6021 (πράσινο 
απαλό), RAL 5024 (μπλε παστέλ). Άλλες αποχρώσεις του χρωμα-
τολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 135 kg). 

2Κατανάλωση: DUROFLOOR: 0,6 kg/m /mm. 
2Χαλαζιακή άμμος: 1,2 kg/m /mm 

(για αναλογία DUROFLOOR : άμμο = 1:2 κατά βάρος).

0400/2

Εποξειδική βαφή και αυτο-
επιπεδούμενη επίστρωση 
δαπέδου 2 συστατικών

30 kg

16 kg

(A+B)

(A+B)

0404/2

Επαλειφόμενη εποξειδική
βαφή 2 συστατικών

30 kg

10 kg

(A+B)

(A+B)

αποχρ.

αποχρ.

Άλλες

Άλλες

16

39

(A+B)

(A+B)

10,10/kg

10,55

(24A+48B)

39
(A+B)

10,35/kg

10,80

Ανάλογα

Ανάλογα

την απόχρ.

την απόχρ.

303,00

168,80

310,50

108,00

Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δαπέδου 2 συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. Με την προσθήκη της χαλαζιακής άμμου Μ32 σε αναλογία 
1:1 κατά βάρος χρησιμοποιείται ως χυτή αυτοεπιπεδούμενη 
επίστρωση. Μπορεί εναλλακτικά να εφαρμοστεί χωρίς την προσθήκη 
άμμου και ως επαλειφόμενη εποξειδική βαφή. Κατατάσσεται ως 
SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813. Αποχρώσεις: RAL 7032 (γκρι 
άμμου), RAL 7040 (γκρι). Άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL 
κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 160 kg). 

 2Κατανάλωση: Ως αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση: 0,85kg/m /mm. 
2Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: 0,85 kg/m /mm. 

2Ως επαλειφόμενη επίστρωση: 250-300 g/m /στρώση.
Έγχρωμη, επαλειφόμενη, εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών, 
χωρίς διαλύτες. Για επικάλυψη δαπέδων από σκυρόδεμα ή 
τσιμεντοκονία.
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813. 
Αποχρώσεις: RAL 7032 (γκρι άμμου), RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), RAL 
7040 (γκρι), RAL 3009 (καφεκόκκινο), RAL 1015 (μπεζ), RAL 1013 
(λευκό-μπεζ), RAL 6021 (πράσινο απαλό), RAL 5024 (μπλε 
παστέλ). Άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL κατόπιν 
παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

2Κατανάλωση: 250-300 g/m  ανά στρώση.

DUROFLOOR

DUROFLOOR 11

DUROFLOOR-R

7,10
6,75/kg

35,50
121,50

72
33

0224/1

Διαφανής πολυουρεθανικός 
εμποτισμός ενός 
συστατικού

5 kg
18 kg

4

Διαφανής πολυουρεθανική ρητίνη ενός συστατικού, για εμποτισμό 
και σφράγιση δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. 
Χρησιμοποιείται επίσης ως επιφανειακός σκληρυντής σε εύθρυπτα 
δάπεδα και επιφάνειες, προκειμένου να αυξήσει την αντοχή τους 
σε τριβή και να μειώσει τη φθορά τους. Είναι κατάλληλη για 
εσωτερική χρήση σε χώρους όπως υπόγεια, αποθήκες, χώρους 
στάθμευσης με ελαφρά κυκλοφορία κτλ.

2Κατανάλωση: 100-300 g/m , ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

ISOMAT BI-120 PU 

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Eμποτισμοί
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Δά
πε

δα

0431/2

Έγχρωμη, επαλειφόμενη
πολυουρεθανική επίστρωση
δαπέδων 2 συστατικών

  10 kg
(A+B)

39
(A+B)

149,5014,95/kgΈγχρωμο αλειφατικό πολυουρεθανικό σύστημα 2 συστατικών. 
Δημιουργεί μία ανθεκτική και ελαστική μεμβράνη με εξαιρετική 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (U.V.). Χρησιμοποιείται σε δάπεδα με 
υψηλές απαιτήσεις σε ελαστικότητα, μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Κατάλληλο για ψυκτικούς θαλάμους, καταψύξεις, βιοτεχνίες, σφαγεία, 
αποθήκες, εργαστήρια, νοσοκομεία, οινοποιίες, κονσερβοποιίες, 
γκαράζ κτλ. Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR2-IR8 κατά ΕΝ 13813. 
Απόχρωση: RAL 7040 (γκρι). Άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου 
RAL κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 100 kg). 

2 Κατανάλωση: 250-300 g/m ανά στρώση.

