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Περιεχόµενα

• ΜARMOLINE MONOSIS _ Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση, Υγροµόνωση, Ασφαλτικά
SVR _ Έγχρωµος παστώδης ρητινούχος σοβάς
SVR SILICONE 1,5mm _ Έγχρωµος παστώδης σιλικονούχος σοβάς
SVR GRANITE LOOK 1,5mm _ Έγχρωµος παστώδης ρητινούχος γρανιτοσοβάς
FK 201 _ Ρητινούχα κόλλα συγκόλλησης θερµοµονωτικών πλακών
FK 202 _ Λευκό ινοπλισµένο επίχρισµα κάλυψης θερµοµονωτικών πλακών
FK 202 ORGANIC _ Ακρυλικό επίχρισµα σε µορφή πάστας για επικάλυψη & συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών
GTL 30 _ Θερµοµονωτικό ελαφρύ κονίαµα δαπέδου 5 - 20cm
TL 2 _ Θερµοµονωτικός ελαφρύς σοβάς βασικής στρώσης
MST 11 _ Ακρυλικό αστάρι νερού
MS 33 _ ∆ιαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό χωρίς διαλύτες
AQUATA ELASTIC _ Ελαστικό & εύκαµπτο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών
AQUATA _ Σφραγιστικό ταχείας πήξης
AQUATA 240 (πρ. WS 240) _ Στεγανωτικό τσιµεντοειδές επαλειφόµενο κονίαµα
MST 22 _ Αστάρι πρόσφυσης ταράτσας
AQUATA SEAL 100 (πρ. ROOF SEAL 100) _ Ελαστοµερές επαλειφόµενο στεγανωτικό δωµάτων
AQUATA SEAL 200 HYBRID (πρ. ROOF SEAL 200 HYBRID) _ Στεγανωτική επαλειφόµενη µεµβράνη υβριδικής βάσης
AQUATA PU 35 (πρ. PU 35) _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
HI SIL _ Αντιµουχλική σιλικόνη
CONNECT _ Ακρυλικό σφραγιστικό
THERMOFOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών EPS - XPS
FOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης
BITUPRIMER _ Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης
BITUCOAT _ Ασφαλτικό γαλάκτωµα νερού
BITUMASTIC _ Παχύρευστη ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη
ALUPASTE _ Ασφαλτικό βερνίκι µε πάστα αλουµινίου
BITUBOND _ Αστάρι για κόλληση ασφαλτικών µεµβρανών
ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (ΑΡΡ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

• DÉCOR _ Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώµατα / Βερνικοχρώµατα & Αστάρια (Νερού & ∆ιαλύτου)
Πατητή Τσιµεντοκονία / Χρώµατα & Βερνίκια Ειδικών Εφαρµογών
Στόκοι Τοιχοποιίας & ∆ιακοσµητικοί
FLYING COLOURS INTERIOR _ Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση
UNI PAINT _ Πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση
FLYING COLOURS EXTERIOR _ Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική χρήση
UNI PAINT ACRYL _ Ακρυλικό τσιµεντόχρωµα
SUPER PAINT _ Ελαστοµερές µονωτικό χρώµα τοίχων
L’AQUA PRIMER _ Αστάρι νερού πολλαπλών εφαρµογών
L’AQUA PAINT _ Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα νερού
METALWOOD _ Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα διαλύτη
RUST OFF _ Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι
BYZANTINO _ Παραδοσιακό εξελιγµένο χρώµα ασβέστη
STUCCO VENEZIANO _ Ειδικός στόκος παλαιωµένου σβησµένου ασβέστη
VELVET DECO _ Χαλαζιακή διακοσµητική πατητή τσιµεντοκονία για δάπεδα και τοίχους
POWDER COLOUR _ Φυσική χρωστική σε µορφή πούδρας
VELVET LIQUID _ Ακρυλικό βερνίκι εµποτισµού
VELVET LIQUID S _ ∆ιαφανές σατινέ βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας
VELVET PRIMER _ Αστάρι για βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας
VELVET LIQUID P.U. _ Πολυουρεθανικό προστατευτικό βερνίκι - σατινέ
VELVET WAX _ Βερνίκι ειδικού κεριού για αδιαβροχοποίηση και προστασία
ANTI-GRAFFITI _ Γαλάκτωµα αντι - γκράφιτι
STUCCO PASTE _ Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδοµών
STUCCO BIANCO _ Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
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• Έτοιµοι Σοβάδες / Προετοιµασία ∆απέδων / Επισκευαστικά
ST 10 PRO VALUE _ Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
DECOR SV 010 _ Λευκός αδιάβροχος εξωτερικός σοβάς
MONO SV 100 _ Σοβάς µίας στρώσης
BP 115 _ Λευκός σοβάς µίας στρώσης
BP 110 _ Γκρι σοβάς µίας στρώσης
SV 60 _ Σοβάς µίας στρώσης
SV 1 _ Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής
SV 2 _ Σοβάς βασικής στρώσης
SV 3 _ Έτοιµο µάρµαρο
FP 140 _ Αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης
GB 30 _ Τσιµεντοκονία γεµίσµατος δαπέδων 3 - 15cm
FLOW 200 _ Τσιµεντοκονία εξοµάλυνσης δαπέδων 1 - 3cm
FLOW SL 500 _ Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα 1 - 10mm
PERLOMONOSIS _ Μονωτικό υλικό πλήρωσης σε µορφή κόκκων
PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ) _ Ηµιέτοιµο ελαφροσκυρόδεµα διογκωµένου περλίτη
PERLOROCK 3 & 5 _ ∆ιογκωµένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή περλιτοδέµατος
PRO CONTACT _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
GN 30 _ Εκτοξευόµενο κονίαµα ενίσχυσης τοιχοποιίας
SV 101 _ Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς µίας στρώσης
SV 103 _ Επισκευαστικός σοβάς κανονικής πήξης µίας στρώσης
MP 20 _ Οικοδοµική ρητίνη κονιαµάτων
M STEEL 44 _ Επαλειφόµενο αστάρι οπλισµού
G CEMENT _ Γκρι τσιµέντο
W CEMENT _ Λευκό τσιµέντο
GB 250 _ Γαρµπιλοµπετόν
LX 40 _ Λάσπη χτισίµατος
KL 101 _ Συνδετική κονία ποροµπετόν
PYRO PRO _ Πυρίµαχη λάσπη για πυρότουβλα

• Επισκευή / Αποκατάσταση & Προστασία Σκυροδέµατος
FLUIDCRETE R4 _ Ρευστό κονίαµα για δοµικές επισκευές σκυροδέµατος και αγκυρώσεις
THIXOCRETE R4 _ Θιξοτροπικό κονίαµα δοµικών επισκευών σκυροδέµατος
BS 18 _ Ινοπλισµένο επισκευαστικό κονίαµα για εµφανές µπετόν
DURA EP PASTE _ Εποξειδική πάστα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες πολλαπλών χρήσεων
DURA EP FLUID _ Ρευστό εποξειδικό κονίαµα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες
DURA EP INJECTION _ Ενέσιµες εποξειδικές ρητίνες 2 συστατικών χωρίς διαλύτες
HARD TOP Q _ Τσιµεντοειδές σκληρυντικό επιφανείας σκυροδέµατος
TOP COAT PRIMER _ ∆ύο συστατικών εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες
TOP COAT EP _ Έγχρωµη εποξειδική βαφή προστασίας δαπέδων από σκυρόδεµα

• Κόλλες Πλακιδίων / Μαρµάρων / Γρανιτών / Αρµοί
UNIVERSAL WHITE _ Λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων (C1T)
SUPER 100 _ Λευκή ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TE)
RAPID 180 _ Ακρυλική κόλλα ταχείας πήξεως (C1FT)
FLEX 2000 _ Ελαστική ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TES1)
FLEX 2600 _ Λευκή ρητινούχα ελαστική κόλλα πλακιδίων παντός τύπου (C2TES1)
FLEX 3000 _ Υψηλής ποιότητας ελαστική κόλλα πλακιδίων παντός τύπου (C2TES2)
KM 100 _ Λευκή ακρυλική κόλλα για µάρµαρα και γρανίτες (C2TE)
LM 400 _ Λευκή λάσπη για µάρµαρα και γρανίτες
POWER 2 SLAB _ Σύστηµα υψηλής απόδοσης για την ενίσχυση πλακών φυσικών λίθων
ARMOS 0 - 2mm _ Λευκός αρµόστοκος µαρµάρων (CG2WA)
ARMOS 0 - 5mm _ Έγχρωµος αρµόστοκος πλακιδίων τοίχου & δαπέδου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (CG2WA)
ARMOS 6 - 20mm _ Αρµόστοκος κεραµικών πλακιδίων (CG2WA)
MCL 200 _ Ισχυρό καθαριστικό µαρµάρων
TCL 100 _ Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων - αρµών - γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας

Περιεχόµενα
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• Πρόσθετα Σκυροδέµατος
Επιβραδυντές / Ρευστοποιητές
CHRYSO® PLAST GR 120 _ Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής (ΕΝ934-2, Π10)
CHRYSO® PLAST GR 200 _ Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής (ΕΝ934-2, Π10)
CHRYSO® PLAST GR 300 _ Στεγανοποιητικό µάζας σκυροδέµατος - Ρευστοποιητής/µειωτής νερού (EN934-2, Π9 & Π2)

Υπερρευστοποιητές
CHRYSO® PLAST GR 80 _ Υπερρευστοποιητής - Πλαστικοποιητής - Επιβραδυντής (ΕΝ934-2, Π11.1-11.2)
CHRYSO® FLUID AG 20 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)
CHRYSO® OPTIMA 74 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)
CHRYSO® OPTIMA 76 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2) - Πρόσθετο ενεµάτων (ΕΝ934-4)
CHRYSO® OPTIMA 234 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)
CHRYSO® PREMIA 184 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)

Ειδικά Πρόσθετα
CHRYSO® AIR G 500 _ Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π5)
CHRYSO® XEL 650 _ Επιταχυντής πήξης σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π5)
CHRYSO® SERENIS _ Πρόσθετο που µειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέµατος και των κονιαµάτων
CHRYSO® FUGE B4 _ Μειωτής υδατοαπορρόφησης (ΕΝ 934-2, Π9)
CHRYSO® FC _ Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (ΕΝ 934-2)

Συµπληρωµατικά Υλικά Σκυροδετήσεων
CHRYSO® DEM EKLA 12 _ Αποκολλητικό τύπων σκυροδέµατος - Φυτικό γαλάκτωµα
CHRYSO® CURE HPE _ Υδατοδιαλυτή αντιεξατµιστική µεµβράνη
CHRYSO® Deco Lav P series _ Σειρά υδατοδιαλυτών επιφανειακών επιβραδυντών - θετικής εφαρµογής (8 τύποι)
CHRYSO® Crackstop M195 series _ Συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου

• Παράρτηµα
Θερµοµονωτικές Πλάκες
Λευκές Θερµοµονωτικές Πλάκες ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης _ EPS
Γκρι Θερµοµονωτικές Πλάκες Γραφιτούχας Πολυστερίνης _ G/EPS
Γαλάζιες Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS
Γαλάζιες Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS
Γκρι Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS GREY
Γκρι Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS GREY

Βοηθητικά Υλικά
Υαλοπλέγµατα
Γωνιόκρανα / Νεροσταλάκτες
Σιδηροδρόµοι αρχικής στήριξης
Καρφιά στήριξης σιδηροδρόµου
Πείροι - καρφιά στήριξης πλακών πολυστερίνης

Περιεχόµενα
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> Οι τιµές του παρόντος τιµοκαταλόγου επιβαρύνονται µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

> Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

> Οι παραγγελίες ειδικών προϊόντων ή αποχρώσεων γίνονται κατόπιν συνεννόησης.

Γενικοί Όροι Συνεργασίας
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MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά



MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία
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SVR Έγχρωµος παστώδης ρητινούχος σοβάς.
Έτοιµος προς χρήση, λευκός ή έγχρωµος παστώδης ρητινούχος σοβάς, σε 
κοκκοµετρίες 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0mm. Tελική επικάλυψη πάνω σε θερµοµο-
νωτικές πλάκες του πιστοποιηµένου συστήµατος MARMOLINE MONOSIS. 
Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από εµφανές µπετόν, σοβά τελικής στρώσης, 
παλαιές βαµµένες επιφάνειες, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες. Λόγω της 
µεγάλης ελαστικότητας που διαθέτει, γεφυρώνει τυχόν αστοχίες σε 
επιφάνειες τοιχοποιίας (τριχοειδείς ρωγµές) που είναι δυνατόν να υπάρχουν 
σε παλαιά κτίρια και δεν επιτρέπει σε αυτές να εµφανισθούν ξανά.
Κατανάλωση:
• SVR 1mm (1,8 - 2,0 kg/m2). • SVR 1,5mm (2,0 - 2,3 kg/m2).
• SVR 2mm (2,5 - 3,0 kg/m2). • SVR 3mm (3,0 - 3,5 kg/m2).

35,00 €
35,00 €
35,00 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

660 kg
-

Χρωµατισµός
µε συνεννόηση

-
XW
W
T

1,75 € / kg
1,75 € / kg
1,75 € / kgΓ

SVR
SILICONE

1,5mm

Έγχρωµος παστώδης σιλικονούχος σοβάς.
Έτοιµος προς χρήση, λευκός ή έγχρωµος παστώδης σιλικονούχος σοβάς, µε 
µέγιστο κόκκο 1,5mm. Τελική επικάλυψη συστηµάτων εξωτερικής 
θερµοµόνωσης σε παλαιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Ιδανικός και για 
χρήση πάνω σε επιφάνειες από εµφανές µπετόν, σοβά τελικής στρώσης, 
τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες.
Κατανάλωση:
2,0 - 2,3 kg/m2.

46,40 €
43,60 €
41,60 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

660 kg
-

Χρωµατισµός
µε συνεννόηση

-
XW
W
T

2,32 € / kg
2,18 € / kg
2,08 € / kgΓ

SVR
GRANITE LOOK

1,5mm

Έγχρωµος παστώδης ρητινούχος γρανιτοσοβάς.
Έτοιµος προς χρήση, µε υφή ακατέργαστου γρανίτη και µέγιστο κόκκο 
1,5mm. Τελική επικάλυψη πάνω σε θερµοµονωτικές πλάκες συστηµάτων  
εξωτερικής θερµοµόνωσης, σε παλαιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Είναι 
ιδανικός προς χρήση σε επιφάνειες από εµφανές µπετόν, σοβά τελικής 
στρώσης, παλαιές βαµµένες επιφάνειες, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες. Λόγω 
της µεγάλης ελαστικότητας που διαθέτει, γεφυρώνει τυχόν αστοχίες σε 
επιφάνειες τοιχοποιίας (τριχοειδείς ρωγµές) που είναι δυνατόν να υπάρχουν 
σε παλαιά κτίρια και δεν επιτρέπει σε αυτές να εµφανισθούν ξανά.
Κατανάλωση:
2,0 - 2,3 kg/m2.

45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

660 kg
-

Splash Beige
Splash Grey

Chocola
Grey

2,25 € / kg
2,25 € / kg
2,25 € / kg
2,25 € / kg

Γ

“ Το ∆ιαµάντι στα εξωτερικά επιχρίσµατα”

Σ Ε Ι Ρ Α  Π Α Σ Τ Ω ∆ Ο Υ Σ  Σ Ο Β Α



MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία
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Ακρυλικό επίχρισµα σε µορφή πάστας για επικάλυψη & 
συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών.
Έτοιµο ινοπλισµένο λευκό παστώδες ρητινούχο επίχρισµα/κόλλα για την 
επικάλυψη θερµοµονωτικών πλακών από διογκωµένη (EPS) ή εξηλασµένη 
πολυστερίνη (XPS), ή πετροβάµβακα (MW) και την ενίσχυσή τους µε 
κατάλληλο πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και για τη συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών σε εξωτερικές επιφάνειες 
κτιρίων.
Κατανάλωση: • Περίπου 3 kg/m2, όταν χρησιµοποιείται σαν οπλισµένο µε 
πλέγµα επίχρισµα σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα. • 2 - 4 kg/m2, ανάλογα µε 
το είδος του υποστρώµατος και το µέγεθος των δοντιών της σπάτουλας, 
όταν χρησιµοποιείται ως κόλλα θερµοµονωτικών πλακών.

29,25 €∆οχείο 15 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

495 kg

1,95 € / kgFK 202
ORGANIC

Γ

Θερµοµονωτικό ελαφρύ κονίαµα δαπέδου 5 - 20cm.
Χρησιµοποιείται για γέµισµα, αλφάδιασµα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας 
έτοιµη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή 
γρανιτών. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (µπαλκόνια, 
δώµατα, ταράτσες κ.λπ.). ∆ε ρηγµατώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώ-
σεις. Παρέχει σηµαντική θερµοµόνωση, και λόγω του µικρότερου βάρους του 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται µεγάλα πάχη 
γεµίσµατος. Συνιστώµενο ελάχιστο πάχος εφαρµογής 5 εκατοστά.   
Κατανάλωση:
Περίπου 12 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.

5,85 €Σακί 30 kg
-

Παλέτα
45 χαρτόσακοι,

1.350 kg
-

Σιλό
χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

195,00 € / tn

B

GTL 30

Θερµοµονωτικός ελαφρύς σοβάς βασικής στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως βασική στρώση σοβά (λάσπωµα ή «χοντρό») εξωτερικά 
και εσωτερικά κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, 
δηµιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα 
περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισµα µαρµάρου). Xάρη στο 
ελαφρύτερο βάρος του, σε σχέση µε τον σοβά βασικής στρώσης, επιτυγχάνε-
ται µείωση των φορτίων στις τοιχοποιίες της κατασκευής. Κατάλληλο και για 
την κατασκευή οδηγών από λάσπη.
Κατανάλωση:
Περίπου 10 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

6,45 €Σακί 30 kg
-

Παλέτα
45 χαρτόσακοι,

1.350 kg
-

Σιλό
χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

215,00 € / tn

Β

TL 2

FK 201 Ρητινούχα κόλλα συγκόλλησης θερµοµονωτικών πλακών
από εξηλασµένη ή διογκωµένη πολυστερίνη και πετροβάµβακα, εξωτερικά 
και εσωτερικά σε επιφάνειες όπως: µπετόν, τούβλα, σοβά, πέτρα, ποροµπετόν, 
κ.λπ. Χρησιµοποιείται και σαν υλικό προετοιµασίας των θερµοµονωτικών 
πλακών για τις επόµενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν, σε συνδυασµό 
µε πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα MARMOLINE για την αποφυγή ρηγµατώσεων.
Κατανάλωση:
Περίπου 4 - 7 kg/m2 ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής.

8,58 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

343,00 € / tn

Β

FK 202 Λευκό ινοπλισµένο επίχρισµα κάλυψης θερµοµονωτικών 
πλακών από διογκωµένη ή εξηλασµένη πολυστερίνη και πετροβάµβακα, 
για τον οπλισµό των επιφανειών αυτών, σε συνδυασµό µε το πιστοποιηµένο 
υαλόπλεγµα MARMOLINE. Χρησιµοποιείται επίσης και σαν ΚΟΛΛΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ των θερµοµονωτικών πλακών σε επιφάνειες όπως: µπετόν, 
τούβλα, σοβάς, τσιµεντόλιθοι, ποροµπετόν, πέτρα κ.λπ.
Κατανάλωση:
• 4 - 4,5 kg ξηρού κονιάµατος ανά m2, όταν χρησιµοποιείται σαν οπλισµένο 
µε πλέγµα κονίαµα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα.
• 4 - 7 kg ξηρού κονιάµατος ανά m2, ανάλογα µε το είδος του υποστρώµα-
τος, όταν χρησιµοποιείται ως κόλλα θερµοµονωτικών πλακών.

11,05 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

442,00 € / tn

Β



MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία
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Ακρυλικό επίχρισµα σε µορφή πάστας για επικάλυψη & 
συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών.
Έτοιµο ινοπλισµένο λευκό παστώδες ρητινούχο επίχρισµα/κόλλα για την 
επικάλυψη θερµοµονωτικών πλακών από διογκωµένη (EPS) ή εξηλασµένη 
πολυστερίνη (XPS), ή πετροβάµβακα (MW) και την ενίσχυσή τους µε 
κατάλληλο πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και για τη συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών σε εξωτερικές επιφάνειες 
κτιρίων.
Κατανάλωση: • Περίπου 3 kg/m2, όταν χρησιµοποιείται σαν οπλισµένο µε 
πλέγµα επίχρισµα σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα. • 2 - 4 kg/m2, ανάλογα µε 
το είδος του υποστρώµατος και το µέγεθος των δοντιών της σπάτουλας, 
όταν χρησιµοποιείται ως κόλλα θερµοµονωτικών πλακών.

29,25 €∆οχείο 15 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

495 kg

1,95 € / kgFK 202
ORGANIC

Γ

Θερµοµονωτικό ελαφρύ κονίαµα δαπέδου 5 - 20cm.
Χρησιµοποιείται για γέµισµα, αλφάδιασµα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας 
έτοιµη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή 
γρανιτών. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (µπαλκόνια, 
δώµατα, ταράτσες κ.λπ.). ∆ε ρηγµατώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώ-
σεις. Παρέχει σηµαντική θερµοµόνωση, και λόγω του µικρότερου βάρους του 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται µεγάλα πάχη 
γεµίσµατος. Συνιστώµενο ελάχιστο πάχος εφαρµογής 5 εκατοστά.   
Κατανάλωση:
Περίπου 12 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.

5,85 €Σακί 30 kg
-

Παλέτα
45 χαρτόσακοι,

1.350 kg
-

Σιλό
χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

195,00 € / tn

B

GTL 30

Θερµοµονωτικός ελαφρύς σοβάς βασικής στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως βασική στρώση σοβά (λάσπωµα ή «χοντρό») εξωτερικά 
και εσωτερικά κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, 
δηµιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα 
περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισµα µαρµάρου). Xάρη στο 
ελαφρύτερο βάρος του, σε σχέση µε τον σοβά βασικής στρώσης, επιτυγχάνε-
ται µείωση των φορτίων στις τοιχοποιίες της κατασκευής. Κατάλληλο και για 
την κατασκευή οδηγών από λάσπη.
Κατανάλωση:
Περίπου 10 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

6,45 €Σακί 30 kg
-

Παλέτα
45 χαρτόσακοι,

1.350 kg
-

Σιλό
χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

215,00 € / tn

Β

TL 2

FK 201 Ρητινούχα κόλλα συγκόλλησης θερµοµονωτικών πλακών
από εξηλασµένη ή διογκωµένη πολυστερίνη και πετροβάµβακα, εξωτερικά 
και εσωτερικά σε επιφάνειες όπως: µπετόν, τούβλα, σοβά, πέτρα, ποροµπετόν, 
κ.λπ. Χρησιµοποιείται και σαν υλικό προετοιµασίας των θερµοµονωτικών 
πλακών για τις επόµενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν, σε συνδυασµό 
µε πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα MARMOLINE για την αποφυγή ρηγµατώσεων.
Κατανάλωση:
Περίπου 4 - 7 kg/m2 ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής.

8,58 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

343,00 € / tn

Β

FK 202 Λευκό ινοπλισµένο επίχρισµα κάλυψης θερµοµονωτικών 
πλακών από διογκωµένη ή εξηλασµένη πολυστερίνη και πετροβάµβακα, 
για τον οπλισµό των επιφανειών αυτών, σε συνδυασµό µε το πιστοποιηµένο 
υαλόπλεγµα MARMOLINE. Χρησιµοποιείται επίσης και σαν ΚΟΛΛΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ των θερµοµονωτικών πλακών σε επιφάνειες όπως: µπετόν, 
τούβλα, σοβάς, τσιµεντόλιθοι, ποροµπετόν, πέτρα κ.λπ.
Κατανάλωση:
• 4 - 4,5 kg ξηρού κονιάµατος ανά m2, όταν χρησιµοποιείται σαν οπλισµένο 
µε πλέγµα κονίαµα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα.
• 4 - 7 kg ξηρού κονιάµατος ανά m2, ανάλογα µε το είδος του υποστρώµα-
τος, όταν χρησιµοποιείται ως κόλλα θερµοµονωτικών πλακών.

11,05 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

442,00 € / tn

Β

Ζέστη το Χειµώνα ∆ροσιά το Καλοκαίρι

MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία
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∆ιαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό χωρίς διαλύτες.
Χρησιµοποιείται για την στεγάνωση και προστασία των κοινών και των 
έγχρωµων τσιµεντούχων σοβάδων, αλλά και σε κάθε άλλη απορροφητική 
επιφάνεια όπως σκυρόδεµα, κεραµίδια, τσιµεντοκονίες, µωσαϊκά ταρατσών, 
απορροφητικά πετρώµατα, φυσικούς λίθους κ.λπ. Προστατεύει τα δάπεδα, 
και τα αγυάλιστα µάρµαρα από το νερό και τους ρύπους. Προστατεύει τα 
φυσικά χρώµατα των σοβάδων και των φυσικών πετρωµάτων χωρίς να 
ξεφλουδίζει και να γυαλίζει. Σταθεροποιεί την απόχρωση των έγχρωµων 
τσιµεντούχων επιχρισµάτων, η οποία δεν σκουραίνει πλέον µετά τη διαβροχή.
Στεγανοποιεί και προστατεύει τους αρµούς στα πλακίδια.   
Κατανάλωση:
Χρησιµοποιήστε 0,2 - 1,0 kg/m2 , ανάλογα µε την επιφάνεια.

93,00 €

25,25 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
24 δοχεία,

480 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

4,65 € / kg

5,05 € / kg

Ελαστικό & εύκαµπτο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών.
Είναι κατάλληλο για: • Υγροµόνωση σκυροδέµατος και γεφύρωση ρωγµών 
έως 1 mm. • Προστασία του σκυροδέµατος από τους ατµοσφαιρικούς 
παράγοντες. • Επικάλυψη υγροµόνωσης σε οροφές  µε χρήση πλέγµατος 
όπου είναι απαραίτητο. • Στεγανοποίηση υπογείων, δεξαµενών νερού και 
πισινών (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). • Σφράγισµα και επίστρωση οπών 
µεσοζευγµάτων για να εξασφαλιστεί η υγροµόνωση. 
• Στεγανοποίηση θεµελίων, πλακών τοιχοποιίας.      
Κατανάλωση:
Για επικάλυψη πάχους 1mm απαιτείται 1,65 kg µίγµατος ανά m2.

22,50 €

42,50 €

Συστατικό Α
Σακί 25 kg

-
Παλέτα

60 χαρτόσακοι,
1.500 kg

-
Συστατικό Β
∆οχείο 8,75 kg

-
Παλέτα 60 δοχεία,

525 kg

900,00 € / tn

4,86 € / kg

B

Σφραγιστικό ταχείας πήξης.
Έτοιµο, γκρι, υπέρ ταχείας πήξης βιοµηχανικό επισκευαστικό κονίαµα, µε 
αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν 
την εξαιρετική πρόσφυση µε το υπόστρωµα, την ακαριαία πήξη και τις 
µεγάλες µηχανικές αντοχές. Χρησιµοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί 
άµεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγµές, τρύπες και αρµούς σε 
διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόµους, δεξαµενές, βόθρους, 
σήραγγες, υπόγειους χώρους, θεµέλια κ.τ.λ. ‘Εχει αποδειχτεί ιδανικό για 
στηρίξεις και αγκυρώσεις σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και όπου αλλού 
απαιτείται άµεση και δυνατή στήριξη και επισκευή.   
Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1 lt σκληρυµένου µίγµατος χρειάζεται 
περίπου 1,6 kg AQUAΤΑ.

3,10 €∆οχείο 1 kg
-

Χαρτοκιβώτιο
6 δοχεία,

6 kg

3,10 € / kg

Β

MS 33

Γ

AQUATA
ELASTIC

AQUATA

MST 11 Ακρυλικό αστάρι νερού.
Εφαρµόζεται σε παλαιές ή νέες επιφάνειες, όπως: σοβάς, σπατουλαριστοί 
τοίχοι µπετόν. Ισχυροποιεί και σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες που θα 
βαφούν µε πλαστικό ή ακρυλικό χρώµα. Λόγω της µείωσης της απορροφητι-
κότητας του υποστρώµατος βελτιώνεται ο απαιτούµενος χρόνος βαφής και 
αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώµατος. Η χρήση του σαν αστάρι στις 
επιφάνειες που πρόκειται να επιχριστούν µε έγχρωµο σοβά, µειώνει την 
απορροφητικότητα του υποστρώµατος και ο έγχρωµος σοβάς στεγνώνει 
οµοιόµορφα.    
Κατανάλωση:
Περίπου 1 kg ανά 10 έως 15 m2.   

54,00 €

28,50 €

16,25 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
24 δοχεία,

480 kg
-

∆οχείο 10 kg
-

Παλέτα
40 δοχεία,

400 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

2,70 € / kg

2,85 € / kg

3,25 € / kg

Γ



MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

10

Στεγανωτική επαλειφόµενη µεµβράνη υβριδικής βάσης.
Έτοιµο επαλειφόµενο στεγανωτικό ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης 
µε ελαστοµερείς ρητίνες. Χρησιµοποιείται για την ισχυρή στεγανοποίηση 
δωµάτων, µπαλκονιών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, λαµαρινών κ.λπ. 
Αποτελεί εγγύηση για την τοπική και άρρηκτη στεγάνωση ρωγµών σε 
επιφάνειες δωµάτων, καθώς και σε τεχνικά έργα οδοποιίας, γεφυρών κ.λπ.        
Κατανάλωση:
1,0 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα.

51,74 €

22,00 €

∆οχείο 13 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

429 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

3,98 € / kg

4,40 € / kg

Γ

AQUATA SEAL
200 HYBRID

(πρ. ROOF SEAL 200
HYBRID)

Ζέστη το Χειµώνα ∆ροσιά το Καλοκαίρι

Στεγανωτικό τσιµεντοειδές επαλειφόµενο κονίαµα.
Εφαρµόζεται για την στεγάνωση του υποστρώµατος προληπτικά ή 
επισκευαστικά. Για την στεγάνωση στοιχείων σκυροδέµατος τοιχοποιίας και 
σοβά. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις από απλή υγρασία µέχρι νερό υπό πίεση. 
Κατάλληλο για στεγάνωση των υπογείων τοιχίων εσωτερικά και εξωτερικά 
πριν την επιχωµάτωση (επισκευαστικά ή προληπτικά), ζαρντινιέρων, 
δεξαµενών, πισινών κ.λπ. Επαλείφεται σε κάθετες και επίπεδες επιφάνειες 
από µπετόν, πέτρα, τούβλα, τσιµεντόλιθους, σοβάδες, ποροµπετόν, κ.λπ. που 
πρόκειται να επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια ή µάρµαρα. Προσφύεται 
άριστα στο υπόστρωµα. Για ιδιαίτερες απαιτήσεις και ελαστικότητας 
συνιστάται η προσθήκη της ακρυλικής ρητίνης MARMOLINE MP 20.        
Κατανάλωση: Περίπου 2,5 - 3 kg κονιάµατος ανά m2 πάχους 2 mm. 

19,38 €

5,40 €

Σακί 25 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.350 kg
-

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,
(4χ5 kg), 960 kg

775,00 € / tn

1.080,00 € / tn

Β

AQUATA 240
(πρ. WS 240)

Ελαστοµερές επαλειφόµενο στεγανωτικό δωµάτων.
Έτοιµο, χωρίς διαλύτες, ελαστοµερές δωµάτων, ενισχυµένο µε ακρυλικές 
ρητίνες. Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγµές που υπάρχουν στην 
επιφάνεια εφαρµογής, δηµιουργώντας µία ελαστική στεγανή αδιαπέραστη 
µεµβράνη από το νερό, χωρίς να δηµιουργεί µατίσεις. Χρησιµοποιείται για την 
στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλκονιών, τσιµεντοκονιών, τοίχων κ.τ.λ. 
Κατανάλωση:
1,0 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα.

45,76 €

19,75 €

∆οχείο 13 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

429 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

3,52 € / kg

3,95 € / kg

Γ

AQUATA
SEAL 100

(πρ. ROOF SEAL 100)

Αστάρι πρόσφυσης ταράτσας. 
Έτοιµο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση 
του υποστρώµατος µε τις επόµενες στρώσεις επαλειφόµενων στεγανωτικών 
MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID. 
Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των 
επαλειφόµενων ελαστοµερών στεγανωτικών AQUATA SEAL 100 και 
AQUATA SEAL 200 HYBRID σε επιφάνειες όπως σκυρόδεµα, σοβά, 
γυψοσανίδες κ.τ.λ.
Κατανάλωση:
Περίπου 150 - 200 gr/m2 ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώµα-
τος.

42,00 €

12,25 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
24 δοχεία,

480 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

2,10 € / kg

2,45 € / kg

Γ

MST 22



MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

10

Στεγανωτική επαλειφόµενη µεµβράνη υβριδικής βάσης.
Έτοιµο επαλειφόµενο στεγανωτικό ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης 
µε ελαστοµερείς ρητίνες. Χρησιµοποιείται για την ισχυρή στεγανοποίηση 
δωµάτων, µπαλκονιών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, λαµαρινών κ.λπ. 
Αποτελεί εγγύηση για την τοπική και άρρηκτη στεγάνωση ρωγµών σε 
επιφάνειες δωµάτων, καθώς και σε τεχνικά έργα οδοποιίας, γεφυρών κ.λπ.        
Κατανάλωση:
1,0 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα.

51,74 €

22,00 €

∆οχείο 13 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

429 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

3,98 € / kg

4,40 € / kg

Γ

AQUATA SEAL
200 HYBRID

(πρ. ROOF SEAL 200
HYBRID)

Ζέστη το Χειµώνα ∆ροσιά το Καλοκαίρι

Στεγανωτικό τσιµεντοειδές επαλειφόµενο κονίαµα.
Εφαρµόζεται για την στεγάνωση του υποστρώµατος προληπτικά ή 
επισκευαστικά. Για την στεγάνωση στοιχείων σκυροδέµατος τοιχοποιίας και 
σοβά. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις από απλή υγρασία µέχρι νερό υπό πίεση. 
Κατάλληλο για στεγάνωση των υπογείων τοιχίων εσωτερικά και εξωτερικά 
πριν την επιχωµάτωση (επισκευαστικά ή προληπτικά), ζαρντινιέρων, 
δεξαµενών, πισινών κ.λπ. Επαλείφεται σε κάθετες και επίπεδες επιφάνειες 
από µπετόν, πέτρα, τούβλα, τσιµεντόλιθους, σοβάδες, ποροµπετόν, κ.λπ. που 
πρόκειται να επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια ή µάρµαρα. Προσφύεται 
άριστα στο υπόστρωµα. Για ιδιαίτερες απαιτήσεις και ελαστικότητας 
συνιστάται η προσθήκη της ακρυλικής ρητίνης MARMOLINE MP 20.        
Κατανάλωση: Περίπου 2,5 - 3 kg κονιάµατος ανά m2 πάχους 2 mm. 

19,38 €

5,40 €

Σακί 25 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.350 kg
-

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,
(4χ5 kg), 960 kg

775,00 € / tn

1.080,00 € / tn

Β

AQUATA 240
(πρ. WS 240)

Ελαστοµερές επαλειφόµενο στεγανωτικό δωµάτων.
Έτοιµο, χωρίς διαλύτες, ελαστοµερές δωµάτων, ενισχυµένο µε ακρυλικές 
ρητίνες. Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγµές που υπάρχουν στην 
επιφάνεια εφαρµογής, δηµιουργώντας µία ελαστική στεγανή αδιαπέραστη 
µεµβράνη από το νερό, χωρίς να δηµιουργεί µατίσεις. Χρησιµοποιείται για την 
στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλκονιών, τσιµεντοκονιών, τοίχων κ.τ.λ. 
Κατανάλωση:
1,0 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα.

45,76 €

19,75 €

∆οχείο 13 kg
-

Παλέτα
33 δοχεία,

429 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

3,52 € / kg

3,95 € / kg

Γ

AQUATA
SEAL 100

(πρ. ROOF SEAL 100)

Αστάρι πρόσφυσης ταράτσας. 
Έτοιµο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση 
του υποστρώµατος µε τις επόµενες στρώσεις επαλειφόµενων στεγανωτικών 
MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID. 
Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των 
επαλειφόµενων ελαστοµερών στεγανωτικών AQUATA SEAL 100 και 
AQUATA SEAL 200 HYBRID σε επιφάνειες όπως σκυρόδεµα, σοβά, 
γυψοσανίδες κ.τ.λ.
Κατανάλωση:
Περίπου 150 - 200 gr/m2 ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώµα-
τος.

42,00 €

12,25 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
24 δοχεία,

480 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

2,10 € / kg

2,45 € / kg

Γ

MST 22

MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

11

Αντιµουχλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας.  
Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.
∆ε χρωµατίζεται. Χρησιµοποιείται για σφράγιση αρµών σε µπανιέρες, 
νιπτήρες, αλουµίνια, τζάµια κ.λπ. Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρµόζεται 
πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές.

2,87 €Φυσίγγι 280 ml
-

Κιβώτιο
25 τεµάχια

Λευκό
∆ιάφανο

Γ

HI SIL

Σφραγιστικό πολυουρεθάνης.
Ελαστοµερές σφραγιστικό αρµών, ενός συστατικού, µε βάση την πολυουρε-
θάνη, σε µορφή θιξοτροπικής πάστας. Μετά την επαφή του µε τον 
ατµοσφαιρικό αέρα µετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική µάζα. ∆ιατίθεται 
σε λευκό και γκρί. Χρησιµοποιείται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις σε 
οικοδοµικές εφαρµογές, σε βιοµηχανικές εφαρµογές, σε εσωτερική 
διακόσµηση, σε εφαρµογές σε πλοία και σε αυτοκίνητα. Μετά τον πολυµερι-
σµό του µπορεί να βαφεί µε τα περισσότερα συνήθη συστήµατα βαφής. Έχει 
ικανότητα πρόσφυσης στα περισσότερα πορώδη ή µη πορώδη υποστρώµατα 
όπως: Σκυρόδεµα, κεραµικά, γυαλί, ξύλο, αλουµίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι,  
γαλβανιζέ ή βαµµένο µέταλλο, σκληρό πλαστικό ή ελαστικό.

3,85 €

4,95 €

Φυσίγγι
αλουµινίου

310 ml
-

Κιβώτιο
25 τεµάχια

-
Λουκάνικο

600 ml
-

Κιβώτιο
15 τεµάχιαΓ

AQUATA PU 35
(πρ. PU 35)

Ακρυλικό σφραγιστικό υλικό υψηλής ποιότητας µε βάση ακρυλικές 
ρητίνες, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μετά την τοποθέτησή του, 
ερχόµενο σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, µετατρέπεται σε συνεκτική 
πλαστοελαστική µάζα που προσφύεται στα χείλη των αρµών.  Μπορεί να 
βαφτεί. Είναι κατάλληλο για υλικά όπως µπετόν, σοβάς, τούβλα, αλουµίνιο, 
ξύλο κ.τ.λ. Χρησιµοποιείται για αρµούς τέτοιων υλικών για παράθυρα και 
περβάζια, κάσες κουφωµάτων, κουφώµατα αλουµινίου και ρωγµές σε 
τοίχους και στέγες. ∆εν είναι κατάλληλο για αρµούς που είναι µόνιµα 
εµβαπτισµένοι σε νερό (π.χ. δεξαµενές), ή σε αρµούς που υπόκεινται σε 
µεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές.

1,30 €

2,35 €

Φυσίγγι 280 ml
-

Κιβώτιο
25 τεµάχια

-
Λουκάνικο

600 ml
-

Κιβώτιο
15 τεµάχια

ΛευκόΓ

CONNECT

Αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση θερµοµονωτικών 
πλακών EPS - XPS.
Κόλλα‐αφρός πολυουρεθάνης, πιστολιού/χειρός, ενός συστατικού, χαµηλής 
διόγκωσης, χωρίς διαλύτες, για επαγγελµατική χρήση. Χρησιµοποιείται για τη 
συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών από πολυστερίνη σε συστήµατα 
εξωτερικής θερµοµόνωσης. Η κόλλα THERMOFOAM 2 SEAL δεν υποκαθι-
στά τη βοηθητική µηχανική στήριξη των πλακών µε κατάλληλα πλαστικά 
βύσµατα, η οποία είναι απαραίτητη µέχρι να επιτευχθεί η σκλήρυνση της 
κόλλας. To προϊόν στεγνώνει όταν εκτίθεται στην υγρασία του ατµοσφαιρι-
κού αέρα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τσιµέντο, τούβλο, ξύλο, HDF, 
µέταλλο, άσφαλτο κ.λπ.  