DUROFLOOR-PU

0229/1

Αλειφατική, ελαστική
πολυουρεθανική βαφή

11,80/kg
13,70
15,80

4
16

120
320

24
5 kg
1 kg

20 kg 236,00
68,50
15,80

Αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική επίστρωση ενός 
συστατικού. Χρησιμοποιείται για την προστασία πολυουρεθανικών 
στεγανωτικών στρώσεων από την ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά όταν 
επιλέγεται σκούρη απόχρωση. Επιπλέον, κατάλληλη σε 
περιπτώσεις όπου οι πολυουρεθανικές στεγανωτικές στρώσεις 
πρέπει να έχουν αντοχή σε κυκλοφορία πεζών και σε ελαφριά 
κυκλοφορία οχημάτων (π.χ. σε parking).
Αποχρώσεις: λευκό, γκρι. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 160 kg). 

2Κατανάλωση: 0,12-0,25 kg/m , ανάλογα με το υπόστρωμα.

TOPCOAT-PU 720 

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδικά & Πολυουρεθανικά Δάπεδα

39
(A+B)

95,6011,95/kg
0410/2

Αγώγιμο εποξειδικό 
βερνίκι 2 συστατικών

8 kg
(A+B)

Αγώγιμο, εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται ως 
ενδιάμεση στρώση, κάτω από την επίστρωση του DUROFLOOR-C, 
ώστε να εξασφαλίζει ομοιόμορφη αγωγιμότητα σε όλη την 
επιφάνεια του δαπέδου.
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813.
Απόχρωση: μαύρο.

2Κατανάλωση: Περίπου 200 g/m .

39

39

(A+B)

(A+B)

115,00

Ανάλογα
την απόχρ.

11,50/kg
0409/2

Αγώγιμη, αυτοεπιπεδού-
μενη εποξειδική 
επίστρωση 2 συστατικών

10 kg
(A+B)

(A+B)
10 kg

αποχρ.
Άλλες

Αγώγιμη, αυτοεπιπεδούμενη, εποξειδική επίστρωση δαπέδου
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση του στατικού ηλεκτρισμού.
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813.
Αποχρώσεις: RAL 7040 (γκρι), RAL 1015 (μπεζ). Άλλες 
αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας 
(ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

Κατανάλωση:
2Περίπου 1,5 kg/m /mm πάχους στρώσης.

DUROFLOOR-C

DUROFLOOR-CV

0226/1

Διαφανής, αλειφατική 
πολυουρεθανική βαφή

17,80/kg
20,604 120

24
4 kg

20 kg 356,00
82,40

Σκληρό-ελαστική, αλειφατική πολυουρεθανική  ενός επίστρωση
συστατικού. Χρησιμοποιείται για την προστασία επιφανειών 
υψηλής κυκλοφορίας πεζών, μέτριας κυκλοφορίας οχημάτων και 
επιφανειών που δέχονται καταπονήσεις από τριβή. 
Απόχρωση: διαφανές (με δυνατότητα χρωματισμού). 

Κατανάλωση: 0,2-0,6 kg/  σε δύο στρώσεις.2m ,

TOPCOAT-PU 740 

Νέο
προϊόν



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ.

/ΚΙΒ.ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδικά & Πολυουρεθανικά Δάπεδα

Δάπεδα

94

0422/2

Χυτό, εποξειδικό 
ρητινοκονίαμα υψηλών 
αντοχών 3 συστατικών 

(A+B+Γ)
25 kg

(A+B+Γ)
82,503,30/kg54 (A+B)

54 (Γ)

Χυτό, μη συρρικνούμενο εποξειδικό ρητινοκονίαμα 3 συστατικών. 
Αποτελείται από εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών και χαλαζιακή 
άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση. Κατάλληλο για 
αγκυρώσεις, εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, πακτώσεις 
ορθοστατών κτλ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χυτό 
κονίαμα σε επισκευές σκυροδέματος. Χαρακτηρίζεται από υψηλές 
αρχικές και τελικές αντοχές, εξαιρετική πρόσφυση με τον χάλυβα 
και το σκυρόδεμα και από ανθεκτικότητα σε κρούσεις και 
δονήσεις. Απόχρωση: ανοιχτό γκρι. 
Κατανάλωση: Περίπου 1,9 kg για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit.

0402/2

Εποξειδικό αστάρι
2 συστατικών

  9 kg

  3 kg

(A+B)

(A+B)
12,50

48

105

(A+B)

(A+B)

10,40/kg

37,50

93,60Διαφανές εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών με διαλύτη.
Χρησιμοποιείται ως αστάρι των εποξειδικών επιστρώσεων
δαπέδων.
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813.