8,30 €∆οχείο 830 ml
-

Κιβώτιο
12 τεµάχια

Γ

THERMOFOAM
2 SEAL

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαµηλής διόγκωσης. 
Πολυµερίζεται µε την ατµοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, 
τσιµέντο, πέτρες, µέταλλα κ.λπ. Ο πολυµερισµένος αφρός είναι ανθεκτικός 
στην φωτιά και µη τοξικός. Χρησιµοποιείται για: Τοποθέτηση παραθύρων και  
πορτών - Τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών - Γέµισµα τρυπών, 
ρωγµών, αρµών και ανοιγµάτων - Σφράγισµα ανοιγµάτων σε σκεπές και 
µονωτικά υλικά - ∆ηµιουργία ηχοµονωτικών παραπετασµάτων - Αρµολόγηση 
και µόνωση κεραµιδιών, χωρισµάτων κ.λπ. -  Γέµισµα τρυπών γύρω από 
σωλήνες. Μια φιάλη µπορεί να δώσει µέχρι και 45 λίτρα πολυµερισµένου 
αφρού.

5,40 €∆οχείο 750 ml
-

Κιβώτιο
12 τεµάχια

Γ

FOAM 2 SEAL



MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

12

Παχύρευστη ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη µε βάση ειδικά 
πολυµερισµένα υλικά, ειδικές ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες.  
Εφαρµόζεται εν ψυχρώ. Χρησιµοποιείται για πλήρωση - σφράγιση αρµών, 
ρωγµών, χαραγών γωνιών συναρµογής στο σκυρόδεµα, σε ξύλινες 
κατασκευές και στην τοιχοποιία. Εφαρµόζεται και σε κάθετους αρµούς µικρού 
ανοίγµατος. Χρησιµοποιείται επίσης για κόλληση ασφαλτικών µεµβρανών, 
που η επιφάνειά τους έχει επικάλυψη χαλαζιακής άµµου, ασφαλτόχαρτων  
κ.τ.λ. Συνεργάζεται άψογα µε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, 
ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν  
πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη 
(διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.   
Κατανάλωση: 0,10 - 0,15 lt/τρέχον µέτρο αρµού, διαστάσεων 1cm x 1cm. 

71,40 €

22,95 €

∆οχείο 20 lt
-

∆οχείο 5 lt

3,57 € / lt

4,59 € / lt

Γ

Ασφαλτικό βερνίκι µε πάστα αλουµινίου. 
Εφαρµόζεται κυρίως για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία των  
ασφαλτικών υλικών (παλαιών και νέων), κάθε στεγανοποιηµένης επιφάνειας.   
Επίσης χρησιµοποιείται και για την αντισκωριακή προστασία µεταλλικών 
επιφανειών π.χ. σωλήνων, υπόστεγων, µεταλλικών σκεπών ή δεξαµενών.    
Συνεργάζεται µε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, µέταλλο, 
γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, ξύλο. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν  
πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη 
(διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.  
Κατανάλωση:
• Ασφαλτικές επιφάνειες: 0,125 - 0,160 lt/m2 ανά στρώση.
• Μεταλλικές επιφάνειες: 0,100 - 0,130 lt/m2 ανά στρώση.

123,00 €∆οχείο 20 lt 6,15 € / lt

Γ

Αστάρι για κόλληση ασφαλτικών µεµβρανών.
Πολύ εύχρηστο υλικό για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών αλλά και 
σαν αντιδιαβρωτικό µεταλλικών επιφανειών.  Έχει τέλεια πρόσφυση σε 
επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, ξύλο, πέτρα, τούβλο, πάνω στις  
οποίες δηµιουργεί σκληρή στεγανωτική προστατευτική µεµβράνη. Προσβάλ-
λεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες  
προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει 
οργανικούς διαλύτες.
Κατανάλωση:
0,3 - 0,5 lt/m2, ανά στρώση, ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

59,40 €∆οχείο 20 lt

Γ

BITUMASTIC

BITUBOND

ALUPASTE

2,97 € / lt

Ασφαλτικό γαλάκτωµα νερού µε αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, 
έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δηµιουργεί προστατευτική µεµβράνη. 
Χρησιµοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεµα, µε ή χωρίς 
οπλισµό (υαλόπλεγµα) µεταξύ των στρώσεων. Αραιωµένο, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως αστάρι για τη δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.  
Αυτούσιο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για συγκόλληση πλακών πολυστερί-
νης σε ταράτσες.   
Κατανάλωση:
Περίπου 0,5 kg/m2 σαν αστάρι και περίπου 0,6 kg/m2 για στεγάνωση, ανά 
στρώση, ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

18,18 €∆οχείο 18 kg 1,01 € / kg

Γ

Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης.
Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, 
µέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο ή γυψοσανίδα. Xρησιµοποιείται για στεγάνωση 
και προστασία επιφανειών από σκυρόδεµα και µέταλλο όπως δωµάτων, 
υπογείων τοιχίων, θεµελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαµενών 
(από σκυρόδεµα ή µεταλλικών). Επίσης χρησιµοποιείται ως αστάρι, για την 
επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών, αραιωµένο κατά 20% µε βενζίνη. 
Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε  
επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι 
περιέχει οργανικούς διαλύτες.    
Κατανάλωση: 0,3 - 0,5 lt/m2, ανά στρώση, ανάλογα µε το είδος και την  
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

57,60 €

16,20 €

4,06 €

∆οχείο 20 lt
-

∆οχείο 5 lt
-

∆οχείο 1 lt

2,88 € / lt

3,24 € / lt

4,06 € / lt

Γ

BITUPRIMER

BITUCOAT



MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

12

Παχύρευστη ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη µε βάση ειδικά 
πολυµερισµένα υλικά, ειδικές ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες.  
Εφαρµόζεται εν ψυχρώ. Χρησιµοποιείται για πλήρωση - σφράγιση αρµών, 
ρωγµών, χαραγών γωνιών συναρµογής στο σκυρόδεµα, σε ξύλινες 
κατασκευές και στην τοιχοποιία. Εφαρµόζεται και σε κάθετους αρµούς µικρού 
ανοίγµατος. Χρησιµοποιείται επίσης για κόλληση ασφαλτικών µεµβρανών, 
που η επιφάνειά τους έχει επικάλυψη χαλαζιακής άµµου, ασφαλτόχαρτων  
κ.τ.λ. Συνεργάζεται άψογα µε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, 
ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν  
πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη 
(διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.   
Κατανάλωση: 0,10 - 0,15 lt/τρέχον µέτρο αρµού, διαστάσεων 1cm x 1cm. 

71,40 €

22,95 €

∆οχείο 20 lt
-

∆οχείο 5 lt

3,57 € / lt

4,59 € / lt

Γ

Ασφαλτικό βερνίκι µε πάστα αλουµινίου. 
Εφαρµόζεται κυρίως για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία των  
ασφαλτικών υλικών (παλαιών και νέων), κάθε στεγανοποιηµένης επιφάνειας.   
Επίσης χρησιµοποιείται και για την αντισκωριακή προστασία µεταλλικών 
επιφανειών π.χ. σωλήνων, υπόστεγων, µεταλλικών σκεπών ή δεξαµενών.    
Συνεργάζεται µε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, µέταλλο, 
γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, ξύλο. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν  
πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη 
(διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.  
Κατανάλωση:
• Ασφαλτικές επιφάνειες: 0,125 - 0,160 lt/m2 ανά στρώση.
• Μεταλλικές επιφάνειες: 0,100 - 0,130 lt/m2 ανά στρώση.

123,00 €∆οχείο 20 lt 6,15 € / lt

Γ

Αστάρι για κόλληση ασφαλτικών µεµβρανών.
Πολύ εύχρηστο υλικό για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών αλλά και 
σαν αντιδιαβρωτικό µεταλλικών επιφανειών.  Έχει τέλεια πρόσφυση σε 
επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, ξύλο, πέτρα, τούβλο, πάνω στις  
οποίες δηµιουργεί σκληρή στεγανωτική προστατευτική µεµβράνη. Προσβάλ-
λεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες  
προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει 
οργανικούς διαλύτες.
Κατανάλωση:
0,3 - 0,5 lt/m2, ανά στρώση, ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας.

59,40 €∆οχείο 20 lt

Γ

BITUMASTIC

BITUBOND

ALUPASTE

2,97 € / lt

Ασφαλτικό γαλάκτωµα νερού µε αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, 
έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δηµιουργεί προστατευτική µεµβράνη. 
Χρησιµοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεµα, µε ή χωρίς 
οπλισµό (υαλόπλεγµα) µεταξύ των στρώσεων. Αραιωµένο, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως αστάρι για τη δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.  
Αυτούσιο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για συγκόλληση πλακών πολυστερί-
νης σε ταράτσες.   
Κατανάλωση:
Περίπου 0,5 kg/m2 σαν αστάρι και περίπου 0,6 kg/m2 για στεγάνωση, ανά 
στρώση, ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

18,18 €∆οχείο 18 kg 1,01 € / kg

Γ

Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης.
Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, 
µέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο ή γυψοσανίδα. Xρησιµοποιείται για στεγάνωση 
και προστασία επιφανειών από σκυρόδεµα και µέταλλο όπως δωµάτων, 
υπογείων τοιχίων, θεµελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαµενών 
(από σκυρόδεµα ή µεταλλικών). Επίσης χρησιµοποιείται ως αστάρι, για την 
επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών, αραιωµένο κατά 20% µε βενζίνη. 
Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε  
επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι 
περιέχει οργανικούς διαλύτες.    
Κατανάλωση: 0,3 - 0,5 lt/m2, ανά στρώση, ανάλογα µε το είδος και την  
απορροφητικότητα της επιφάνειας.

57,60 €

16,20 €

4,06 €

∆οχείο 20 lt
-

∆οχείο 5 lt
-

∆οχείο 1 lt

2,88 € / lt

3,24 € / lt

4,06 € / lt

Γ

BITUPRIMER

BITUCOAT

MARMOLINE MONOSIS Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση / Υγροµόνωση / Ασφαλτικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
m2

Τιµή ανά
συσκευασία
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Στεγανωτική µεµβράνη ΑΡΡ µε άµµο. 44,00 €4,0 kg / -5°C
(1x10 m)
25 ρολά

∆
GENERAL
COLUMBA P

4,40 € / m2

Στεγανωτική µεµβράνη ΑΡΡ µε ψηφίδα. 45,00 €

51,00 €

∆

GENERAL
COLUMBA P
MINERAL

4,50 € / m2

5,10 € / m2

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (ΑΡΡ)

Στεγανωτική µεµβράνη SBS µε ψηφίδα και οπλισµό µε 
υφαντό πολυεστέρα.

∆

GENERAL
LYBRA FC
MINERAL

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (SBS) 

Ασφαλτική µεµβράνη για κεραµοσκεπές. 109,00 €(1x50 m)
25 ρολά∆

GENERAL
AQUARIUS
PP

2,18 € / m2

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Πιστοποιηµένο Σύστηµα
Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

MARMOLINE MONOSIS

Ζέστη το Χειµώνα / ∆ροσιά το Καλοκαίρι

4,0 kg / -5°C
(1x10 m)
25 ρολά

-
4,5 kg / -5°C

(1x10 m)
23 ρολά

4,0 kg / -15°C
(1x10 m)
25 ρολά

-
4,5 kg / -15°C

(1x10 m)
23 ρολά

6,40 € / m2

7,60 € / m2

64,00 €

76,00 €
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DÉCOR Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώµατα
Βερνικοχρώµατα & Αστάρια (Νερού & ∆ιαλύτου)
Πατητή Τσιµεντοκονία / Χρώµατα & Βερνίκια Ειδικών Εφαρµογών
Στόκοι Τοιχοποιίας & ∆ιακοσµητικοί



DÉCOR Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώµατα / Βερνικοχρώµατα & Αστάρια (Νερού & ∆ιαλύτου)
Πατητή Τσιµεντοκονία / Χρώµατα & Βερνίκια Ειδικών Εφαρµογών
Στόκοι Τοιχοποιίας & ∆ιακοσµητικοί

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

15

FLYING
COLOURS
INTERIOR

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση.
Απλώνει εξαιρετικά και δίνει µια οµοιόµορφη λεία επιφάνεια µατ βελούδινης 
υφής. Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή µη, νέες επιφάνειες σοβά, µπετόν, 
γυψοσανίδας, τσιµεντοσανίδας ή για παλαιές ήδη βαµµένες επιφάνειες.  
Καλυπτικότητα:
13 - 14 m2/lt.

49,90 €
16,70 €
4,40 €

XW
10 lt
3 lt

750 ml
-

10 lt:
Παλέτα 33 δοχείων

-
3 lt:

Παλέτα 80 δοχείων
-

750 ml:
Κιβώτιο 6 τεµαχίων

4,99 € / lt
5,57 € / lt
5,87 € / lt

E

UNI PAINT Πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση.
Απλώνει εξαιρετικά και δίνει µια κλασσική λεία µατ επιφάνεια. Κατάλληλο για 
σπατουλαριστές ή µη νέες επιφάνειες σοβά, µπετόν, γυψοσανίδας, 
τσιµεντοσανίδας ή για παλαιές ήδη βαµµένες επιφάνειες.  
Καλυπτικότητα:
13 - 14 m2/lt.

29,60 €
10,50 €
3,20 €

XW
9 lt
3 lt

750 ml
-

9 lt:
Παλέτα 33 δοχείων

-
3 lt:

Παλέτα 80 δοχείων
-

750 ml:
Κιβώτιο 6 τεµαχίων

3,29 € / lt
3,50 € / lt
4,27 € / lt

Ε

FLYING
COLOURS
EXTERIOR

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώµα για εξωτερική χρήση.
Απλώνεται εύκολα και δίνει µια επιφάνεια µατ, αδιάβροχη και µε ικανότητα 
διαπνοής. Κατάλληλο για κάθε είδους επιφάνεια από σοβά, µπετόν, 
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα ή για παλαιές ήδη βαµµένες επιφάνειες.
Καλυπτικότητα:
12 - 13 m2/lt.

59,00 €
18,80 €
5,20 €

XW
10 lt
3 lt

750 ml
-

10 lt:
Παλέτα 33 δοχείων

-
3 lt:

Παλέτα 80 δοχείων
-

750 ml:
Κιβώτιο 6 τεµαχίων

5,90 € / lt
6,27 € / lt
6,93 € / lt

E

Ακρυλικό τσιµεντόχρωµα νερού κατάλληλο για εξωτερική χρήση. 
Απλώνει εξαιρετικά και δουλεύεται εύκολα, επιτρέποντας την διαπνοή της 
επιφάνειας. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στα 
αλκάλια, σε νέες ή επαναβαµµένες δοµικές επιφάνειες, καθώς και σε 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει µεγάλη καλυπτικότητα και 
ασυναγώνιστη απόδοση.
Καλυπτικότητα:
13 - 14 m2/lt.

41,50 €
15,20 €
4,20 €

XW
9 lt
3 lt

750 ml
-

9 lt:
Παλέτα 33 δοχείων

-
3 lt:

Παλέτα 80 δοχείων
-

750 ml:
Κιβώτιο 6 τεµαχίων

4,61 € / lt
5,07 € / lt
5,60 € / lt

E

Ελαστοµερές µονωτικό χρώµα τοίχων. Ακρυλικό, ελαστοµερές, 
προστατευτικό µονωτικό χρώµα, µε βάση ελαστοµερείς, 100% ακρυλικές 
ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών 
επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Συνδυάζει τις ιδιότητες του 
µονωτικού και του χρώµατος σε ένα προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να 
επαναβαφεί µε συµβατικό ακρυλικό χρώµα. Εφαρµόζεται σε κάθε είδους 
επιφάνεια όπως σοβά, µπετόν, τσιµεντοσανίδα, συστήµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης.
Καλυπτικότητα:
Περίπου 10 m2/lt (ανά στρώση) ανάλογα µε το υπόστρωµα.

64,50 €
34,00 €
5,50 €

XW
10 lt
5 lt

750 ml
-

10 lt:
Παλέτα 33 δοχείων

-
5 lt:

Παλέτα 80 δοχείων
-

750 ml:
Κιβώτιο 6 τεµαχίων

6,45 € / lt
6,80 € / lt
7,33 € / lt

Ε

UNI PAINT
ACRYL

SUPER
PAINT



DÉCOR Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώµατα / Βερνικοχρώµατα & Αστάρια (Νερού & ∆ιαλύτου)
Πατητή Τσιµεντοκονία / Χρώµατα & Βερνίκια Ειδικών Εφαρµογών
Στόκοι Τοιχοποιίας & ∆ιακοσµητικοί

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία
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L’ AQUA
PRIMER

Αστάρι νερού πολλαπλών εφαρµογών.
Υδατοδιαλυτό άοσµο λευκό αστάρι, υψηλής ποιότητας, µε σύνθεση 
σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει πολύ καλή 
πρόσφυση σε επιφάνειες από ξύλο, µέταλλο (αλουµίνιο, γαλβανιζέ κ.λπ), 
γυψοσανίδα, PVC κ.λπ. Είναι ιδανικό υπόστρωµα για το βερνικόχρωµα νερού 
MARMOLINE L’ AQUA PAINT.
Απόδοση:
8 - 10 m2/lt.

24,70 €

7,70 €

2,5 lt:
Κιβώτιο

4 τεµαχίων
-

750 ml:
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

9,88 € / lt

10,27 € / lt

ΣΤ

L’ AQUA
PAINT

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα νερού.
Άοσµο υδατοδιαλυτό βερνικόχρωµα νέας τεχνολογίας, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Εφαρµόζεται σε ξύλο, µέταλλο (αλουµίνιο, γαλβανιζέ, κ.λπ.), 
γυψοσανίδα ή PVC. Κατάλληλο για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους, 
οροφές, κ.λπ. και για κάθε µεταλλική ή ξύλινη κατασκευή. Προτείνεται 
ιδιαίτερα για παιδικά δωµάτια, παιδικούς σταθµούς, σχολεία, νοσοκοµεία, 
κ.λπ.
Απόδοση:
10 - 12 m2/lt.

28,50 €

8,70 €

28,50 €

8,70 €

11,40 € / lt

11,60 € / lt

11,40 € / lt

11,60 € / lt

ΣΤ

METALWOOD Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα διαλύτη µε αντισκωριακές 
ιδιότητες. Κατάλληλο για όλες τις µεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες, 
όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αµαξώµατα, έπιπλα, κ.λπ. Έχει εξαιρετική 
αντοχή στο πλύσιµο και το κιτρίνισµα, προσφέροντας ένα τέλειο αποτέλεσµα.
Απόδοση:
13 - 15 m2/lt.

24,30 €

7,70 €

24,30 €

7,70 €

XW
2,5 lt:

Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων

-
Κυπαρισσί
& Μαύρο

2,5 lt:
Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων

9,72 € / lt

10,27 € / lt

9,72 € / lt

10,27 € / lt
ΣΤ

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι υψηλών αντοχών, για 
µεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει συνθετικές ρητίνες που του προσδίδουν 
εξαιρετική πρόσφυση. Χρησιµοποιείται σε µεταλλικές επιφάνειες, παρέχοντας 
µακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες.
Απόδοση:
8 - 10 m2/lt.

17,50 €

5,80 €

Γκρι
&

Καφέ
2,5 lt:

Κιβώτιο
4 τεµαχίων

-
750 ml:
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

7,00 € / lt

7,73 € / lt

ΣΤ

Παραδοσιακό εξελιγµένο χρώµα ασβέστη. Φυσικό χρώµα µε βάση 
τον παλαιωµένο σβησµένο ασβέστη, µε εξαιρετικές αντιµουχλικές ιδιότητες, 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε πορώδη νέα επιφάνεια τοίχου η οποία δεν έχει βαφτεί. ∆εν είναι 
κατάλληλο για επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρµοστεί ακρυλικό ή άλλο 
υλικό που τις έχει καταστήσει µη-πορώδεις / αδιάβροχες (π.χ. πλαστικό 
χρώµα, λαδοµπογιά). ∆ιατίθεται σε λευκό ή σε µεγάλο αριθµό αποχρώσεων,  
βάσει ειδικού χρωµατολογίου.
Καλυπτικότητα:
Περίπου 12 - 14 m2/lt, για κάθε χέρι, ανάλογα µε το υπόστρωµα.

89,00 €

30,90 €

∆οχείο 10 lt
-

∆οχείο 3 lt

8,90 € / lt

10,30 € / lt

Ε

RUST OFF

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

XW Gloss
2,5 lt:

Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων

-
XW Satin

2,5 lt:
Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων



DÉCOR Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώµατα / Βερνικοχρώµατα & Αστάρια (Νερού & ∆ιαλύτου)
Πατητή Τσιµεντοκονία / Χρώµατα & Βερνίκια Ειδικών Εφαρµογών
Στόκοι Τοιχοποιίας & ∆ιακοσµητικοί

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία
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L’ AQUA
PRIMER

Αστάρι νερού πολλαπλών εφαρµογών.
Υδατοδιαλυτό άοσµο λευκό αστάρι, υψηλής ποιότητας, µε σύνθεση 
σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει πολύ καλή 
πρόσφυση σε επιφάνειες από ξύλο, µέταλλο (αλουµίνιο, γαλβανιζέ κ.λπ), 
γυψοσανίδα, PVC κ.λπ. Είναι ιδανικό υπόστρωµα για το βερνικόχρωµα νερού 
MARMOLINE L’ AQUA PAINT.
Απόδοση:
8 - 10 m2/lt.

24,70 €

7,70 €

2,5 lt:
Κιβώτιο

4 τεµαχίων
-

750 ml:
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

9,88 € / lt

10,27 € / lt

ΣΤ

L’ AQUA
PAINT

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα νερού.
Άοσµο υδατοδιαλυτό βερνικόχρωµα νέας τεχνολογίας, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Εφαρµόζεται σε ξύλο, µέταλλο (αλουµίνιο, γαλβανιζέ, κ.λπ.), 
γυψοσανίδα ή PVC. Κατάλληλο για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους, 
οροφές, κ.λπ. και για κάθε µεταλλική ή ξύλινη κατασκευή. Προτείνεται 
ιδιαίτερα για παιδικά δωµάτια, παιδικούς σταθµούς, σχολεία, νοσοκοµεία, 
κ.λπ.
Απόδοση:
10 - 12 m2/lt.

28,50 €

8,70 €

28,50 €

8,70 €

11,40 € / lt

11,60 € / lt

11,40 € / lt

11,60 € / lt

ΣΤ

METALWOOD Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα διαλύτη µε αντισκωριακές 
ιδιότητες. Κατάλληλο για όλες τις µεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες, 
όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αµαξώµατα, έπιπλα, κ.λπ. Έχει εξαιρετική 
αντοχή στο πλύσιµο και το κιτρίνισµα, προσφέροντας ένα τέλειο αποτέλεσµα.
Απόδοση:
13 - 15 m2/lt.

24,30 €

7,70 €

24,30 €

7,70 €

XW
2,5 lt:

Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων

-
Κυπαρισσί
& Μαύρο

2,5 lt:
Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων

9,72 € / lt

10,27 € / lt

9,72 € / lt

10,27 € / lt
ΣΤ

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι υψηλών αντοχών, για 
µεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει συνθετικές ρητίνες που του προσδίδουν 
εξαιρετική πρόσφυση. Χρησιµοποιείται σε µεταλλικές επιφάνειες, παρέχοντας 
µακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες.
Απόδοση:
8 - 10 m2/lt.

17,50 €

5,80 €

Γκρι
&

Καφέ
2,5 lt:

Κιβώτιο
4 τεµαχίων

-
750 ml:
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

7,00 € / lt

7,73 € / lt

ΣΤ

Παραδοσιακό εξελιγµένο χρώµα ασβέστη. Φυσικό χρώµα µε βάση 
τον παλαιωµένο σβησµένο ασβέστη, µε εξαιρετικές αντιµουχλικές ιδιότητες, 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε πορώδη νέα επιφάνεια τοίχου η οποία δεν έχει βαφτεί. ∆εν είναι 
κατάλληλο για επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρµοστεί ακρυλικό ή άλλο 
υλικό που τις έχει καταστήσει µη-πορώδεις / αδιάβροχες (π.χ. πλαστικό 
χρώµα, λαδοµπογιά). ∆ιατίθεται σε λευκό ή σε µεγάλο αριθµό αποχρώσεων,  
βάσει ειδικού χρωµατολογίου.
Καλυπτικότητα:
Περίπου 12 - 14 m2/lt, για κάθε χέρι, ανάλογα µε το υπόστρωµα.

89,00 €

30,90 €

∆οχείο 10 lt
-

∆οχείο 3 lt

8,90 € / lt

10,30 € / lt

Ε

RUST OFF

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

XW Gloss
2,5 lt:

Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων

-
XW Satin

2,5 lt:
Κιβώτιο 4 τεµαχίων

750 ml:
Κιβώτιο 12 τεµαχίων

DÉCOR Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώµατα / Βερνικοχρώµατα & Αστάρια (Νερού & ∆ιαλύτου)
Πατητή Τσιµεντοκονία / Χρώµατα & Βερνίκια Ειδικών Εφαρµογών
Στόκοι Τοιχοποιίας & ∆ιακοσµητικοί

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

17

STUCCO
VENEZIANO

Ειδικός στόκος παλαιωµένου σβησµένου ασβέστη για τη 
διακόσµηση εσωτερικών επιφανειών και τη δηµιουργία τεχνοτροπιών.
Η τελική επιφάνεια που επιτυγχάνεται έχει γυαλιστερή και λεία υφή και  
διαπνέει, ενώ δεν προσβάλλεται από µύκητες / µούχλα. Εάν επιστρωθεί 
επιπλέον και µε το βερνικι ειδικού κεριού VELVET WAX, καθίσταται 
αδιάβροχη και µπορεί να πλένεται. Το προϊόν διατίθεται σε λευκή βάση η 
οποία µπορεί να χρωµατιστεί µε τις ανόργανες χρωστικές MARMOLINE 
POWDER COLOUR.   
Καλυπτικότητα:
Περίπου 1 m2/κg.

62,00 €

14,40 €

∆οχείο 5 kg
-

∆οχείο 1 kg
Σε κιβώτιο

των 6 τεµαχίων

12,40 € / kg

14,40 € / kg

E

VELVET DECO Χαλαζιακή διακοσµητική πατητή τσιµεντοκονία για δάπεδα 
και τοίχους.
Για την αισθητική ανακαίνιση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 
κτιρίων, σε καταστήµατα και οικίες, σε δάπεδα, τοίχους, µπάνια, σκάλες, 
κουζίνες, κτιστά κρεβάτια, ντουζιέρες, κ.λπ. Σε 2 διαφορετικές κοκκοµετρίες 
ανάλογα µε τη χρήση σε δάπεδο ή τοίχο. Οι χρωστικές πούδρες POWDER 
COLOUR αποδίδουν στην πατητή τσιµεντοκονία πληθώρα χρωµατικών 
αποχρώσεων. Μπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε λείο µπετόν ή παλιές 
επιφάνειες από πλακάκι, µωσαϊκό, µάρµαρο, σοβά, µε κατάλληλη προεργασία 
του υποστρώµατος σε συνδυασµό µε το χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT.    
Καλυπτικότητα:
Περίπου 1,25 kg κονιάµατος ανά m2 για κάθε στρώση πάχους 1 mm.  

15,63 €
15,63 €

Σακί 25 kg*
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

FLOOR
WALL

625,00 € / tn
625,00 € / tn

POWDER
COLOUR

Φυσική χρωστική σε µορφή πούδρας.
Φυσικές οικολογικές χρωστικές, προερχόµενες από φυσικά οξείδια µετάλλων 
ακίνδυνα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. ∆ιατίθενται σε πολλά βασικά 
χρώµατα, µε τα οποία µπορείτε να δηµιουργήσετε απεριόριστο αριθµό 
τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής. Χρησιµοποιούνται για το 
χρωµατισµό της πατητής τσιµεντοκονίας VELVET DECO καθώς και των 
λευκών τσιµεντοειδών προϊόντων MARMOLINE. Μπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν και για το χρωµατισµό των ελαστοµερών µεµβρανών 
AQUATA SEAL 100 & AQUATA SEAL 200 HYBRID.

Για τις αποχρώσεις δείτε τη σελίδα 40.

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
6,13 €

29,25 €

∆οχείο 250 gr
Σε κιβώτιο

των 6 τεµαχίων
-

Λευκό
Μπεζ - Καφέ

Καφέ
Ώχρα

Κόκκινο
Μαύρο
Πράσινο

Μπλε

12,00 € / kg
12,00 € / kg
12,00 € / kg
12,00 € / kg
12,00 € / kg
12,00 € / kg
24,50 € / kg

117,00 € / kgB

VELVET LIQUID Ακρυλικό βερνίκι εµποτισµού.
Ακρυλικής βάσης διαφανές µατ βερνίκι εµποτισµού και προστασίας από 
λάδια και ρύπους. Χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των επιφανειών της πατητής 
διακοσµητικής τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να µην 
την ποτίζουν και να είναι εύκολος ο καθαρισµός τους µε ήπια οικιακά 
καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες 
Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώµατα
Κατανάλωση:
Χρησιµοποιήστε 1 lt ανά 5 έως 8 m2 αναλόγως το υπόστρωµα και την 
απορροφητικότητά του.

37,25 €

7,75 €

∆οχείο 5 lt
-

∆οχείο 1 lt
Σε κιβώτιο

των 12 τεµαχίων

7,45 € / lt

7,75 € / lt

Γ

∆ιαφανές σατινέ βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας.
Επαλειφόµενο διαφανές σατινέ βερνίκι νερού, ακρυλικής πολυουρεθάνης. 
Χρησιµοποιείται για στεγανοποίηση και προστασία των  επιφανειών της 
διακοσµητικής πατητής τσιµεντοκονίας VELVET DECO, αλλά  και άλλων 
οικοδοµικών υλικών όπως έγχρωµου σοβά, εµφανούς διακοσµητικού 
σκυροδέµατος κ.τ.λ.
Κατανάλωση:
60 - 90 gr/m2 ανά χέρι και απαιτούνται 1 - 2 χέρια.

142,00 €

31,00 €

∆οχείο 5 lt
-

∆οχείο 1 lt
Σε κιβώτιο

των 12 τεµαχίων

28,40 € / lt

31,00 € / lt

Γ

VELVET LIQUID
S

Β

* ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg.
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VELVET LIQUID
P.U.

Πολυουρεθανικό προστατευτικό βερνίκι - σατινέ. ∆ιαφανής 
αλειφατικής βάσεως πολυουρεθάνη ενός συστατικού χωρίς διαλύτες µε 
σατινέ / µατ φινίρισµα. Χρησιµοποιείται ως διαφανής προστατευτική 
επίστρωση σε επιφάνειες διακοσµητικής πατητής τσιµεντοκονίας 
MARMOLINE VELVET DECO. Λόγω των ιδιοτήτων του βρίσκει επίσης 
εφαρµογή σε δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες οικιών και γραφείων, 
καταστηµάτων, εστιατορίων, αποθηκών, χώρων παραγωγής, νοσοκοµείων, 
εκθεσιακών χώρων κ.τ.λ. 
Κατανάλωση:
100 - 200 gr/m2, ανά στρώση. Απαιτούνται 1 - 2 στρώσεις.

33,20 €∆οχείο 1 kg
Κιβώτιο

16 τεµαχίων

33,20 € / kg

Γ

VELVET WAX Βερνίκι ειδικού κεριού για αδιαβροχοποίηση και προστασία. 
∆ιαφανές βερνίκι ειδικού κεριού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Χρησιµοποιείται για την προστατευτική επικάλυψη απορροφητικών  
επιφανειών, όπως πατητής τσιµεντοκονίας VELVET DECO, ή επιφανειών 
βαµµένων µε το χρώµα ασβέστη BYZANTINO. Με την  επικάλυψη αυτή οι 
επιφάνειες αποκτούν υδατοαπωθητικές ιδιότητες.
Κατανάλωση:
150 - 250 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα και οµαλότητα της  
επιφάνειας.

4,30 €∆οχείο 1 lt
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

4,30 € / lt

Γ

ANTI-GRAFFITI Γαλάκτωµα αντι-γκράφιτι. Επαλειφόµενο προστατευτικό γαλάκτωµα 
παραφίνης, που επιτρέπει τον µετέπειτα εύκολο καθαρισµό των επιφανειών 
από γκράφιτι, αφίσες και άλλους περιβαλλοντικούς και λοιπούς ρύπους. 
Εφαρµόζεται σε  τοίχους - προσόψεις κτιρίων, επιφάνειες µνηµείων κ.τ.λ. ∆εν 
επηρεάζει την όψη των επιφανειών και έχει αξιοσηµείωτη αντοχή στο χρόνο 
και τις  καιρικές συνθήκες.
Κατανάλωση:
Χρειάζεστε περίπου 100 - 200 ml/m2 ανάλογα µε την απορροφητικότητα και 
οµαλότητα της επιφάνειας

19,90 €∆οχείο 3 lt 6,63 € / lt

Γ

Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδοµών. Ακρυλικός ελαστικός στόκος 
σε µορφή λευκής πάστας, έτοιµος για χρήση. Γεµίζει εύκολα ρωγµές και 
αρµούς σε τοίχους από µπετόν, σοβά, γυψοσανίδες κ.τ.λ.

2,50 €∆οχείο 800 gr
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

Γ

STUCCO PASTE

** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.

Αστάρι για βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας.
Επαλειφόµενο διαφανές αστάρι νερού, που βελτιώνει την πρόσφυση του 
βερνικιού νερού VELVET LIQUID S σε  απορροφητικά υποστρώµατα όπως η 
πατητή τσιµεντοκονία. 
Κατανάλωση:
150 - 200 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα και οµαλότητα της  
επιφάνειας.

21,50 €

4,70 €

∆οχείο 5 lt
-

∆οχείο 1 lt
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

4,30 € / lt

4,70 € / lt

Γ

VELVET PRIMER

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης.
Ο στόκος STUCCO BIANCO είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσµατος 
για την τέλεια εξοµάλυνση επιφανειών από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα και 
Porobeton σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να 
βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς ανάγκη ασταρώµατος και 
προετοιµασίας µε λαδόστοκους. Η προσεγµένη κοκκοµετρική διαβάθµιση του 
προιόντος, εξασφαλίζει πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσµα ακόµη και στις πιο 
απαιτητικές επιφάνειες. Είναι ιδανικός και για µερεµέτια. Αναπνέει και είναι 
φιλικός προς το περιβάλλον.
Κατανάλωση:
Χρειάζεστε περίπου 1,0 kg κονιάµατος ανά m2 για πάχος 1 mm. 

7,74 €

2,81 €

Σακί 20 kg**
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.080 kg
-

Σακί 5 kg
-

Χαρτοκιβώτιο
4 σάκοι,
20 kg

387,00 € / tn

562,00 € / tn

B

STUCCO BIANCO
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VELVET LIQUID
P.U.

Πολυουρεθανικό προστατευτικό βερνίκι - σατινέ. ∆ιαφανής 
αλειφατικής βάσεως πολυουρεθάνη ενός συστατικού χωρίς διαλύτες µε 
σατινέ / µατ φινίρισµα. Χρησιµοποιείται ως διαφανής προστατευτική 
επίστρωση σε επιφάνειες διακοσµητικής πατητής τσιµεντοκονίας 
MARMOLINE VELVET DECO. Λόγω των ιδιοτήτων του βρίσκει επίσης 
εφαρµογή σε δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες οικιών και γραφείων, 
καταστηµάτων, εστιατορίων, αποθηκών, χώρων παραγωγής, νοσοκοµείων, 
εκθεσιακών χώρων κ.τ.λ. 
Κατανάλωση:
100 - 200 gr/m2, ανά στρώση. Απαιτούνται 1 - 2 στρώσεις.

33,20 €∆οχείο 1 kg
Κιβώτιο

16 τεµαχίων

33,20 € / kg

Γ

VELVET WAX Βερνίκι ειδικού κεριού για αδιαβροχοποίηση και προστασία. 
∆ιαφανές βερνίκι ειδικού κεριού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Χρησιµοποιείται για την προστατευτική επικάλυψη απορροφητικών  
επιφανειών, όπως πατητής τσιµεντοκονίας VELVET DECO, ή επιφανειών 
βαµµένων µε το χρώµα ασβέστη BYZANTINO. Με την  επικάλυψη αυτή οι 
επιφάνειες αποκτούν υδατοαπωθητικές ιδιότητες.
Κατανάλωση:
150 - 250 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα και οµαλότητα της  
επιφάνειας.

4,30 €∆οχείο 1 lt
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

4,30 € / lt

Γ

ANTI-GRAFFITI Γαλάκτωµα αντι-γκράφιτι. Επαλειφόµενο προστατευτικό γαλάκτωµα 
παραφίνης, που επιτρέπει τον µετέπειτα εύκολο καθαρισµό των επιφανειών 
από γκράφιτι, αφίσες και άλλους περιβαλλοντικούς και λοιπούς ρύπους. 
Εφαρµόζεται σε  τοίχους - προσόψεις κτιρίων, επιφάνειες µνηµείων κ.τ.λ. ∆εν 
επηρεάζει την όψη των επιφανειών και έχει αξιοσηµείωτη αντοχή στο χρόνο 
και τις  καιρικές συνθήκες.
Κατανάλωση:
Χρειάζεστε περίπου 100 - 200 ml/m2 ανάλογα µε την απορροφητικότητα και 
οµαλότητα της επιφάνειας

19,90 €∆οχείο 3 lt 6,63 € / lt

Γ

Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδοµών. Ακρυλικός ελαστικός στόκος 
σε µορφή λευκής πάστας, έτοιµος για χρήση. Γεµίζει εύκολα ρωγµές και 
αρµούς σε τοίχους από µπετόν, σοβά, γυψοσανίδες κ.τ.λ.

2,50 €∆οχείο 800 gr
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

Γ

STUCCO PASTE

** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.

Αστάρι για βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας.
Επαλειφόµενο διαφανές αστάρι νερού, που βελτιώνει την πρόσφυση του 
βερνικιού νερού VELVET LIQUID S σε  απορροφητικά υποστρώµατα όπως η 
πατητή τσιµεντοκονία. 
Κατανάλωση:
150 - 200 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα και οµαλότητα της  
επιφάνειας.

21,50 €

4,70 €

∆οχείο 5 lt
-

∆οχείο 1 lt
Κιβώτιο

12 τεµαχίων

4,30 € / lt

4,70 € / lt

Γ

VELVET PRIMER

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης.
Ο στόκος STUCCO BIANCO είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσµατος 
για την τέλεια εξοµάλυνση επιφανειών από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα και 
Porobeton σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να 
βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς ανάγκη ασταρώµατος και 
προετοιµασίας µε λαδόστοκους. Η προσεγµένη κοκκοµετρική διαβάθµιση του 
προιόντος, εξασφαλίζει πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσµα ακόµη και στις πιο 
απαιτητικές επιφάνειες. Είναι ιδανικός και για µερεµέτια. Αναπνέει και είναι 
φιλικός προς το περιβάλλον.
Κατανάλωση:
Χρειάζεστε περίπου 1,0 kg κονιάµατος ανά m2 για πάχος 1 mm. 

7,74 €

2,81 €

Σακί 20 kg**
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.080 kg
-

Σακί 5 kg
-

Χαρτοκιβώτιο
4 σάκοι,
20 kg

387,00 € / tn

562,00 € / tn

B

STUCCO BIANCO
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Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

20

ST 10 PRO
VALUE

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης.
Λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσµατος για την τέλεια εξοµάλυνση επιφανειών 
από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα και ποροµπετόν, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην 
επιφάνεια χωρίς ανάγκη ασταρώµατος και προετοιµασίας µε λαδόστοκους. 
Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει, και δεν σβολιάζει. Είναι ιδανικός και για 
µερεµέτια. Αναπνέει και είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 
Κατανάλωση:
Περίπου 1 kg κονιάµατος ανά m2 για πάχος 1 mm.

6,40 €Σακί 20 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.080 kg

320,00 € / tn

B

DECOR SV 010 Λευκός αδιάβροχος εξωτερικός σοβάς.
Χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως 
τελική στρώση σοβά (µάρµαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες 
προηγουµένως έχουν επιπεδωθεί µε τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). 
Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται επιπλέον προστασία απ’ την υγρασία 
(παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ηµιορεινές περιοχές κ.λπ.). ∆ίνει 
λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή, χάρη στη φύση 
και τη λεπτή κοκκοµετρία του. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να 
ενισχυθεί επιπλέον, µε την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση:
Χρειάζεστε περίπου 6 - 7 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 0,5 cm.