Κατανάλωση:
2200-300 g/m .

EPOMAX-MT

DUROPRIMER

0422/2

Αυτοεπιπεδούμενη
εποξειδική επίστρωση
3 συστατικών

25 kg
(A+B+Γ)

2,45/kg 61,2554 (A+B)
54 (Γ)

Χυτή, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση 3 συστατικών, με βάση το 
τσιμέντο και εποξειδικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για την επισκευή, επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων από 
σκυρόδεμα που θα δεχθούν επικάλυψη με εποξειδικές επιστρώσεις 
τύπου DUROFLOOR, πολυουρεθανικές επιστρώσεις, πλαστικά 
δάπεδα, ξύλινα παρκέτα κτλ. Εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις 
που το δάπεδο είναι σχετικά φρέσκο ή καταπονείται από 
ανερχόμενη υγρασία και πρόκειται να εφαρμοστούν εποξειδικές 
επιστρώσεις. Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δαπέδου τύπου 
CT-C50-F10-AR0,5 κατά ΕΝ 13813. Απόχρωση (Α+Β+Γ): γκρι. 

2Κατανάλωση: Περίπου 2,1 kg/m /mm πάχους στρώσης.

DUROFLOOR-CMT

0419/2

Εποξειδικό αστάρι και 
σφραγιστική επίστρωση
2 συστατικών χωρίς διαλύτες

5 kg
(A+B)

6(A) 
12(B)

25 kg

10 kg

(A+B)

(A+B)

0403/2

Εμποτισμός - Ισχυρή
σταθεροποίηση σε βάθος
τσιμεντοειδών δαπέδων

  4 kg

  10 kg

(A+B)

(A+B)

48
(A+B)

16

39

(A+B)

(A+B)

333,75

140,00

73,7514,75

13,35/kg

14,00

105

48

(A+B)

(A+B)
8,50/kg

10,35

85,00

41,40

Διαφανής εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών με διαλύτες, για 
εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία σε βάθος. 
Χρησιμοποιείται για την ισχυρή σταθεροποίηση τσιμεντοειδών 
υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορά 
από τριβές, που δεν "σκονίζουν". Χρησιμοποιείται επίσης ως 
αστάρι των εποξειδικών βαφών ΕΡ0ΧΥCOΑΤ, ΕΡΟΧΥCOΑΤ-VSF 
και ΕΡ0ΧΥCOΑΤ-S. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813.

 
2Κατανάλωση: 150-250 g/m  ανά στρώση.

Διαφανές εποξειδικό αστάρι και σφραγιστική επίστρωση 
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και 
αντοχή στις τριβές. Είναι ανθεκτικό στο νερό, σε οξέα, αλκάλια, 
πετρελαιοειδή προϊόντα και διαλύματα αλάτων. Χρησιμοποιείται 
ως αστάρι των εποξειδικών επιστρώσεων, για την παρασκευή 
ρητινοκονιαμάτων με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου καθώς και 
ως σφραγιστική επικάλυψη τσιμεντοειδών επιφανειών δαπέδων 
(βιομηχανικοί χώροι παραγωγής, αποθήκες κτλ.). 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813.

2Κατανάλωση: 200-300 g/m .

DUROFLOOR-BI

DUROFLOOR-PSF
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Εποξειδικά & Πολυουρεθανικά Δάπεδα

Δά
πε

δα

39
(A+B)

134,0013,40/kg
0402/2

Εποξειδικό αστάρι 
2 συστατικών για 
εποξειδικές επιστρώσεις

10 kg
(A+B)

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται
ως αστάρι εποξειδικών επιστρώσεων καθώς και για την
παρασκευή ρητινοκονιαμάτων με την προσθήκη χαλαζιακής
άμμου.
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813.
Απόχρωση: υποκίτρινο.

Κατανάλωση: 
2200-300 g/m .

DUROPRIMER-PSF

(A+B)

(A+B)

16

39

261,00

95,00

8,70/kg

9,50

0402/2

Εποξειδικό αστάρι 
2 συστατικών 
χωρίς διαλύτες

(A+B)

(A+B)

30 kg

10 kg

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
ως αστάρι για τσιμεντοειδείς επιφάνειες που θα επικαλυφθούν με 
εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος DUROFLOOR. 
Επίσης, με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου, για την παρασκευή 
ρητινοκονιαμάτων και υλικού στοκαρίσματος ρωγμών. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 κατά ΕΝ 13813.
Απόχρωση: υπόλευκο. 

Κατανάλωση: 
2250-400 g/m .