6,50 €Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

260,00 € / tn

Β

MONO SV 100 Σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το 
λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. 
Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Λόγω 
της φύσης και της λεπτής κοκκοµετρίας του περιεχοµένου µαρµάρου 
∆ιονύσου (< 1 mm) δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο 
και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την 
προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.    
Κατανάλωση:
Περίπου 12 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

6,56 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

164,00 € / tn

Α

Λευκός σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το 
λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. 
Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Χάρη 
στη φύση και τη λεπτή κοκκοµετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1 
mm), που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. 
Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη 
ρητίνης MARMOLINE MP 20.     
Κατανάλωση:
Περίπου 13 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

6,48 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

Α

Γκρι σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το 
λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. 
Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Χάρη 
στη φύση και τη λεπτή κοκκοµετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1 
mm), που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. 
Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη 
ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση:
Περίπου 13 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

5,92 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

148,00 € / tn

Α

BP 115

BP 110

162,00 € / tn

** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.
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Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

20

ST 10 PRO
VALUE

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης.
Λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσµατος για την τέλεια εξοµάλυνση επιφανειών 
από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα και ποροµπετόν, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην 
επιφάνεια χωρίς ανάγκη ασταρώµατος και προετοιµασίας µε λαδόστοκους. 
Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει, και δεν σβολιάζει. Είναι ιδανικός και για 
µερεµέτια. Αναπνέει και είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 
Κατανάλωση:
Περίπου 1 kg κονιάµατος ανά m2 για πάχος 1 mm.

6,40 €Σακί 20 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.080 kg

320,00 € / tn

B

DECOR SV 010 Λευκός αδιάβροχος εξωτερικός σοβάς.
Χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως 
τελική στρώση σοβά (µάρµαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες 
προηγουµένως έχουν επιπεδωθεί µε τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). 
Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται επιπλέον προστασία απ’ την υγρασία 
(παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ηµιορεινές περιοχές κ.λπ.). ∆ίνει 
λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή, χάρη στη φύση 
και τη λεπτή κοκκοµετρία του. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να 
ενισχυθεί επιπλέον, µε την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση:
Χρειάζεστε περίπου 6 - 7 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 0,5 cm.

6,50 €Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

260,00 € / tn

Β

MONO SV 100 Σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το 
λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. 
Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Λόγω 
της φύσης και της λεπτής κοκκοµετρίας του περιεχοµένου µαρµάρου 
∆ιονύσου (< 1 mm) δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο 
και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την 
προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.    
Κατανάλωση:
Περίπου 12 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

6,56 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

164,00 € / tn

Α

Λευκός σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το 
λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. 
Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Χάρη 
στη φύση και τη λεπτή κοκκοµετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1 
mm), που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. 
Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη 
ρητίνης MARMOLINE MP 20.     
Κατανάλωση:
Περίπου 13 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

6,48 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

Α

Γκρι σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το 
λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. 
Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Χάρη 
στη φύση και τη λεπτή κοκκοµετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1 
mm), που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. 
Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη 
ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση:
Περίπου 13 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

5,92 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

148,00 € / tn

Α

BP 115

BP 110

162,00 € / tn

** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.

Έτοιµοι Σοβάδες / Προετοιµασία ∆απέδων / Επισκευαστικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
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Σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το 
λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. 
Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. ∆ίνει λεία 
τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή 
κοκκοµετρία του περιεχοµένου ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1,2 mm).
Η εφαρµογή γίνεται είτε µε το χέρι, µε µυστρί (για µερεµέτια), είτε µε πρέσες 
σοβατίσµατος. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την 
προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.  
Κατανάλωση:
Περίπου 15 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

4,71 €Σακί 30 kg
-

Παλέτα
48 χαρτόσακοι,

1.440 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

157,00 € / tn

A

Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής.
Χρησιµοποιείται ως πρώτο χέρι (πεταχτό ή πιτσιλιστό) σε όλες τις τεχνικές και 
τρόπους σοβατίσµατος, δηµιουργώντας το υπόστρωµα για την εφαρµογή 
των υπόλοιπων στρώσεων σοβά. Κατάλληλο τόσο για εσωτερικές όσο και 
εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζεται πάνω σε τούβλα, τσιµεντόλιθους, 
στοιχεία ποροµπετόν (YTONG - ALFABLOCK κ.λπ.) επιφάνειες από 
σκυρόδεµα (κολώνες - ταβάνια - δοκάρια κ.λπ.) πέτρα, θερµοµονωτικές 
πλάκες, και λοιπά υλικά. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, 
όπως εµφανές µπετόν, απαιτείται προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.     
Κατανάλωση:
Περίπου 6 - 8 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 0,5 cm.

5,96 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

149,00 € / tn

A

Σοβάς βασικής στρώσης.
Χρησιµοποιείται ως βασική στρώση σοβά (λάσπωµα ή «χοντρό») σε 
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατά την εφαρµογή της τεχνικής των 
τριών στρώσεων, δηµιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω 
στην οποία θα περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισµα µαρµάρου). 
Κατάλληλο και για την κατασκευή οδηγών από λάσπη. Εφαρµόζεται πάνω σε 
τούβλα, τσιµεντόλιθους, στοιχεία ποροµπετόν, επιφάνειες σκυροδέµατος 
(κολώνες - ταβάνια - δοκάρια κ.λπ.) πέτρα, θερµοµονωτικές πλάκες και λοιπά 
υλικά, αφού έχει απαραίτητα προηγηθεί εφαρµογή του πεταχτού σοβά (SV 1). 
Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη 
ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Περίπου 16 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1cm.

5,52 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

138,00 € / tn

Α

Έτοιµο µάρµαρο.
Χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως 
τελική στρώση σοβά (µάρµαρο) σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες οι 
οποίες προηγουµένως έχουν επιπεδωθεί µε τον σοβά βασικής στρώσης (SV 
2). Λόγω της φύσης και της λεπτής κοκκοµετρίας του περιεχοµένου 
µαρµάρου ∆ιονύσου (< 1 mm) δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη 
για τρίψιµο και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις  το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί 
µε την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.    
Κατανάλωση:
Περίπου 7 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 0,5 cm.

6,76 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

A

Αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης.
Χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως 
τελική στρώση σοβά (µάρµαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες 
προηγουµένως έχουν επιπεδωθεί µε τον σοβά βασικής στρώσης SV 2.
Έχει αποδειχθεί ιδανικό ως προστασία απ’ την υγρασία, σε παραθαλάσσιες 
κατοικίες,νησιά, ορεινές - ηµιορεινές περιοχές κ.λπ. Χάρη στη φύση και τη 
λεπτή κοκκοµετρία του µαρµάρου ∆ιονύσου (< 1 mm) που περιέχει, δίνει 
λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. Σε ειδικές 
περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί επιπλέον, µε την προσθήκη 
ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση:
Περίπου 7,0 - 7,5 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 0,5 cm.

5,63 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

225,00 € / tn

B

FP 140

SV 60

SV 1

SV 2

SV 3 169,00 € / tn
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GB 30 Τσιµεντοκονία γεµίσµατος δαπέδων 3 - 15 cm.
Χρησιµοποιείται για γέµισµα, αλφάδιασµα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας 
έτοιµη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή 
γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς 
χώρους (µπαλκόνια, δώµατα, ταράτσες κ.λπ.). Χρησιµοποιείται και για γέµισµα 
πάνω σε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης. ∆εν ρηγµατώνεται και δεν 
επηρεάζει τις σωληνώσεις. Το συνιστώµενο πάχος εφαρµογής είναι από 3 
έως 15 εκατοστά.
Κατανάλωση:
Περίπου 16 - 17 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος. 

5,60 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

140,00 € / tn

B

FLOW 200 Τσιµεντοκονία εξοµάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm.
Χρησιµοποιείται για γέµισµα και εξοµάλυνση δαπέδων δίνοντας έτοιµη τελική 
επιφάνεια για τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή γρανιτών. 
Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους 
(µπαλκόνια, δώµατα, ταράτσες κ.λπ.). ∆εν ρηγµατώνεται και δίνει άριστη και 
ιδιαίτερα σκληρή τελική επιφάνεια. Συνιστάται για πάχη από 1 έως 3 
εκατοστά.
Κατανάλωση:
Περίπου 16 - 18 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.

8,08 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

202,00 € / tn

B

FLOW SL 500 Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα
1 - 10 mm. Χρησιµοποιείται για δηµιουργία επίπεδης ανθεκτικής 
επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία, µωσαϊκό, κ.λπ. 
Χρησιµοποιείται επίσης για γέµισµα κοιλοτήτων δαπέδων και επισκευή 
ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώµατα. Ιδανικό υλικό για περιπτώσεις 
δαπέδων που πρόκειται να τοποθετηθεί πλαστικό πλακάκι, ξύλινο δάπεδο ή 
µοκέτα. Η επιφάνεια που προσφέρει είναι πολύ υψηλών αντοχών, µε αντοχή 
στην τριβή. Σε βιοµηχανικά κτίρια µπορεί να αφεθεί ακάλυπτη και να βαφτεί. 
Τέλος, µπορεί να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων 
(αποθήκες, πατάρια, υπόγεια, κ.λπ.), καθώς και να χρησιµοποιηθεί σε 
συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης.   
Κατανάλωση: Περίπου 16 - 17 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.

21,75 €Σακί 30 kg*
-

Παλέτα
48 χαρτόσακοι,

1.440 kg

725,00 € / tn

B

Μονωτικό υλικό πλήρωσης σε µορφή κόκκων, που παράγεται µε 
θερµική διόγκωση ορυκτού περλίτη και ειδική επεξεργασία των παραγόµενων 
κόκκων ώστε να καθίστανται αδιάβροχοι. Παρέχει θερµοµόνωση, ηχοµόνωση 
και πυροπροστασία υψηλής ποιότητας.

*** Απαιτείται ειδική παλετοποίηση.

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:
5,00 €

(τιµή παλέτας:
5,22 € / τεµάχιο)***

Σακί 100 lt
-

Παλέτα
38 σάκοι,

3,8 m3

Ηµιέτοιµο ελαφροσκυρόδεµα διογκωµένου περλίτη µε 
θερµο-ηχοµονωτικές ιδιότητες. Ύστερα από ανάµειξη µε τσιµέντο και νερό,  
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιµεντοκονία, σε γεµίσµατα 
και επιστρώσεις δαπέδων, και σε διαµόρφωση ρύσεων σε ταράτσες.
Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν άριστη 
αντλησιµότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους µε 
µηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω 
της  µπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτης κ.λπ. Αποτελεί 
ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων.

Τιµή για
παραλαβή

από Μαλακάσα:
33,00 € / m3

37,50 € / m3

Σακί 50 lt
-

Παλέτα των 2 m3

-
REINFORCED

Σακί 50 lt
-

Παλέτα των 2 m3

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:
30,50 € / m3

34,50 € / m3

PERLOMONOSIS

PERLITE
MIX BETON

(& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:
0,05 € / lt

* ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg.



Έτοιµοι Σοβάδες / Προετοιµασία ∆απέδων / Επισκευαστικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

22

GB 30 Τσιµεντοκονία γεµίσµατος δαπέδων 3 - 15 cm.
Χρησιµοποιείται για γέµισµα, αλφάδιασµα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας 
έτοιµη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή 
γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς 
χώρους (µπαλκόνια, δώµατα, ταράτσες κ.λπ.). Χρησιµοποιείται και για γέµισµα 
πάνω σε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης. ∆εν ρηγµατώνεται και δεν 
επηρεάζει τις σωληνώσεις. Το συνιστώµενο πάχος εφαρµογής είναι από 3 
έως 15 εκατοστά.
Κατανάλωση:
Περίπου 16 - 17 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος. 

5,60 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

140,00 € / tn

B

FLOW 200 Τσιµεντοκονία εξοµάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm.
Χρησιµοποιείται για γέµισµα και εξοµάλυνση δαπέδων δίνοντας έτοιµη τελική 
επιφάνεια για τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή γρανιτών. 
Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους 
(µπαλκόνια, δώµατα, ταράτσες κ.λπ.). ∆εν ρηγµατώνεται και δίνει άριστη και 
ιδιαίτερα σκληρή τελική επιφάνεια. Συνιστάται για πάχη από 1 έως 3 
εκατοστά.
Κατανάλωση:
Περίπου 16 - 18 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.

8,08 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

202,00 € / tn

B

FLOW SL 500 Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα
1 - 10 mm. Χρησιµοποιείται για δηµιουργία επίπεδης ανθεκτικής 
επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία, µωσαϊκό, κ.λπ. 
Χρησιµοποιείται επίσης για γέµισµα κοιλοτήτων δαπέδων και επισκευή 
ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώµατα. Ιδανικό υλικό για περιπτώσεις 
δαπέδων που πρόκειται να τοποθετηθεί πλαστικό πλακάκι, ξύλινο δάπεδο ή 
µοκέτα. Η επιφάνεια που προσφέρει είναι πολύ υψηλών αντοχών, µε αντοχή 
στην τριβή. Σε βιοµηχανικά κτίρια µπορεί να αφεθεί ακάλυπτη και να βαφτεί. 
Τέλος, µπορεί να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων 
(αποθήκες, πατάρια, υπόγεια, κ.λπ.), καθώς και να χρησιµοποιηθεί σε 
συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης.   
Κατανάλωση: Περίπου 16 - 17 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.

21,75 €Σακί 30 kg*
-

Παλέτα
48 χαρτόσακοι,

1.440 kg

725,00 € / tn

B

Μονωτικό υλικό πλήρωσης σε µορφή κόκκων, που παράγεται µε 
θερµική διόγκωση ορυκτού περλίτη και ειδική επεξεργασία των παραγόµενων 
κόκκων ώστε να καθίστανται αδιάβροχοι. Παρέχει θερµοµόνωση, ηχοµόνωση 
και πυροπροστασία υψηλής ποιότητας.

*** Απαιτείται ειδική παλετοποίηση.

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:
5,00 €

(τιµή παλέτας:
5,22 € / τεµάχιο)***

Σακί 100 lt
-

Παλέτα
38 σάκοι,

3,8 m3

Ηµιέτοιµο ελαφροσκυρόδεµα διογκωµένου περλίτη µε 
θερµο-ηχοµονωτικές ιδιότητες. Ύστερα από ανάµειξη µε τσιµέντο και νερό,  
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιµεντοκονία, σε γεµίσµατα 
και επιστρώσεις δαπέδων, και σε διαµόρφωση ρύσεων σε ταράτσες.
Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν άριστη 
αντλησιµότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους µε 
µηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω 
της  µπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτης κ.λπ. Αποτελεί 
ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων.

Τιµή για
παραλαβή

από Μαλακάσα:
33,00 € / m3

37,50 € / m3

Σακί 50 lt
-

Παλέτα των 2 m3

-
REINFORCED

Σακί 50 lt
-

Παλέτα των 2 m3

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:
30,50 € / m3

34,50 € / m3

PERLOMONOSIS

PERLITE
MIX BETON

(& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:
0,05 € / lt

* ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg.

Έτοιµοι Σοβάδες / Προετοιµασία ∆απέδων / Επισκευαστικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

23

∆ιογκωµένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή 
περλιτοδέµατος.
Χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή περλιτοδέµατος, δηλαδή  
ελαφροσκυροδέµατος το οποίο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ρύσεων 
(γεµίσµατα δαπέδων - ταρατσών), έχοντας τα πλεονεκτήµατα των µονωτικών  
ιδιοτήτων του διογκωµένου περλίτη.

*** Απαιτείται ειδική παλετοποίηση.

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:

4,20 €
(τιµή παλέτας:

4,42 € / τεµάχιο)***

4,50 €
(τιµή παλέτας:

4,72 € / τεµάχιο)***

Σακί 100 lt
-

Παλέτα 38 σάκοι,
3,8 m3

-
PERLOROCK 3

PERLOROCK 5

Τιµή για
παραλαβή

από Ριτσώνα:

0,042 € / lt

0,045 € / lt

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης.
Χρησιµοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και µη 
απορροφητικές όπως εµφανή µπετά - µωσαϊκά - παλιές στρώσεις µαρµάρων 
- βαµµένες επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες πρόκειται να σοβατισθούν.
Με την χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα 
ακολουθήσει σε επιφάνειες τοιχοποιίας, καθώς επίσης και εξαιρετικό 
υπόστρωµα (σύνδεσµος) σε επιφάνειες δαπέδων χαµηλής απορροφητικότη-
τας για το γέµισµα δαπέδων και επικόλληση πλακιδίων.     
Κατανάλωση:
Περίπου 300 - 400 gr/m2 ανάλογα µε το είδος του υποστρώµατος.

48,00 €

14,10 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
16 δοχεία,

320 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg

2,40 € / kg

2,82 € / kg

Γ

Εκτοξευόµενο κονίαµα ενίσχυσης τοιχοποιίας.
Χρησιµοποιείται όπου θέλουµε σηµαντική ενίσχυση της τοιχοποιίας π.χ. 
παλαιοί τοίχοι από τούβλα και πέτρα κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωµένης 
τοιχοποιίας µε συνδυασµό µεταλλικού πλέγµατος. Ως κονίαµα υψηλών 
αντοχών και σε κατασκευές τύπου 3∆ πριν την εφαρµογή του σοβά, καθώς 
και σε υπόστρωµα από τούβλα, τσιµεντόλιθους, ποροµπετόν, (YTONG, 
ALFABLOCK), σκυρόδεµα, πέτρα, κ.λπ. ∆εν περιέχει ασβέστη. Είναι ιδανικό για 
την ανακαίνιση, επισκευή, ανακατασκευή παλαιών και νέων κτιρίων. Επίσης 
για επισκευή προβληµάτων µετά από σεισµό, για επισκευή διατηρητέων 
κτιρίων κ.τ.λ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε το χέρι ή µε πρέσα.     
Κατανάλωση:
Περίπου 20 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1cm.

5,73 €Σακί 30 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.620 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

191,00 € / tn

B

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων 
σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες των κτιρίων. Για επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης 
τµηµάτων σοβά. Ιδανικός για την επισκευή γωνιών, καθώς και σαν σοβάς 
αποκατάστασης σε περιπτώσεις καθαίρεσης του παραδοσιακού µαρµαροσο-
βά, µετά από την προσβολή από τον παγετό. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει 
απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελµατίες του χώρου (ελαιοχρωµατι-
στές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουµινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε 
ιδιώτες.
Κατανάλωση:
Περίπου 12 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

8,20 €

2,63 €

Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.350 kg
-

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια
(4 x 5 kg) 960 kgB

Επισκευαστικός σοβάς κανονικής πήξης µίας στρώσης.
Χρησιµοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων 
σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες των κτιρίων. Για επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης 
τµηµάτων σοβά. Ιδανικός για την επισκευή γωνιών, καθώς και σαν σοβάς 
αποκατάστασης σε περιπτώσεις καθαίρεσης του παραδοσιακού µαρµαροσο-
βά, µετά από την προσβολή από τον παγετό. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει 
απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελµατίες του χώρου (ελαιοχρωµατι-
στές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουµινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε 
ιδιώτες.
Κατανάλωση:
Περίπου 12 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.

6,30 €Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.350 kg

252,00 € / tn

B

SV 103

PERLOROCK
3 & 5

GN 30

SV 101 328,00 € / tn

525,00 € / tn

PRO CONTACT

** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.



Έτοιµοι Σοβάδες / Προετοιµασία ∆απέδων / Επισκευαστικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

24

Οικοδοµική ρητίνη κονιαµάτων.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα παραδοσιακά και έτοιµα κονιάµατα:
• Λάσπη χτισίµατος: Βελτιώνει τη συγκολλητική ικανότητα των κονιαµάτων
• Σοβάδες: Βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητά τους. 
Ειδικότερα, συνιστάται η χρήση του στον πεταχτό σοβά SV 1, όταν αυτός 
εφαρµόζεται σε δύσκολες επιφάνειες, όπως λείο ή εµφανές µπετόν κ.λπ. και 
γίνεται µε την αντικατάσταση µέρους του νερού µε το MP 20.
• Αυξάνει την πρόσφυση και την αντοχή στην υγρασία των προϊόντων κόλλας. 
Ενισχύει τους αρµόστοκους στην υγρασία και την παγωνιά αυξάνοντας 
παράλληλα και τις µηχανικές τους αντοχές. ∆ηµιουργεί κατάλληλη επιφάνεια 
για πρόσφυση της κόλλας σε µη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιά 
πλακίδια, µάρµαρα, µωσαϊκά κ.τ.λ. Απαραίτητο αστάρι του γυψοσοβά που 
πρόκειται να επενδυθεί µε πλακίδια. Αποτρέπει τη συρρίκνωση και τις 
µικρορηγµατώσεις κατά την πήξη των τσιµεντοκονιαµάτων.
• Στεγανωτικό επαλειφόµενο κονίαµα: Βελτιώνει την στεγάνωση και 
την ελαστικότητα του κονιάµατος.
• Στόκος σπάτουλας: Ενισχύει και βελτιώνει την αντοχή και την πρόσφυση.
• Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αστάρι πάνω σε σκυρόδεµα, τούβλα ή 
παλαιότερο κονίαµα αραιωµένο µε νερό (50 - 100% νερό), πριν την 
εφαρµογή κάποιου κονιάµατος.
• Οι εξωτερικοί βορινοί τοίχοι κατοικιών εάν ασταρωθούν προστατεύονται 
από την υγρασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να λαµβάνεται, ώστε η 
εφαρµογή του κονιάµατος να γίνεται πριν το στέγνωµα της επάλειψης.