0402/1

Eποξειδικό υδατοδιαλυτό 
αστάρι 2 συστατικών

15

6

(A+B)
10 kg

(A+B)
1 kg

(A+B)
4 kg

(A+B)
39

(A+B)
180

(A+B)
72

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών. Χρησιμοποιείται ως 
αστάρι του ISOFLEX-PU 500 όταν πρόκειται να εφαρμοστεί πάνω 
σε μη απορροφητικά υποστρώματα ή σε παλιές στεγανωτικές 
στρώσεις. Κατάλληλο επίσης για το αστάρωμα τσιμεντοειδούς 
βάσης υποστρωμάτων, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κτλ., που 
πρόκειται να επιστρωθούν με εποξειδικές ρητίνες του συστήματος 
DUROFLOOR. 
Απόχρωση: υποκίτρινο.

2Κατανάλωση: 150-200 g/m .

8,60/kg

12,00

9,25

86,00

12,00

37,00

DUROPRIMER-PRO

EPOXYPRIMER 500

39
(A+B)

105,0010,50/kg

11
(A+B+Γ)(A+B+Γ)
151,207,20/kg

0402/2

Ειδικό εποξειδικό 
στεγανωτικό αστάρι 
2 συστατικών

10 kg
(A+B)

0423/2

Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό
αστάρι 3 συστατικών

21 kg
(A+B+Γ)

Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών. Χρησιμοποιείται 
σε υγρά ή νέα δάπεδα σκυροδέματος (ηλικίας μικρότερης των 
28 ημερών), που πρόκειται να επικαλυφθούν με εποξειδικές 
επιστρώσεις του συστήματος DUROFLOOR. 
Κατατάσσεται ως SR-Β2,0 κατά ΕΝ 13813. 
Απόχρωση: υποκίτρινο.

Κατανάλωση:
2  250-300 g/m ανά στρώση.

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
ως στεγανωτική στρώση σε δάπεδα που καταπονούνται από 
ανερχόμενη υγρασία και τα οποία πρόκειται να επικαλυφθούν με 
εποξειδικές επιστρώσεις ή τσιμεντοκονίες. Επιπλέον, σε 
περιπτώσεις που οι εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος 
DUROFLOOR πρόκειται να εφαρμοστούν σε υγρά δάπεδα ή 
δάπεδα επιβαρυμένα από έλαια (αφού πρώτα αυτά καθαριστούν).  
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813. 
Απόχρωση: ανοιχτό μπεζ.

2Κατανάλωση: 600-1000 g/m .

DUROPRIMER-W

DUROPRIMER-SG



Δάπεδα
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Βοηθητικά Υλικά & Εργαλεία

1374/6

Για τη δημιουργία ομοιόμορφων αρμών κατά την τοποθέτηση 
κεραμικών πλακιδίων. 
Συσκευασία: 500 τεμ./σακ.

Για τη δημιουργία ομοιόμορφων αρμών κατά την τοποθέτηση 
κεραμικών πλακιδίων. 
Συσκευασία: 500 τεμ./σακ.

1399/6

ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΜΩΝ

ΤΑΦ ΑΡΜΩΝ

1374/6

Για τη δημιουργία ομοιόμορφων αρμών κατά την τοποθέτηση
υαλότουβλων.
Συσκευασία: 50 τεμ./σακ.

1364/6

Για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων. 
Συσκευασία: 500 τεμ./σακ.

1311/6

Για τη διάστρωση εποξειδικών δαπέδων DUROFLOOR.

1329/6

Σπάτουλα ρυθμιζόμενου ύψους για τη διάστρωση εποξειδικών 
δαπέδων DUROFLOOR.

1318/6

0216/6

Για το πέρασμα της επιφάνειας της εποξειδικής επίστρωσης 
δαπέδου DUROFLOOR αμέσως μετά την επίστρωσή της. 
Αφαιρεί τον εγκλωβισμένο αέρα και ομογενοποιεί το υλικό.

Λάδι σπάτουλας. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της 
μεταλλικής σπάτουλας κατά την εφαρμογή ρητινούχων 
διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets).

1319/6

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ

ΣΦΗΝΕΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΟΔΟΝΤΩΤΗ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΡΑΚΕΛ

ΑΚΙΔΩΤΟ ΡΟΛΟ

NON STICK AGEND

ΠΕΔΙΛΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ

· Ακίδα 12 mm.

3 mm

σακ./κιβ.

σακ./κιβ.

2 mm
1 mm

80
100

60

3 mm40

30

4 mm30

24

5 mm18
7 mm14

10 mm5

5 mm
7 mm

2,49
2,49/σακ.

2,93 117,20
3,52 105,60
3,67 66,06

193,80

6,16 86,24

184,80

9,26 46,30

151,44

3,23/σακ.
6,16
6,31

199,20
249,00

σακ./κιβ.
6

σακ./κιβ.
100

45,007,50/σακ.

3,70/σακ.

8,00/τεμ.

129,00
/τεμ.

70,00
/ζεύγος

61,38/τεμ.

129,00

1398/6

Πρόσμικτο που αυξάνει τη θιξοτροπία και μειώνει τη ροή των 
εποξειδικών επιστρώσεων σε κατακόρυφες και κεκλιμένες 
επιφάνειες.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ

361,5 kg 35,90/kg 53,85

5 lit
1 lit

17,60/lit
18,50

88,00
18,50

61,38

70,00

370,00

8,00

EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ. ΠΑΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

Νέο
προϊόν
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Ειδικά πέδιλα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του DUROFLOOR.



EURO/TEM.EUROΤΕΜ.
/Ε.ΠΑΛ.ΣΥΣΚΕΥ. ΠΑΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ

1333/6

Μαλακό σφουγγάρι με χειρολαβή για τον τελικό καθαρισμό του 
εποξειδικού αρμόστοκου MULTIFILL-EPOXY.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Σφουγγάρι μαλακό ανταλλακτικό.

Διαστάσεις: 15 x 30 cm.

1301/6

Για φύσιγγες μαστιχών 310 ml.

Για λουκάνικα μαστιχών 600 ml.

ΧΕΙΡΟΠΙΣΤΟΛΟ
MΑΣΤΙΧΗΣ

1370/6

Χαλαζιακή άμμος ειδικής κοκκομετρίας για την κατασκευή
επιστρώσεων δαπέδων με DUROFLOOR. 54

Σάκος
18 kg

ΑΜΜΟΣ Q35 

4061/6

Χαλαζιακή άμμος ειδικής κοκκομετρίας για την κατασκευή
επιστρώσεων δαπέδων με DUROFLOOR 11. 53

Σάκος
25 kg

ΑΜΜΟΣ M32
XA AZIAKHΛ

1324/6

Για αγώγιμα εποξειδικά δάπεδα (DUROFLOOR-C).

16,5 m

45,26

5,10/τεμ.

0,55/kg

0,30/kg

3,60/m
ΧΑΛΚΟΤΑΙΝΙΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

1361/6

Για τη διαμόρφωση της επιφάνειας του MARMOCRET Fine.ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ

1308/6

Συσκευή για την εφαρμογή ενέσιμων εποξειδικών ρητινών.ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

533,00/
τεμ.

533,00

45,26

5,10

9,90

7,50

59,40
Ρολό

XAΛAZIAKH

Βοηθητικά Υλικά & Εργαλεία

1331/6

Σκληρό σφουγγάρι για τη λείανση και γαλακτοματοποίηση του 
εποξειδικού αρμόστοκου MULTIFILL-EPOXY.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

Διαστάσεις: 165 x 110 x 50 mm.

1332/6

Σκληρό σφουγγάρι με χειρολαβή για τη λείανση και
γαλακτοματοποίηση του εποξειδικού αρμόστοκου
MULTIFILL-EPOXY.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ
ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Διαστάσεις: 15 x 30 cm.

Σφουγγάρι σκληρό ανταλλακτικό.

1360/6

Μεταλλικό τριβίδι επιπέδωσης σοβάδων (τριβίδι ΡΑΜΠΟ).ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 18,20/τεμ. 18,20

0632/6

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης.ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

25,00/τεμ. 25,00

1322/6

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΑΤΗΤΗΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Μεταλλική σπάτουλα για την εφαρμογή της πατητής 
τσιμεντοκονίας DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FINISH και 
DUROCRET-DECO FLEX. 
Διατίθεται σε τρία μεγέθη: μικρή, μεσαία, μεγάλη. 240x100x0,6

280x120x0,6

200x80x0,6

12,85

13,47

12,51/τεμ.

12,85

13,47

12,51

10

4

14,41

20,00/τεμ.

8,76/τεμ. 8,76

20,00

14,41

10

10

4

5,36

3,66/τεμ.

11,68/τεμ.