66,00 €

36,50 €

19,50 €

4,85 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
24 δοχεία,

480 kg
-

∆οχείο 10 kg
-

Παλέτα
40 δοχεία,

400 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg
-

∆οχείο 1 kg
-

Παλέτα
480 δοχεία,

480 kg

3,30 € / kg

3,65 € / kg

3,90 € / kg

4,85 € / kg

Γ

Επαλειφόµενο αστάρι οπλισµού.
Χρησιµοποιείται σε επισκευές σκυροδέµατος για προστασία του οπλισµού 
από τη διάβρωση σε περιπτώσεις όπως: ζηµιές εξαιτίας σεισµού - 
προβλήµατα σκυροδέµατος από την ενανθράκωση - αστοχίες στην 
εφαρµογή. Xρησιµοποιείται και ως συνδετική στρώση µεταξύ παλαιάς και 
νέας στρώσης κονιάµατος σε επισκευές σκυροδέµατος ή σε άλλη επισκευα-
στική εργασία. Προληπτικά εφαρµόζεται στον οπλισµό δοµικών στοιχείων 
που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον.

3,98 €∆οχείο 1 kg
-

Χαρτοκιβώτιο
6 δοχεία,

6 kg

3,98 € / kg

B

Γκρι τσιµέντο Portland (I - 32,5).
Χρησιµοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας τσιµεντοκονιαµάτων 
για κάθε είδους επισκευές και µερεµέτια και γενικά όπου απαιτείται υψηλής 
ποιότητας και αντοχών κονίαµα γκρι χρώµατος.
Με το γκρι τσιµέντο παρασκευάζονται κονιάµατα για: λάσπη για χτίσιµο - 
σοβάδων - τσιµεντοκονιών δαπέδων κ.λπ. Με την προσθήκη ενισχυτικής 
ρητίνης MARMOLINE MP 20 δηµιουργούµε στεγανά και ιδιαίτερα υψηλών 
αντοχών στην τριβή κονιάµατα.

1,72 €Σακί 4 kg
-

Χαρτοκιβώτια
(4 x 4 kg),

16 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια

(4 x 4 kg),
768 kg

Α

Λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (I - 52,5).
Χρησιµοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας τσιµεντοκονιαµάτων 
για κάθε είδους επισκευές και µερεµέτια και γενικά όπου απαιτείται υψηλής 
ποιότητας και αντοχών κονίαµα λευκού χρώµατος. Με το λευκό τσιµέντο 
παρασκευάζονται: λάσπη για χτίσιµο - σοβάδων µαρµάρου κ.λπ. Με την 
προσθήκη ενισχυτικής ρητίνης MARMOLINE MP 20 δηµιουργούµε κονιάµατα 
στεγανά και ιδιαίτερα υψηλών αντοχών στην τριβή.

2,10 €Σακί 4 kg
-

Χαρτοκιβώτια
(4 x 4 kg),

16 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια

(4 x 4 kg),
768 kg

525,00 € / tn

Α

G CEMENT

W CEMENT

430,00 € / tn

MP 20

M STEEL 44



Έτοιµοι Σοβάδες / Προετοιµασία ∆απέδων / Επισκευαστικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

24

Οικοδοµική ρητίνη κονιαµάτων.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα παραδοσιακά και έτοιµα κονιάµατα:
• Λάσπη χτισίµατος: Βελτιώνει τη συγκολλητική ικανότητα των κονιαµάτων
• Σοβάδες: Βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητά τους. 
Ειδικότερα, συνιστάται η χρήση του στον πεταχτό σοβά SV 1, όταν αυτός 
εφαρµόζεται σε δύσκολες επιφάνειες, όπως λείο ή εµφανές µπετόν κ.λπ. και 
γίνεται µε την αντικατάσταση µέρους του νερού µε το MP 20.
• Αυξάνει την πρόσφυση και την αντοχή στην υγρασία των προϊόντων κόλλας. 
Ενισχύει τους αρµόστοκους στην υγρασία και την παγωνιά αυξάνοντας 
παράλληλα και τις µηχανικές τους αντοχές. ∆ηµιουργεί κατάλληλη επιφάνεια 
για πρόσφυση της κόλλας σε µη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιά 
πλακίδια, µάρµαρα, µωσαϊκά κ.τ.λ. Απαραίτητο αστάρι του γυψοσοβά που 
πρόκειται να επενδυθεί µε πλακίδια. Αποτρέπει τη συρρίκνωση και τις 
µικρορηγµατώσεις κατά την πήξη των τσιµεντοκονιαµάτων.
• Στεγανωτικό επαλειφόµενο κονίαµα: Βελτιώνει την στεγάνωση και 
την ελαστικότητα του κονιάµατος.
• Στόκος σπάτουλας: Ενισχύει και βελτιώνει την αντοχή και την πρόσφυση.
• Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αστάρι πάνω σε σκυρόδεµα, τούβλα ή 
παλαιότερο κονίαµα αραιωµένο µε νερό (50 - 100% νερό), πριν την 
εφαρµογή κάποιου κονιάµατος.
• Οι εξωτερικοί βορινοί τοίχοι κατοικιών εάν ασταρωθούν προστατεύονται 
από την υγρασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να λαµβάνεται, ώστε η 
εφαρµογή του κονιάµατος να γίνεται πριν το στέγνωµα της επάλειψης.

66,00 €

36,50 €

19,50 €

4,85 €

∆οχείο 20 kg
-

Παλέτα
24 δοχεία,

480 kg
-

∆οχείο 10 kg
-

Παλέτα
40 δοχεία,

400 kg
-

∆οχείο 5 kg
-

Παλέτα
60 δοχεία,

300 kg
-

∆οχείο 1 kg
-

Παλέτα
480 δοχεία,

480 kg

3,30 € / kg

3,65 € / kg

3,90 € / kg

4,85 € / kg

Γ

Επαλειφόµενο αστάρι οπλισµού.
Χρησιµοποιείται σε επισκευές σκυροδέµατος για προστασία του οπλισµού 
από τη διάβρωση σε περιπτώσεις όπως: ζηµιές εξαιτίας σεισµού - 
προβλήµατα σκυροδέµατος από την ενανθράκωση - αστοχίες στην 
εφαρµογή. Xρησιµοποιείται και ως συνδετική στρώση µεταξύ παλαιάς και 
νέας στρώσης κονιάµατος σε επισκευές σκυροδέµατος ή σε άλλη επισκευα-
στική εργασία. Προληπτικά εφαρµόζεται στον οπλισµό δοµικών στοιχείων 
που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον.

3,98 €∆οχείο 1 kg
-

Χαρτοκιβώτιο
6 δοχεία,

6 kg

3,98 € / kg

B

Γκρι τσιµέντο Portland (I - 32,5).
Χρησιµοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας τσιµεντοκονιαµάτων 
για κάθε είδους επισκευές και µερεµέτια και γενικά όπου απαιτείται υψηλής 
ποιότητας και αντοχών κονίαµα γκρι χρώµατος.
Με το γκρι τσιµέντο παρασκευάζονται κονιάµατα για: λάσπη για χτίσιµο - 
σοβάδων - τσιµεντοκονιών δαπέδων κ.λπ. Με την προσθήκη ενισχυτικής 
ρητίνης MARMOLINE MP 20 δηµιουργούµε στεγανά και ιδιαίτερα υψηλών 
αντοχών στην τριβή κονιάµατα.

1,72 €Σακί 4 kg
-

Χαρτοκιβώτια
(4 x 4 kg),

16 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια

(4 x 4 kg),
768 kg

Α

Λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (I - 52,5).
Χρησιµοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας τσιµεντοκονιαµάτων 
για κάθε είδους επισκευές και µερεµέτια και γενικά όπου απαιτείται υψηλής 
ποιότητας και αντοχών κονίαµα λευκού χρώµατος. Με το λευκό τσιµέντο 
παρασκευάζονται: λάσπη για χτίσιµο - σοβάδων µαρµάρου κ.λπ. Με την 
προσθήκη ενισχυτικής ρητίνης MARMOLINE MP 20 δηµιουργούµε κονιάµατα 
στεγανά και ιδιαίτερα υψηλών αντοχών στην τριβή.

2,10 €Σακί 4 kg
-

Χαρτοκιβώτια
(4 x 4 kg),

16 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια

(4 x 4 kg),
768 kg

525,00 € / tn

Α

G CEMENT

W CEMENT

430,00 € / tn

MP 20

M STEEL 44

Έτοιµοι Σοβάδες / Προετοιµασία ∆απέδων / Επισκευαστικά

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία
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Γαρµπιλοµπετόν.
Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη µόνο νερού. Μετά την ανάµιξή 
του µε το νερό χρησιµοποιείται για γέµισµα των οπλισµένων καλουπιών των 
οριζόντιων σενάζ και πρεκιών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες 
οικοδοµικές εργασίες, και όπου απαιτείται γαρµπιλοµπετόν υψηλών αντοχών. 
Κατανάλωση:
Σάκος των 40 kg αποδίδει περίπου 21 lt νωπού σκυροδέµατος.
Απαιτούνται περίπου 2 tn ξηρού κονιάµατος για γέµισµα 1 m3.

5,72 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg

143,00 € / tn

A

GB 250

Λάσπη χτισίµατος.
Χρησιµοποιείται για χτίσιµο τούβλων, τουβλίνας, τσιµεντόλιθων, πέτρας, και 
γενικά κάθε είδους δοµικού υλικού σε εσωτερικά χωρίσµατα και εξωτερικές 
τοιχοποιίες.
Επίσης χρησιµοποιείται για την στρώση πλακών πεζοδροµίου, κυβόλιθων και 
πλακών Καρύστου.                                                                
Κατανάλωση:
Περίπου 20 kg/m2 για τούβλο διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm.

5,28 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

132,00 € / tn

A

LX 40

Συνδετική κονία ποροµπετόν.
Χρησιµοποιείται σαν συνδετικό υλικό για το χτίσιµο και την συγκόλληση των 
δοµικών στοιχείων από ποροµπετόν (YTONG - ALFABLOCK) αλλά και άλλων 
παρόµοιων στοιχείων τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές τοιχοποιίες. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την συγκόλληση και άλλων δοµικών υλικών 
όπως διακοσµητικά τούβλα κ.λπ.    
Κατανάλωση:
1 σακί των 25 kg/1,4 - 1,6 m3 τοιχοποιίας ποροµπετόν.

6,43 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

257,00 € / tn

B

Πυρίµαχη λάσπη για πυρότουβλα.
Χρησιµοποιείται για το χτίσιµο και την αρµολόγηση των πυρότουβλων σε 
νέες εστίες τζακιών - φούρνων - καπνοδόχων - ψησταριών σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους αλλά και για την αποκατάσταση φθαρµένων 
τµηµάτων αυτών. Εξαιρετικά µεγάλης αντοχής στις υψηλές θερµοκρασίες 
που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων.

∆ιατίθεται και σε σακί των 25 kg, κατόπιν παραγγελίας.

7,63 €Σακί 7 kg
-

Παλέτα
36 χαρτοκιβώτια

(4 x 7 kg)
1.008 kg

1.090,00 € / tn

B

PYRO PRO

KL 101
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Επισκευή / Αποκατάσταση & Προστασία Σκυροδέµατος
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Επισκευή / Αποκατάσταση & Προστασία Σκυροδέµατος

Επισκευή / Αποκατάσταση & Προστασία Σκυροδέµατος

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

27

Ρευστό κονίαµα για δοµικές επισκευές σκυροδέµατος και 
αγκυρώσεις.
Κατάλληλο για δοµικές επισκευές, πακτώσεις ακρίβειας και αγκυρώσεις.
Για επισκευή δοµικών στοιχείων σκυροδέµατος µε εφαρµογή της µεθόδου 
ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις), εργασίες υποστύλωσης, µανδύες µε 
πυκνό οπλισµό, πακτώσεις ακριβείας µηχανηµάτων και µεταλλικών 
υποστυλωµάτων, κατακόρυφες αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισµού.
Κατανάλωση:
Για πάχος πλήρωσης 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάµατος.

15,25 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.350 kg

610,00 € / tn

B

Θιξοτροπικό κονίαµα δοµικών επισκευών σκυροδέµατος.
Κατάλληλο για δοµικές επισκευές πάχους 10 - 40 mm. Για επισκευή 
κατεστραµµένων δοµικών στοιχείων σκυροδέµατος (δοκάρια, υποστηλώµα-
τα), εξοµάλυνση και γέµισµα ασυνεχειών (φωλιές) στο σκυρόδεµα από κακή 
σκυροδέτηση και ανεπαρκή δόνηση, επισκευές σε προκατασκευασµένα 
στοιχεία σκυροδέµατος.     
Κατανάλωση:
Για πάχος επισκευής 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάµατος.

14,50 €

4,25 €

Σακί 25 kg
Παλέτα

54 χαρτόσακοι,
1.350 kg

-
Σακί 5 kg
Παλέτα

48 χαρτοκιβώτια,
(4x5 kg)
960 kg

580,00 € / tn

850,00 € / tn

B

Ινοπλισµένο επισκευαστικό κονίαµα για εµφανές µπετόν.
Χρησιµοποιείται για το κλείσιµο και την αισθητική επισκευή των φυσαλίδων 
και των λοιπών ατελειών που παρατηρούνται µετά το ξεκαλούπωµα των 
διαφόρων στοιχείων σκυροδέµατος. ∆εν αποτελεί λύση σε περίπτωση που 
τίθεται θέµα στατικής συµπεριφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη µερική 
διάβρωση του οπλισµού, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και επισκευή µε 
εξειδικευµένα προϊόντα. ∆εν περιέχει ασβέστη.
Κατανάλωση:
Απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάµατος ανά m2 για πάχος 1 cm.

7,75 €

2,30 €

Σακί 25 kg*
Παλέτα

54 χαρτόσακοι,
1.350 kg

-
Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

-
Σακί 5 kg

Παλέτα 48 σάκοι,
240 kg

310,00 € / tn

460,00 € / tn

B

Εποξειδική πάστα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες πολλα-
πλών χρήσεων µε βάση επιλεγµένες ρητίνες και fillers. Κατάλληλη για 
δοµικές επισκευές σκυροδέµατος, εξοµαλύνσεις επιφανειών, αγκυρώσεις 
οπλισµών καθώς και για τη συγκόλληση των συνήθων δοµικών υλικών 
µεταξύ τους.  
Κατανάλωση:
Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,65 kg µίγµατος ανά m2.

11,20 €∆οχείο 1 kg 11,20 € / kg

Γ

DURA EP
PASTE

Ρευστό εποξειδικό κονίαµα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες 
µε βάση επιλεγµένες ρητίνες, σκληρυντές και fillers. Ιδανικό για ενίσχυση της 
πρόσφυσης σε σκυροδετήσεις, για συγκόλληση παλαιού µε νέο σκυρόδεµα 
και σαν συγκολλητικό µέσο για διάφορα υλικά. Επίσης µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισµού σε οριζόντιες επιφάνειες 
όπως και για την αποκατάσταση ρωγµών , σε στοιχεία σκυροδέµατος.  
Κατανάλωση:
Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,55 kg µίγµατος ανά m2.

12,10 €∆οχείο 1 kg 12,10 € / kg

Γ

DURA EP
FLUID

FLUIDCRETE R4

THIXOCRETE R4

BS 18

* ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg.
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Ενέσιµες εποξειδικές ρητίνες 2 συστατικών χωρίς διαλύτες.
Ιδανικές για ρητινενέσεις σε ρηγµατώσεις σκυροδέµατος κονιαµάτων για να 
εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δοµικών στοιχείων. Κατάλληλα υλικά για 
πλήρωση διάκενων µεταξύ σκυροδέµατος και µεταλλικών στοιχείων ή 
περιβλήµατος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητι-
κή δύναµη και προστασία από την διάβρωση. Χρησιµοποιείται για εύρος 
ρωγµών 0,8 - 3 mm.      
Κατανάλωση:
SUMMER: Απαιτούνται περίπου 1,02 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.
WINTER: Απαιτούνται περίπου 1,1 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.

17,60 €

16,80 €

SUMMER
∆οχείο 1 kg

-
WINTER

∆οχείο 1 kg

17,60 € / kg

16,80 € / kg

Γ

Τσιµεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέµατος.
Εφαρµόζεται επί νωπού σκυροδέµατος και χρησιµοποιείται για την 
επιφανειακή σκλήρυνση και την βελτίωση της ανθεκτικότητας µονολιθικών 
δαπέδων σκυροδέµατος.
Τυπικές εφαρµογές:
Αποθηκευτικοί χώροι, γκαράζ αυτοκινήτων, µηχανουργεία, χώροι φόρτωσης - 
εκφόρτωσης, διάδροµοι, ραβδωτές ράµπες κ.α.   
Κατανάλωση:
2 - 5 kg/m2, ανάλογα µε τις αναµενόµενες καταπονήσεις του δαπέδου.

11,13 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.350 kg

Γκρι

445,00 € / tn

Γ

∆ύο συστατικών εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες.
Υψηλών αντοχών λεπτόρευστο συνδετικό υλικό που χρησιµοποιείται σαν 
αστάρι πριν την εφαρµογή του εποξειδικού συστήµατος προστασίας 
δαπέδων ΤΟP COAT EP, καθώς και για την συγκόλληση µεταξύ παλαιού και 
νέου σκυροδέµατος.

39,15 €∆οχείο 3 kg 13,05 € / kg

Γ

Έγχρωµη εποξειδική βαφή προστασίας δαπέδων από 
σκυρόδεµα.
Κατάλληλο ως τελική στρώση για την προστασία βιοµηχανικών δαπέδων 
σκυροδέµατος, κάλυψη επιφανειών υψηλού πορώδους, όπως µωσαϊκά 
δάπεδα ή τσιµεντοκονιάµατα εποξειδικών ρητινο-κονιαµάτων.                                                                                                                      
Κατανάλωση:
Η κατανάλωση κυµαίνεται περίπου στα 0,250 kg/m2 ανά στρώση.
Συστήνεται η εφαρµογή σε 2 - 3 στρώσεις.

∆ιατίθεται σε 12 αποχρώσεις RAL κατόπιν συνεννόησης.

35,25 €

108,50 €

∆οχείο 3 kg
-

∆οχείο 10 kg

Γ

DURA EP
INJECTION

HARD TOP Q

TOP COAT
PRIMER

TOP COAT
EP

11,75 € / kg

10,85 € / kg

TOP COAT EP - Αποχρώσεις RAL

RAL 1013

RAL 7035

RAL 1015

RAL 7038

RAL 6019

RAL 7040

RAL 7011

RAL 9001

RAL 7031

RAL 9002

RAL 7032

RAL 9017

Τυχόν διακυµάνσεις µεταξύ χρωµατολογίου και εφαρµοσµένου χρώµατος οφείλονται στην εκτύπωση. 
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Ενέσιµες εποξειδικές ρητίνες 2 συστατικών χωρίς διαλύτες.
Ιδανικές για ρητινενέσεις σε ρηγµατώσεις σκυροδέµατος κονιαµάτων για να 
εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δοµικών στοιχείων. Κατάλληλα υλικά για 
πλήρωση διάκενων µεταξύ σκυροδέµατος και µεταλλικών στοιχείων ή 
περιβλήµατος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητι-
κή δύναµη και προστασία από την διάβρωση. Χρησιµοποιείται για εύρος 
ρωγµών 0,8 - 3 mm.      
Κατανάλωση:
SUMMER: Απαιτούνται περίπου 1,02 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.
WINTER: Απαιτούνται περίπου 1,1 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.