3,66

11,68

5,36

99



Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων
ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ

ISOGUM 3V

ISOGUM P

11

11

ISOLAC AQUA-SATIN

ISOLAC AQUA-PRIMER

ISOLAC AQUA-GLOSS

29

30

29

13,28,41

EXTRA-TOP 89

EXTRA-TOP CR

FERROSEAL

FD-CLEAN

FAST-COVER

58

90

68

72

FIX-RAPID 5, 59

FERROSEAL-CSI 69

FLEX-COVER 67

FLEXCOAT 13, 28

FLEX MS-45 19, 76

GB-COVER 68

ISOFLEX-PU 500

ISOCURE 84

7

ISODIEN 4 PF ALU 12

90FLOWCRET 3-30 EXPRESS

FLEX PU-40

FLEX PU-30 S

FLEX PU-50 S

19, 75

19, 75

19, 75

FLEX-PRIMER

ISOCURE-A 84

ISOFLEX 6

FLOWCRET 1-10 90

90FLOWCRET 1-10 EXPRESS

8, 95EPOXYPRIMER 500

ISOFLEX-PU 550 9

5, 9ISOFLEX-PU 560 BT

7ISOFLEX AEGEAN

35, 71GRAFFITI REMOVER

7ISOFLEX HYBRID

ISOLAC-BT 12

31ISOLAC BLOCK GLOSS 

ISOLAC DUCO 30

EPOXYCOAT-W 33

33EPOXYCOAT-VSF

58DUROCRET-PLUS

DUROCRET-DECO FINISH 67, 87

DOMOSIL-S 18, 74

DUROCRET-PENETRATE 58

DUROFLOOR 92

DUROFLOOR-R 92

DUROFLOOR-C 93

92DUROFLOOR 11

DUROFLOOR-PSF 94

DUREBOND 62

DUROFLOOR-PU 93

DUROFLOOR-BI 34,91,94

DUROFLOOR-CMT

DUROFLOOR-CV

94

93

DUROCRET 58

DUROCRET-FAST

DUROCRET-DECO

58

66, 86

DS-99 83

EPOXYCOAT-S 33

67, 87DUROCRET-DECO FLEX

EPOMAX-STUCCO 61

EPOMAX-MT 61, 94

EPOMAX-ANCHOR 63

DUROPRIMER

DUROPRIMER-PSF

94

95

6, 95

DUROPRIMER-W

EPOMAX-L20

EPOMAX-L10

EPOMAX-LD

EPOMAX-PL

EPOMAX-EK

62

62

64

63

95

61

DUROPRIMER-SG

DUROPRIMER-PRO 95

EPOMAX-CMT 62

EPOXYCOAT

EPOXYCOAT-AC

33

33

87DUROCRET-DECO EPOXY

DOMOSIL-POOL 18, 74

22

17, 74

21

25, 72

80

73

73

72

20

20

22

21

21

26

18, 74

18, 74

17, 76

8

18, 75

82

80

4

5

83

81

82

80

81

6, 81

4, 11

5

65, 82

15

65, 82

4, 11

4, 11

4, 10

82

77

5

DELTA-NP-DRAIN

DELTA-VENT N

DOMOSIL

BEVETOL-SPL

CL-MARBLE

CL-MOLD

CL-CLEAN

CL-GROUT

DELTA-FOL PVG

DELTA-FOL PVE

DELTA-FLORAXX TOP

DELTA-NB

DELTA-MS

BLOCK PRIMER

DOMOSIL-MICRO

DOMOSIL-FIRE 300

DOMOSIL-CONSTRUCTION

ACCELERATOR 5000

DOMOSIL-FIRE 1200

ADIPLAST

ADINOL-RAPID

ADIFLEX-B

ADINOL-DM

AQUAMAT

AQUAFIX

ADIUM 132

ADIUM 150

ADINOL-RAPID 2H

AQUAMAT-ADMIX

AQUAMAT-MONOELASTIC

AQUAMAT-PENETRATE

AQUAMAT-F

AQUAMAT-ELASTIC

AQUAMAT-FLEX

AQUAMAT-MONOFLEX

ASOLIT

ASOLIT-TR

ASOLIT-POWDER

ASPHALTOS

AQUAMAT-SR

ISOFLEX-PU 500 THIXO 7

ISOFLEX-PU 500 DTL 8

ISOFLEX-PU 650 9, 86

FLEX MS-20 19, 75

ISOCURE-SB 84

30ISOLAC DUCO SATIN

100



Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων
ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ

27ISOMAT BETOCOLOR-S

MULTIFILL-EPOXY GLITTER 51

MULTIFILL-EPOXY THIXO

MULTIFILL-MARBLE 0-3

51

50

MULTIFLEX 47

MULTIFILL SMALTO 1-8

MULTIFILL STONE

49

51

NANO-SEAL 13

MULTIFILL-ELASTIC 51

52, 73MULTIFILL-EPOXY CLEANER

MARMOCRYL Fine 36

MARMOCRYL GRANIT 36

MARMOCRYL SILICONE Fine 37

MARMOCRYL SILICONE Decor 37

60MEGACRET-50 THIXO

60MEGACRET-40 GEO

MEGACRET-40 59

MEGACRET-40 FAST 60

MEGACRET-10 59

MARMOCRYL SILICONE SILICATE Fine 38

MARMOCRYL SILICONE SILICATE Decor 38

MONTAGE-W 54

MEGAWRAP-200 63

MEGAPLATE 64

MEGAGROUT-101

MEGAGROUT-100

60

60

MONTAGE-S 54

MULTIFILL 48

ML-PRIMER 41

61MEGAGROUT-INJECT 2-20

NANOPRO-L 14, 70

NANOPRO-M 14, 70

NANOPRO-C 14, 70

MARMOCRET-SP 40

MARMOCRYL Decor 36

MARMOCRET PLUS Fine 39

92ISOMAT BI-120 PU

ISOMAT BI-100 91

ISOMAT SILICONE 28

MARMOCRET PLUS Decor 40

MARMOCRET Fine 39

MARMOCRET 1 39

LATEX

MARMOCRET-BASE

83

39

MARMOCRET Decor

MARMOCRET-BOND

39

38

ISOMAT BUTYL TAPE ALU 21

16ISOMAT BUTYL TAPE

ISOMAT COLOR ACRYL 27

ISOMAT COLOR 25

24ISOMAT CLASSIC ECO

ISOMAT PU-FOAM

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL

76

76

ISOMAT GLITTER 52

64ISOMAT MT-80

ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL

24

27

ISOMAT MT-200 54

ISOMAT CLASSIC 24

78ISOMAT LA 40

77ISOMAT PU FOAM CLEANER

24ISOMAT CLASSIC ECO SATIN 

24ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC ECO

ISOMAT ST-1

ISOMAT YΔΡΟΧΡΩΜΑ

40

25

ISOPAST

ISO-PRIMER

68

12

JOINT-FILLER

ISOPAST-RUBBER

7

12

47, 88ISOMAT SUPERGRUND

31ISOXYL

31ISOXYL COLOR

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL LE 77

67, 88ISOMAT DECO COLOR

14ISOMAT SL 17

ISOMAT REPAIR 5-70 59

ISOMAT AK 22

ISOMAT AK 25

45

45

53ISOMAT AK-FIRE

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

ISOMAT AK-EPOXY FAST

54

54

ISOMAT AK-ELASTIC 45

ISOMAT AK-BLOCK 53

ISOMAT AK-PRIMER

ISOMAT AK-PARQUET

47

55

ISOMAT AK-RAPID 45

ISOMAT AK-GLASS 53

ISOMAT AK-GRAND 46

ISOMAT AK-LIGHT 45

ISOMAT AK-MARBLE 46

ISOMAT AK-MEGARAPID 46

46ISOMAT AK-RAPID FLEX

ISOMAT AK-THERMO 53

ISOMAT AK-T55 52

ISOMAT AK-STONE 46

ISOMAT AK-T65 52

ISOMAT AK-THERMO ACRYL 53

ISOMAT BATH & KITCHEN 25

ISOMAT AK 11 44

ISOMAT AK 12 44

ISOMAT AK 10 44

ISOMAT AK 20 44

ISOMAT ACRYL STUCCO 68

ISOMAT ACRYL

ISOMASTIC-A

27

73

ISOMAT AG 77 35, 71

ISOMAT AK 9 44

ISOMAC 12, 77

32ISOLUX MARINE

35, 71ISOMAT AG 80-2K

87ISOMAT ACRYL DECO

27ISOMAT BETOCOLOR

32ISOLUX BASE

32ISOLUX

ISOLAC RUST PRIMER 30

ISOMAT AK-GRANIT 47

PLANFIX-FINE

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL

PLANFIX

66

66

66

PL-PRIMER

PL-BOND

PLASTIPROOF

41

41

6, 80
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98NON STICK AGEND



Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% (17% στις περιοχές μειωμένου Φ.Π.Α.).