17,60 €

16,80 €

SUMMER
∆οχείο 1 kg

-
WINTER

∆οχείο 1 kg

17,60 € / kg

16,80 € / kg

Γ

Τσιµεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέµατος.
Εφαρµόζεται επί νωπού σκυροδέµατος και χρησιµοποιείται για την 
επιφανειακή σκλήρυνση και την βελτίωση της ανθεκτικότητας µονολιθικών 
δαπέδων σκυροδέµατος.
Τυπικές εφαρµογές:
Αποθηκευτικοί χώροι, γκαράζ αυτοκινήτων, µηχανουργεία, χώροι φόρτωσης - 
εκφόρτωσης, διάδροµοι, ραβδωτές ράµπες κ.α.   
Κατανάλωση:
2 - 5 kg/m2, ανάλογα µε τις αναµενόµενες καταπονήσεις του δαπέδου.

11,13 €Σακί 25 kg
-

Παλέτα
54 χαρτόσακοι,

1.350 kg

Γκρι

445,00 € / tn

Γ

∆ύο συστατικών εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες.
Υψηλών αντοχών λεπτόρευστο συνδετικό υλικό που χρησιµοποιείται σαν 
αστάρι πριν την εφαρµογή του εποξειδικού συστήµατος προστασίας 
δαπέδων ΤΟP COAT EP, καθώς και για την συγκόλληση µεταξύ παλαιού και 
νέου σκυροδέµατος.

39,15 €∆οχείο 3 kg 13,05 € / kg

Γ

Έγχρωµη εποξειδική βαφή προστασίας δαπέδων από 
σκυρόδεµα.
Κατάλληλο ως τελική στρώση για την προστασία βιοµηχανικών δαπέδων 
σκυροδέµατος, κάλυψη επιφανειών υψηλού πορώδους, όπως µωσαϊκά 
δάπεδα ή τσιµεντοκονιάµατα εποξειδικών ρητινο-κονιαµάτων.                                                                                                                      
Κατανάλωση:
Η κατανάλωση κυµαίνεται περίπου στα 0,250 kg/m2 ανά στρώση.
Συστήνεται η εφαρµογή σε 2 - 3 στρώσεις.

∆ιατίθεται σε 12 αποχρώσεις RAL κατόπιν συνεννόησης.

35,25 €

108,50 €

∆οχείο 3 kg
-

∆οχείο 10 kg

Γ

DURA EP
INJECTION

HARD TOP Q

TOP COAT
PRIMER

TOP COAT
EP

11,75 € / kg

10,85 € / kg

TOP COAT EP - Αποχρώσεις RAL

RAL 1013

RAL 7035

RAL 1015

RAL 7038

RAL 6019

RAL 7040

RAL 7011

RAL 9001

RAL 7031

RAL 9002

RAL 7032

RAL 9017

Τυχόν διακυµάνσεις µεταξύ χρωµατολογίου και εφαρµοσµένου χρώµατος οφείλονται στην εκτύπωση. 29
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UNIVERSAL
WHITE

Λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων (C1T).
Ισχυρές συγκολλήσεις κεραµικών και µονόπυρων πλακιδίων και διακοσµητι-
κών τούβλων σε συνήθη τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµατα δαπέδου ή 
τοίχου, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Σε περίπτωση που η εφαρµογή 
γίνει σε πλακίδια περιορισµένης απορροφητικότητας, συνιστάται η πρόσµιξη 
στο µίγµα κατά την ανάδευση, ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση:
Χρειάζονται περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο 
πλακιδίου.

6,15 €

3,00 €

Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Σακί 5kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,

(4 x 5 kg)
960 kg

246,00 € / tn

600,00 € / tn

B

SUPER 100 Λευκή ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TE).
Ενισχυµένη κόλλα για δύσκολα υποστρώµατα. Κατάλληλη για περιπτώσεις 
όπου απαιτείται ισχυρή συγκόλληση µε µειωµένη ολίσθηση των πλακιδίων 
στον τοίχο και διευρυµένο ανοικτό χρόνο εφαρµογής. Επιτυγχάνει ισχυρές 
τοποθετήσεις πλακιδίων παντός τύπου όπως: πλακίδια χαµηλής απορροφητι-
κότητας, πλακίδια τύπου clinker, τεχνητοί γρανίτες, διακοσµητικές πέτρες, 
πλάκες Καρύστου κ.λπ. Ιδανική για συνήθη υποστρώµατα δαπέδου ή τοίχου 
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου όπως: µπετόν, τσιµεντοκονίες, σοβάδες, 
ποροµπετόν κ.λπ. Κατάλληλη και για παλαιές πλακοστρώσεις µαρµάρων, 
αφού προηγηθεί αστάρωµα της επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι 
πρόσφυσης MARMOLINE PRO CONTACT. Κατανάλωση: Χρειάζονται 
περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο πλακιδίου.

9,80 €

3,30 €

Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Σακί 5kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,

(4 x 5 kg)
960 kg

392,00 € / tn

660,00 € / tn

B

RAPID 180 Ακρυλική κόλλα ταχείας πήξεως (C1FT). Ιδανική κόλλα για 
ανακαίνισεις κτιρίων και οικιών. Για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις  
πλακιδίων, ψηφίδων, διακοσµητικών τούβλων και άλλων δοµικών στοιχείων 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Aξιόπιστη λύση για τους 
ερασιτέχνες και τους επαγγελµατίες που αναζητούν γρήγορες εφαρµογές. 
Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από µπετόν - σοβάδες - ποροµπετόν - 
σκυρόδεµα, πέτρα κ.τ.λ. Για την εφαρµογή της κόλλας σε δύσκολες και µη 
απορροφητικές επιφάνειες όπως µωσαϊκό, παλιά πλακίδια, µάρµαρα, 
γρανίτες κ.τ.λ. προτείνεται η χρήση της αφού πρώτα ασταρωθούν µε το 
χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT.
Κατανάλωση: Περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον 
τύπο του πλακιδίου.

13,25 €Σακί 25 kg*
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

530,00 € / tn

B

12,38 €

3,90 €

Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Σακί 5kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,

(4 x 5 kg)
960 kg

B

Λευκή ρητινούχα ελαστική κόλλα πλακιδίων παντός τύπου 
(C2TES1).
Ελαστική, ανθεκτική, προστατευτική. Για την τοποθέτηση κάθε είδους και  
µεγέθους πλακιδίων και πλακών µαρµάρου ή γρανίτη, καθώς και διακοσµητι-
κών λίθων, κεραµικών πλακιδίων κ.τ.λ, σε δάπεδα ή τοίχους, σε εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο. Συνιστάται ιδιαιτέρως για λευκά ή ανοιχτόχρωµα µάρµαρα,  
ευαίσθητα στους λεκέδες. Για τοποθέτηση λευκών µαρµάρων, συνιστάται η 
εφαρµογή του προϊόντος MARMOLINE POWER 2 SLAB, στην πίσω 
επιφάνεια αυτών, πριν την συγκόλλησή τους µε την κόλλα FLEX 2600.
Κατανάλωση:
Περίπου 2,5 - 4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

13,88 €Σακί 25 kg*
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

555,00 € / tn

Β

FLEX 2000

FLEX 2600

495,00 € / tn

780,00 € / tn

Ελαστική ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TES1). 
Ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον, µε µεγάλη αντοχή στον παγετό. 
Ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου: κεραµικών, porcelanato, 
πλακιδίων χαµηλής & µηδενικής απορροφητικότητας, µαρµάρου & γρανίτη, 
προϊόντων από γυαλί, ψηφίδες ή άλλου φυσικού υλικού. Εφαρµογή σε 
οποιοδήποτε υπόστρωµα δαπέδου ή τοίχου τσιµεντοειδούς βάσης, εσωτερικού 
ή εξωτερικού χώρου: π.χ. θερµαινόµενα δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρµανσης, 
jacuzzi, χαµάµ, παλαιές πλακοστρώσεις, πλάκες Καρύστου, πισίνες, επιφάνειες 
από µπετόν, σοβάδες, ποροµπετόν, σκυρόδεµα, γυψοσανίδες κ.λπ. Για εφαρµογή 
πάνω σε µωσαϊκά, παλαιά µάρµαρα, πλακάκια, πρέπει να προηγείται αστάρωµα 
της επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT. Κατανάλωση: 
Περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε µέγεθος και τύπο του πλακιδίου.

* ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg. ** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.
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UNIVERSAL
WHITE

Λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων (C1T).
Ισχυρές συγκολλήσεις κεραµικών και µονόπυρων πλακιδίων και διακοσµητι-
κών τούβλων σε συνήθη τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµατα δαπέδου ή 
τοίχου, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Σε περίπτωση που η εφαρµογή 
γίνει σε πλακίδια περιορισµένης απορροφητικότητας, συνιστάται η πρόσµιξη 
στο µίγµα κατά την ανάδευση, ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση:
Χρειάζονται περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο 
πλακιδίου.

6,15 €

3,00 €

Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Σακί 5kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,

(4 x 5 kg)
960 kg

246,00 € / tn

600,00 € / tn

B

SUPER 100 Λευκή ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TE).
Ενισχυµένη κόλλα για δύσκολα υποστρώµατα. Κατάλληλη για περιπτώσεις 
όπου απαιτείται ισχυρή συγκόλληση µε µειωµένη ολίσθηση των πλακιδίων 
στον τοίχο και διευρυµένο ανοικτό χρόνο εφαρµογής. Επιτυγχάνει ισχυρές 
τοποθετήσεις πλακιδίων παντός τύπου όπως: πλακίδια χαµηλής απορροφητι-
κότητας, πλακίδια τύπου clinker, τεχνητοί γρανίτες, διακοσµητικές πέτρες, 
πλάκες Καρύστου κ.λπ. Ιδανική για συνήθη υποστρώµατα δαπέδου ή τοίχου 
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου όπως: µπετόν, τσιµεντοκονίες, σοβάδες, 
ποροµπετόν κ.λπ. Κατάλληλη και για παλαιές πλακοστρώσεις µαρµάρων, 
αφού προηγηθεί αστάρωµα της επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι 
πρόσφυσης MARMOLINE PRO CONTACT. Κατανάλωση: Χρειάζονται 
περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο πλακιδίου.

9,80 €

3,30 €

Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Σακί 5kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,

(4 x 5 kg)
960 kg

392,00 € / tn

660,00 € / tn

B

RAPID 180 Ακρυλική κόλλα ταχείας πήξεως (C1FT). Ιδανική κόλλα για 
ανακαίνισεις κτιρίων και οικιών. Για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις  
πλακιδίων, ψηφίδων, διακοσµητικών τούβλων και άλλων δοµικών στοιχείων 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Aξιόπιστη λύση για τους 
ερασιτέχνες και τους επαγγελµατίες που αναζητούν γρήγορες εφαρµογές. 
Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από µπετόν - σοβάδες - ποροµπετόν - 
σκυρόδεµα, πέτρα κ.τ.λ. Για την εφαρµογή της κόλλας σε δύσκολες και µη 
απορροφητικές επιφάνειες όπως µωσαϊκό, παλιά πλακίδια, µάρµαρα, 
γρανίτες κ.τ.λ. προτείνεται η χρήση της αφού πρώτα ασταρωθούν µε το 
χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT.
Κατανάλωση: Περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον 
τύπο του πλακιδίου.

13,25 €Σακί 25 kg*
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

530,00 € / tn

B

12,38 €

3,90 €

Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Σακί 5kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,

(4 x 5 kg)
960 kg

B

Λευκή ρητινούχα ελαστική κόλλα πλακιδίων παντός τύπου 
(C2TES1).
Ελαστική, ανθεκτική, προστατευτική. Για την τοποθέτηση κάθε είδους και  
µεγέθους πλακιδίων και πλακών µαρµάρου ή γρανίτη, καθώς και διακοσµητι-
κών λίθων, κεραµικών πλακιδίων κ.τ.λ, σε δάπεδα ή τοίχους, σε εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο. Συνιστάται ιδιαιτέρως για λευκά ή ανοιχτόχρωµα µάρµαρα,  
ευαίσθητα στους λεκέδες. Για τοποθέτηση λευκών µαρµάρων, συνιστάται η 
εφαρµογή του προϊόντος MARMOLINE POWER 2 SLAB, στην πίσω 
επιφάνεια αυτών, πριν την συγκόλλησή τους µε την κόλλα FLEX 2600.
Κατανάλωση:
Περίπου 2,5 - 4,0 kg/m2, ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

13,88 €Σακί 25 kg*
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

555,00 € / tn

Β

FLEX 2000

FLEX 2600

495,00 € / tn

780,00 € / tn

Ελαστική ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TES1). 
Ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον, µε µεγάλη αντοχή στον παγετό. 
Ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου: κεραµικών, porcelanato, 
πλακιδίων χαµηλής & µηδενικής απορροφητικότητας, µαρµάρου & γρανίτη, 
προϊόντων από γυαλί, ψηφίδες ή άλλου φυσικού υλικού. Εφαρµογή σε 
οποιοδήποτε υπόστρωµα δαπέδου ή τοίχου τσιµεντοειδούς βάσης, εσωτερικού 
ή εξωτερικού χώρου: π.χ. θερµαινόµενα δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρµανσης, 
jacuzzi, χαµάµ, παλαιές πλακοστρώσεις, πλάκες Καρύστου, πισίνες, επιφάνειες 
από µπετόν, σοβάδες, ποροµπετόν, σκυρόδεµα, γυψοσανίδες κ.λπ. Για εφαρµογή 
πάνω σε µωσαϊκά, παλαιά µάρµαρα, πλακάκια, πρέπει να προηγείται αστάρωµα 
της επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT. Κατανάλωση: 
Περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε µέγεθος και τύπο του πλακιδίου.

* ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg. ** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.
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FLEX 3000 Υψηλής ποιότητας ελαστική κόλλα πλακιδίων παντός τύπου 
(C2TES2). Η ακλόνητη συγκόλληση για κάθε υλικό, για κάθε εφαρµογή. Για 
ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, σε οποιοδήποτε 
υπόστρωµα σε δάπεδο και σε τοίχο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Χρησιµοποιείται µε εξαιρετικά αποτελέσµατα σε κεραµικά πλακίδια, πλακίδια 
µαρµάρου και γρανίτη. Προτείνεται για τις τοποθετήσεις πλακιδίων σε 
δύσκολες επιφάνειες όπως: θερµαινόµενα δάπεδα (σύστηµα ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης), jacuzzi, πισίνες. Για εφαρµογή πάνω σε γυψοσανίδες, πρέπει να 
προηγείται αστάρωµά τους µε το ακρυλικό αστάρι νερού MST 11. Για 
εφαρµογή πάνω σε µωσαϊκά, παλαιά µάρµαρα ή πλακάκια, πρέπει να 
προηγείται αστάρωµα της επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης PRO 
CONTACT. Κατανάλωση: Περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2, ανάλογα µε το 
µέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

19,95 €

6,45 €

Σακί 25 kg*
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg
-

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια,

(4 x 5 kg)
960 kg

798,00 € / tn

1.290,00 € / tn

B

KM 100 Λευκή ακρυλική κόλλα για µάρµαρα και γρανίτες (C2TE).
Ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων µαρµάρων ή γρανιτών µε ιδιαιτερότητες 
που απαιτούν προηγµένα υλικά συγκόλλησης, όπως µάρµαρα µεγάλης 
λευκότητας ή απορροφητικότητας. Χρησιµοποιείται και για την συγκόλληση 
κεραµικών και χαµηλής απορροφητικότητας πλακιδίων, διακοσµητικών 
τούβλων κ.λπ. Συνιστάται σε οποιοδήποτε συνήθες τσιµεντοειδούς βάσης 
υπόστρωµα δαπέδου ή τοίχου εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Για την 
συγκόλληση πλακιδίων συνθετικών χαλαζιακών πετρωµάτων συνιστάται η 
προσθήκη στο µίγµα ρητίνης MARMOLINE ΜΡ 20. 
Κατανάλωση:
Περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2, ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του 
πλακιδίου.

10,45 €Σακί 25 kg**
-

Παλέτα
60 χαρτόσακοι,

1.500 kg

418,00 € / tn

B

LM 400 Λευκή λάσπη για µάρµαρα και γρανίτες. 
Εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή προστασία των λευκών ή έγχρωµων 
µαρµάρων από λεκέδες που προέρχονται από το υπόστρωµα. Μπορεί επίσης 
να χρησιµοποιηθεί για πλάκες Καρύστου, πεζοδροµίου, κ.λπ. Η προσθήκη της 
ρητίνης MARMOLINE MP 20 προσφέρει επιπλέον αντοχές και ελαστικότητα 
συγκόλλησης του πλακιδίου µαρµάρου µε το υπόστρωµα.
Κατανάλωση:
Περίπου 15 - 16 kg ανά m2, ανά στρώση λάσπης πάχους 1cm.

7,14 €Σακί 40 kg
-

Παλέτα
35 χαρτόσακοι,

1.400 kg
-

Μεγάσακοι
1.000 kg

-
Σιλό

χωρητικότητας
12 - 18 - 22 m3

178,50 € / tn

A

10,80 €

59,80 €

Λευκό,
Συστατικό Α
Σακί 20 kg

Παλέτα
48 χαρτόσακοι,

960 kg
-

Λευκό,
Συστατικό Β
∆οχείο 20 kg

Παλέτα 24 δοχεία,
480 kg

B

POWER 2 SLAB
540,00 € / tn

2,99 € / kg

Σύστηµα υψηλής απόδοσης για την ενίσχυση πλακών 
φυσικών λίθων.
Υψηλής ποιότητας σύστηµα ενίσχυσης για ελαττωµατικές ή πολύ λεπτές και 
ευαίσθητες πλάκες και πλακίδια µαρµάρου. ∆ιατίθεται σε µορφή λευκής 
σκόνης συνοδευόµενης από κατάλληλη ρητίνη. Το λευκό, είναι προϊόν 
υψηλής απόδοσης, σχεδιασµένο ιδιαίτερα για  λευκά ή ανοιχτόχρωµα 
µάρµαρα, ευαίσθητα στους λεκέδες. Εφαρµόζεται στην πίσω όψη των 
πλακών ή πλακιδίων µαρµάρου, για την ενίσχυση και την  προστασία τους.
Τα µάρµαρα µπορούν στη συνέχεια να εφαρµοστούν σε τοίχο ή δάπεδο, µε 
χρήση οποιουδήποτε τσιµεντοειδούς κονιάµατος κόλλας / λάσπης.
Κατανάλωση: 0,8 - 1 kg/m2 ανάλογα µε την επιφάνεια της πλάκας στην  
οποία εφαρµόζεται και τη χρήση ή όχι ενισχυτικού υαλοπλέγµατος .

* ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg. ** ∆ιατίθενται και σε παλέτες 600 kg µε επιπλέον χρέωση 15,00 € / παλέτα.
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ARMOS
0 - 5 mm

Έγχρωµος αρµόστοκος πλακιδίων τοίχου & δαπέδου για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (CG2WA).
Αδιάβροχος κι ευκολοδούλευτος. Χρησιµοποιείται για την αρµολόγηση όλων 
των τύπων πλακιδίων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων. Με την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20 
βελτιώνεται ακόµα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η 
στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και 
παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρµανση κι εξωτερικά 
δάπεδα). 
Κατανάλωση:
Περίπου 250 - 700 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) 
του πλακιδίου. 