Παρατήρηση:
Για παραγγελίες προϊόντων με ειδικές αποχρώσεις, που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο, 
απαιτείται συμφωνία για την ποσότητα, την τιμή και τον χρόνο παράδοσής τους.
Ειδικότερα για τα εποξειδικά και για ποσότητες μικρότερες απο τις αναγραφόμενες ως ελάχιστες μπορεί 
να γίνει ειδική συμφωνία με διαφοροποίηση της τιμής. 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΟΜΒΙΑ DELTA 22

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ 99

ΒΥΣΜΑΤΑ DELTA 22

63

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 84

ΑΚΙΔΩΤΟ ΡΟΛΟ

ΑΜΜΟΣ Q35 XAΛAZIAKH

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

WATERSTOP 1520

98

99

62

99

20

ΑΜΜΟΣ M32 XAΛAZIAKH

VS-W

ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

26ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

40, 65

41,47,88

UNICRET-FAST

VS-1 34, 70

UNI-PRIMER

40, 64UNICRET

15

10, 93TOPCOAT-PU 720

35,71,89

35,71,89

34,70,89

VARNISH-PU 2K

VARNISH-PU 2KW

VARNISH-PU 650 MF 10, 86

10, 93TOPCOAT-PU 740

ΓΚΡΙ 42,5 69

ΛΕΥΚΟ 52,5 68

17, 76TIXOPHALTE

TREVIRA

MΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ 55

MΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 17, 55

99ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΕΔΙΛΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ 98

16ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60g

ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΤΑΦ ΑΡΜΩΝ

ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 99

42

98

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

99

99

99

ΧΑΛΚΟΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 99

ΧΕΙΡΟΠΙΣΤΟΛΟ ΜΑΣΤΙΧΗΣ 99

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛ. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ 15

ΎΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 15

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ 99

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛ. ΣΟΒΑΔΩΝ 42

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ 98

ΣΦΗΝΕΣ 98

ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΜΩΝ 98

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 16

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΡΑΚΕΛ 98

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΟΔΟΝΤΩΤΗ 98

ΠΡΟΦΙΛ DELTA

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ

22

98

99ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛ. ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ 88

102

32TEAK-OIL

SM-18 29, 31

STUCCOCRET 65

SPLIT-2000 83

STUCCOCRET-PLUS

SUPERBOND-PU

66

55

SILICONE-PRIMER 42

SM-12

SM-14

72

34

78SILICONE SPRAY

PRIMER-PU 100 8

PS-21

PS-20

REOTOL-SPL 80

RAPICRET 59

13, 69

14, 69

RETADOL

ROOF-TOP

SCREED-100

81

90

20

SCREED-SX 91

8PRIMER-PU 140

26PRIMER-GB

26PRIMER-PROFESSIONAL

78RUST TERMINATOR

SM-16 10, 72

PRIMER-PU 150 9, 86

PRIMER-S 165 9, 86

SCREED-60 EXPRESS 91

PRIMER ACRYL-S 29

25PRIMER CLASSIC

PRIMER ACRYL 28



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ISOMAT DECO COLOR

Α: κεραμιδί
Β: καφεκόκκινο
C: μαύρο
D: καφέ σκούρο
Ε: ώχρα
F: πράσινο
G: μπλε
Κ: μωβ
L: καφέ ανοιχτό
M: πορτοκαλί
Ν: μπλε Αιγαίου

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ISOMAT DECO COLOR ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΑΚΙ 25KG ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

DUROCRET DECO, DUROCRET DECO FLEX, DUROCRET DECO FINISH

ΜΟΚΑ
KΡΟΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ

E1-L1 
G1 
E1 

1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Ε & 1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ L ΑΝΑ ΣΑΚΙ 
1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ G ΑΝΑ ΣΑΚΙ 
1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Ε ΑΝΑ ΣΑΚΙ 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΑΚΙ 25KG ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

MARMOCRET PLUS FINE, MARMOCRET PLUS DECOR

403 ΟΥΡΑΝΟΣ
228 ΑΝΟΙΧΤΗ ΩΧΡΑ
227 ΣΟΜΟΝ ΑΠΑΛΟ
230 ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ
308 ΚΕΡΚΥΡΑ
325 ΑΜΦΟΡΕΑΣ

1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ G ΑΝΑ 2 ΣΑΚΙΑ
1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Ε ΑΝΑ ΣΑΚΙ
1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Ε & 1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Β ΑΝΑ 2 ΣΑΚΙΑ
2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ Ε ΑΝΑ ΣΑΚΙ
1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Ε & 1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ L ΑΝΑ ΣΑΚΙ
2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ Β & 1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ Ε ΑΝΑ ΣΑΚΙ
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ: ΤΗΛ.: 22620 56.406
FAX:   22620 31.644

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΤΗΛ.: 2310 576.001
FAX:   2310 722.111

ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ:
801-11-150-150

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΘΗΝΑ: ΤΗΛ.: 22620 56.406
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΤΗΛ.: 2310 576.002

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ:



05
18

801-11-150-150

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τ 2310 576 000, F 2310 722 475

ΑΘΗΝΑ
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
320 11 Οινόφυτα
Τ 22620 56406, F 22620 31644

ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
www.isomat.gr
info@isomat.gr
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Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας.