4,10 €
4,45 €
4,90 €
7,10 €
4,50 €
4,60 €
4,60 €
4,15 €
4,60 €
5,25 € 

4,60 €
4,45 €
4,60 €
4,90 €

11,50 €
11,50 €
4,95 €
7,10 €
4,20 €

11,50 €
12,25 €
11,80 €
11,80 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
4,90 €
7,65 €

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια
(4 x 5 kg), 960 kg

-
10 Ανοιχτό Γκρι

20 Σκούρο Γκρι

30 Ανθρακί

40 Μαύρο

50 Λευκό

60 Γιασεµί

70 Πέρλα Μπεζ

80 Μπεζ

85 Ξύλο ∆ρυς

90 Μόκα

95 Κάραµελ

100 Καστανό

105 Πέρλα Γκρι

110 Καφέ Γκρι

130 Κόκκινο

140 Πορτοκαλί

150 Κίτρινο

160 Πράσινο Σκούρο

170 Πράσινο Ανοιχτό

180 Θαλασσί

190 Μπλε Καραϊβικής

200 Τιρκουάζ

210 Σιέλ

220 Μωβ

230 Μωβ Ανοιχτό

240 Ροζ

250 Κακάο

260 Wenge

0,82 € / kg

0,89 € / kg

0,98 € / kg

1,42 € / kg

0,90 € / kg

0,92 € / kg

0,92 € / kg

0,83 € / kg

0,92 € / kg

1,05 € / kg

0,92 € / kg

0,89 € / kg

0,92 € / kg

0,98 € / kg

2,30 € / kg

2,30 € / kg

0,99 € / kg

1,42 € / kg

0,84 € / kg

2,30 € / kg

2,45 € / kg

2,36 € / kg

2,36 € / kg

1,26 € / kg

1,26 € / kg

1,26 € / kg

0,98 € / kg

1,53 € / kg
B

4,60 €
4,60 €

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια
(4 x 5 kg), 960 kg

-
10 Ανοιχτό Γκρι

50 Λευκό

B

ARMOS
6 - 20 mm

0,92 € / kg
0,92 € / kg

Αρµόστοκος κεραµικών πλακιδίων (CG2WA).
Ο πολυχρηστικός. Για απαιτητικά υλικά, εργασίες και συνθήκες. Xρησιµοποιείται 
για την αρµολόγηση των κεραµικών πλακιδίων µε αρµό µεγάλου πλάτους και 
βάθους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδο και σε τοίχο. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρµολόγηση πλακιδίων τύπου cotto και για 
κάθε είδους διακοσµητικά τούβλα, φυσικά και τεχνητά υλικά, πλάκες Καρύστου, 
συνθετικές πέτρες, πλακίδια τύπου klinker κ.λπ. Το υλικό είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στην υγρασία και τον παγετό. Ο καθαρισµός της επιφάνειας γίνεται 
µε υγρό σφουγγάρι και νερό.
Κατανάλωση:
Περίπου 350 - 2.500 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) 
του πλακιδίου. 

Λευκός αρµόστοκος µαρµάρων (CG2WA).
Χρησιµοποιείται για την αρµολόγηση πλακιδίων και  µαρµάρων σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδο και σε τοίχο. Με την 
προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόµα περισσότερο η 
πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται 
περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια 
θέρµανση κι εξωτερικά δάπεδα).
Κατανάλωση:
Περίπου 250 - 500 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) 
του πλακιδίου.

6,90 €
6,60 €
6,60 €
6,60 €

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια
(4 x 5 kg), 960 kg

-
10 Ανοιχτό Γκρί
20 Σκούρο Γκρι

50 Λευκό
80 Μπεζ

1,38 € / kg
1,32 € / kg
1,32 € / kg
1,32 € / kg

Β

ARMOS
0 - 2 mm
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ARMOS
0 - 5 mm

Έγχρωµος αρµόστοκος πλακιδίων τοίχου & δαπέδου για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (CG2WA).
Αδιάβροχος κι ευκολοδούλευτος. Χρησιµοποιείται για την αρµολόγηση όλων 
των τύπων πλακιδίων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων. Με την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20 
βελτιώνεται ακόµα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η 
στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και 
παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρµανση κι εξωτερικά 
δάπεδα). 
Κατανάλωση:
Περίπου 250 - 700 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) 
του πλακιδίου. 

4,10 €
4,45 €
4,90 €
7,10 €
4,50 €
4,60 €
4,60 €
4,15 €
4,60 €
5,25 € 

4,60 €
4,45 €
4,60 €
4,90 €

11,50 €
11,50 €
4,95 €
7,10 €
4,20 €

11,50 €
12,25 €
11,80 €
11,80 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
4,90 €
7,65 €

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια
(4 x 5 kg), 960 kg

-
10 Ανοιχτό Γκρι

20 Σκούρο Γκρι

30 Ανθρακί

40 Μαύρο

50 Λευκό

60 Γιασεµί

70 Πέρλα Μπεζ

80 Μπεζ

85 Ξύλο ∆ρυς

90 Μόκα

95 Κάραµελ

100 Καστανό

105 Πέρλα Γκρι

110 Καφέ Γκρι

130 Κόκκινο

140 Πορτοκαλί

150 Κίτρινο

160 Πράσινο Σκούρο

170 Πράσινο Ανοιχτό

180 Θαλασσί

190 Μπλε Καραϊβικής

200 Τιρκουάζ

210 Σιέλ

220 Μωβ

230 Μωβ Ανοιχτό

240 Ροζ

250 Κακάο

260 Wenge

0,82 € / kg

0,89 € / kg

0,98 € / kg

1,42 € / kg

0,90 € / kg

0,92 € / kg

0,92 € / kg

0,83 € / kg

0,92 € / kg

1,05 € / kg

0,92 € / kg

0,89 € / kg

0,92 € / kg

0,98 € / kg

2,30 € / kg

2,30 € / kg

0,99 € / kg

1,42 € / kg

0,84 € / kg

2,30 € / kg

2,45 € / kg

2,36 € / kg

2,36 € / kg

1,26 € / kg

1,26 € / kg

1,26 € / kg

0,98 € / kg

1,53 € / kg
B

4,60 €
4,60 €

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια
(4 x 5 kg), 960 kg

-
10 Ανοιχτό Γκρι

50 Λευκό

B

ARMOS
6 - 20 mm

0,92 € / kg
0,92 € / kg

Αρµόστοκος κεραµικών πλακιδίων (CG2WA).
Ο πολυχρηστικός. Για απαιτητικά υλικά, εργασίες και συνθήκες. Xρησιµοποιείται 
για την αρµολόγηση των κεραµικών πλακιδίων µε αρµό µεγάλου πλάτους και 
βάθους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδο και σε τοίχο. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρµολόγηση πλακιδίων τύπου cotto και για 
κάθε είδους διακοσµητικά τούβλα, φυσικά και τεχνητά υλικά, πλάκες Καρύστου, 
συνθετικές πέτρες, πλακίδια τύπου klinker κ.λπ. Το υλικό είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στην υγρασία και τον παγετό. Ο καθαρισµός της επιφάνειας γίνεται 
µε υγρό σφουγγάρι και νερό.
Κατανάλωση:
Περίπου 350 - 2.500 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) 
του πλακιδίου. 

Λευκός αρµόστοκος µαρµάρων (CG2WA).
Χρησιµοποιείται για την αρµολόγηση πλακιδίων και  µαρµάρων σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδο και σε τοίχο. Με την 
προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόµα περισσότερο η 
πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται 
περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια 
θέρµανση κι εξωτερικά δάπεδα).
Κατανάλωση:
Περίπου 250 - 500 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) 
του πλακιδίου.

6,90 €
6,60 €
6,60 €
6,60 €

Σακί 5 kg
-

Παλέτα
48 χαρτοκιβώτια
(4 x 5 kg), 960 kg

-
10 Ανοιχτό Γκρί
20 Σκούρο Γκρι

50 Λευκό
80 Μπεζ

1,38 € / kg
1,32 € / kg
1,32 € / kg
1,32 € / kg

Β

ARMOS
0 - 2 mm
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Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
kg ή lt ή tn

Τιµή ανά
συσκευασία

33

Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων - αρµών - γρανιτών - 
φυσικής και τεχνητής πέτρας.
Πολύ ισχυρό και συµπυκνωµένο καθαριστικό κατάλληλο για κεραµικά 
πλακίδια - κόττο - πλακίδια από φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρµούς 
πλακιδίων, διακοσµητικές πέτρες κ.λπ. Καθαρίζει ρύπους που έχουν 
προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - 
λάδια - σκουριά - λεκέδες από το πότισµα των γλαστρών κ.λπ. Σε συνδυασµό 
µε αδιαβροχοποιητικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία.
Παρατήρηση: Λόγω της διαφορετικής φύσης του κάθε υλικού, συνιστάται 
δοκιµή καταλληλότητας σε ένα µικρό σηµείο της επιφάνειας πριν την 
εφαρµογή. Οι έντονοι χρωµατισµοί αρµόστοκων πρέπει να προσέχονται 
ιδιαίτερα διότι κατά τον καθαρισµό επηρεάζονται οι χρωστικές τους µε  
αποτέλεσµα το ξάσπρισµά τους. ∆εν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά 
πετρώµατα.        
Κατανάλωση:
Περίπου 1 lt ανά 5 έως 6 m2.

9,52 €

2,85 €

Πλαστικό
δοχείο 4 lt
Σε κιβώτιο

των 4 τεµαχίων
-

Πλαστικό
δοχείο 1 lt
Σε κιβώτιο

των 12 τεµαχίων

2,38 € / lt

2,85 € / lt

Γ

TCL 100

Ισχυρό καθαριστικό µαρµάρων.
Πολύ ισχυρό και συµπυκνωµένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα 
αγυάλιστα µάρµαρα. Η αποτελεσµατικότητά του στον καθαρισµό υπολειµµά-
των τσιµέντου - σοβάδων - αρµόστοκων από διάφορες εργασίες το 
καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που 
έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από 
καφέ - λάδια - σκουριά - λεκέδες από το πότισµα των γλαστρών κ.λπ. Είναι 
φιλικό προς τα ευαίσθητα µάρµαρα αξίας. Σε συνδυασµό µε αδιαβροχοποιη-
τικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία.
Κατανάλωση:
Περίπου 1 lt ανά 5 έως 6 m2.

10,48 €

3,25 €

Πλαστικό
δοχείο 4 lt
Σε κιβώτιο

των 4 τεµαχίων
-

Πλαστικό
δοχείο 1 lt
Σε κιβώτιο

των 12 τεµαχίων

2,62 € / lt

3,25 € / lt

Γ

MCL 200

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ / LIGHT GRAY 10

ΠΕΡΛΑ ΓΚΡΙ / PERLA GRAY 105

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GRAY 20

ΛΕΥΚΟ / WHITE 50

ΓΙΑΣΕΜΙ / JASMINE 60

ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ / PERLA BEIGE 70

ΚΑΡΑΜΕΛ / CARAMEL 95

ΜΠΕΖ / BEIGE 80

ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ / BROWN GRAY 110

ΜΟΚΑ / MOCA 90

ΚΑΚΑΟ / COCOA 250

ΞΥΛΟ ∆ΡΥΣ / WOOD OAK 85

WENGE / WENGE 260

ΚΑΣΤΑΝΟ / BROWN 100

ΑΝΘΡΑΚΙ / ANTHRACITE 30

ΜΑΥΡΟ / BLACK 40

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ / DARK GREEN 160

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ / LIGHT GREEN 170

ΘΑΛΑΣΣΙ / MARINE 180

ΜΠΛΕ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ / CARRIBEAN BLUE 190

ΤΙΡΚΟΥΑΖ / TURQUOISE 200

ΣΙΕΛ / CIEL 210

ΜΩΒ / PURPLE 220

ΜΩΒ ΑΝΟΙΚΤΟ / LIGHT PURPLE 230

ΡΟΖ / PINK 240

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ORANGE 140

ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW 150

ΚΟΚΚΙΝΟ / RED 130

ARMOS ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
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Πρόσθετα Σκυροδέµατος

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία
Τιµή ανά
kg ή lt

ή κιβώτιο
Τιµή ανά

συσκευασία
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CHRYSO®
PLAST
GR 120

18,40 €

140,00 €

471,50 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.150 kg

0,92 € / kg

0,70 € / kg

0,41 € / kg

Z

Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής 
(EN934-2, Π10).
Πρόσθετο που µειώνει το νερό ανάµιξης και επιβραδύνει την αρχή πήξης του 
σκυροδέµατος, διατηρώντας την εργασιµότητά του για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Σκυροδέτηση σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Μεταφορά σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις. • Σκυροδετήσεις στις 
οποίες απαιτείται παράταση του χρόνου εργασιµότητας. • Σκυροδέµατα µε 
αισθητικές απαιτήσεις.
Συνήθης δοσολογία:
0,2 - 0,35 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
PLAST
GR 200

20,40 €

174,00 €

583,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.100 kg

1,02 € / kg

0,87 € / kg

0,53 € / kg

Z

Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής 
(EN934-2, Π10).
Πρόσθετο σκυροδέµατος µε βάση οργανικά άλατα. Η σύνθεσή του επιτρέπει 
τη διασπορά των κόκκων τσιµέντου, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη ρευστότητα.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Σκυροδέτηση σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Μεταφορά σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις.
Συνήθης δοσολογία:
0,2 - 0,45 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
PLAST
GR 300

11,70 €

21,40 €

190,00 €

660,00 €

∆οχείο 10 kg
Παλέτα 40 δοχεία,

400 kg
-

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.100 kg

1,17 € / kg

1,07 € / kg

0,95 € / kg

0,60 € / kgZ

Στεγανοποιητικό µάζας σκυροδέµατος -
Ρευστοποιητής/µειωτής νερού
(EN934-2, Π9 & Π2).
Πρόσθετο σε υγρή µορφή, το οποίο χρησιµοποιείται ως στεγανοποιητικό 
µάζας σκυροδέµατος αλλά και ως ρευστοποιητής.
Χρήσεις: • Υπόγεια και αποχετευτικά έργα. • ∆εξαµενές και φράγµατα.
• Κατασκευές όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεµα. • Στοιχεία σε µόνιµη ή 
περιστασιακή επαφή µε το νερό όπως εδαφόπλακες, σήραγγες, τοιχία 
υπογείου, θεµελιώσεις.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Επιβραδυντές / Ρευστοποιητές

CHRYSO®
PLAST
GR 80

14,20 €

26,40 €

234,00 €

913,00 €

∆οχείο 10 kg
Παλέτα 40 δοχεία,

400 kg
-

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.100 kg

1,42 € / kg

1,32 € / kg

1,17 € / kg

0,83 € / kgZ

Υπερρευστοποιητής - Πλαστικοποιητής - Επιβραδυντής 
(EN934-2, Π11.1-11.2).
Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος µε ελαφριά επιβράδυνση. Είναι πρόσθετο 
σκυροδέµατος το οποίο επιτρέπει τη διασπορά των κόκκων τσιµέντου.
Έτσι διευκολύνεται η διασπορά των κόκκων και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται 
µεγαλύτερη ρευστότητα.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Σκυροδέτηση σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Μεταφορά σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις.
Συνήθης δοσολογία:
0,3 - 0,9 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Υπερρευστοποιητές



Πρόσθετα Σκυροδέµατος

Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
συσκευασία
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CHRYSO®
FLUID
AG 20

17,20 €

32,80 €

294,00 €

1.380,00 €

∆οχείο 10 kg
Παλέτα 40 δοχεία,

400 kg
-

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.200 kg

1,72 € / kg

1,64 € / kg

1,47 € / kg

1,15 € / kgZ

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού 
(EN934-2, Π3.1-3.2).
Προϊόν µε βάση πολυµερή ναφθαλίνης. Συνίσταται στη παραγωγή 
σκυροδεµάτων µε µεγάλη διατήρηση της εργασιµότητας, χωρίς εξίδρωση και 
διαχωρισµό.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Εργοταξιακό σκυρόδεµα. • Σκυρόδεµα 
υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας. • Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
• ∆εν είναι συµβατό µε τα πρόσθετα της σειράς PREMIA και OPTIMA.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 2,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
OPTIMA

74

32,00 €

300,00 €

1.173,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.020 kg

1,60 € / kg

1,50 € / kg

1,15 € / kg

Z

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού
(EN934-2, Π3.1-3.2).
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής µε βάση τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά 
πολυµερή. Επιτρέπει τη µείωση του νερού ανάµιξης και αυξάνει σηµαντικά τις 
πρώιµες και τελικές αντοχές.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Εργοταξιακό σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 2,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
OPTIMA

76

34,00 €

310,00 €

1.200,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.000 kg

1,70 € / kg

1,55 € / kg

1,20 € / kg

Z

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού
(EN934-2, Π3.1-3.2) - Πρόσθετο ενεµάτων (ΕΝ934-4).
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - ισχυρός µειωτής νερού µε βάση 
τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή. Επιτρέπει τη µείωση νερού 
ανάµιξης σε σύγκριση µε τους παραδοσιακούς ρευστοποιητές και αυξάνει 
σηµαντικά τις πρώιµες και τελικές αντοχές.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Εργοταξιακό σκυρόδεµα. • Σκυρόδεµα 
υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας. • Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
• Πρόσθετο ενεµάτων για προεντεταµένους τένοντες.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
OPTIMA

234

35,00 €

320,00 €

1.300,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.040 kg

1,75 € / kg

1,60 € / kg

1,25 € / kg

Z

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού
(EN934-2, Π3.1,Π3.2).
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - ισχυρός µειωτής νερού µε βάση 
τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε µεγάλο φάσµα εφαρµογών. Εξασφαλίζει µεγάλη µείωση νερού ή/και 
σηµαντική βελτίωση της εργασιµότητας.
Χρήσεις: • Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα. • Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. • Σκυρόδεµα υψηλής και πολύ υψηλής απόδοσης 
(HPC, VHPC).
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Υπερρευστοποιητές

Τιµή ανά
kg ή lt

ή κιβώτιο
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Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
συσκευασία
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CHRYSO®
FLUID
AG 20

17,20 €

32,80 €

294,00 €

1.380,00 €

∆οχείο 10 kg
Παλέτα 40 δοχεία,

400 kg
-

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.200 kg

1,72 € / kg

1,64 € / kg

1,47 € / kg

1,15 € / kgZ

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού 
(EN934-2, Π3.1-3.2).
Προϊόν µε βάση πολυµερή ναφθαλίνης. Συνίσταται στη παραγωγή 
σκυροδεµάτων µε µεγάλη διατήρηση της εργασιµότητας, χωρίς εξίδρωση και 
διαχωρισµό.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Εργοταξιακό σκυρόδεµα. • Σκυρόδεµα 
υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας. • Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
• ∆εν είναι συµβατό µε τα πρόσθετα της σειράς PREMIA και OPTIMA.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 2,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
OPTIMA

74

32,00 €

300,00 €

1.173,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.020 kg

1,60 € / kg

1,50 € / kg

1,15 € / kg

Z

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού
(EN934-2, Π3.1-3.2).
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής µε βάση τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά 
πολυµερή. Επιτρέπει τη µείωση του νερού ανάµιξης και αυξάνει σηµαντικά τις 
πρώιµες και τελικές αντοχές.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Εργοταξιακό σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 2,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
OPTIMA

76

34,00 €

310,00 €

1.200,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.000 kg

1,70 € / kg

1,55 € / kg

1,20 € / kg

Z

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού
(EN934-2, Π3.1-3.2) - Πρόσθετο ενεµάτων (ΕΝ934-4).
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - ισχυρός µειωτής νερού µε βάση 
τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή. Επιτρέπει τη µείωση νερού 
ανάµιξης σε σύγκριση µε τους παραδοσιακούς ρευστοποιητές και αυξάνει 
σηµαντικά τις πρώιµες και τελικές αντοχές.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα. • Εργοταξιακό σκυρόδεµα. • Σκυρόδεµα 
υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας. • Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
• Πρόσθετο ενεµάτων για προεντεταµένους τένοντες.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
OPTIMA

234

35,00 €

320,00 €

1.300,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.040 kg

1,75 € / kg

1,60 € / kg

1,25 € / kg

Z

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού
(EN934-2, Π3.1,Π3.2).
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - ισχυρός µειωτής νερού µε βάση 
τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε µεγάλο φάσµα εφαρµογών. Εξασφαλίζει µεγάλη µείωση νερού ή/και 
σηµαντική βελτίωση της εργασιµότητας.
Χρήσεις: • Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα. • Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. • Σκυρόδεµα υψηλής και πολύ υψηλής απόδοσης 
(HPC, VHPC).
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Υπερρευστοποιητές

Τιµή ανά
kg ή lt

ή κιβώτιο
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Προϊόν Περιγραφή Συσκευασία Τιµή ανά
συσκευασία
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CHRYSO®
PREMIA

184

490,00 €

2.225,25 €

Βαρέλι 200 kg
-

∆εξαµενή
1.035 kg

2,45 € / kg

2,15 € / kg

Z

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού
(EN934-2, Π3.1-3.2).
Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - υψηλής δραστικότητας µειωτής νερού, µε 
βάση τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή.
Χρήσεις: • Βαριά προκατασκευή. • Προεντεταµένο σκυρόδεµα. • Έτοιµο 
σκυρόδεµα. • Αυτοεπιπεδούµενο σκυρόδεµα. • Σκυρόδεµα υψηλών και πολύ 
υψηλών αποδόσεων (HPC, VHPC). • Σκυρόδεµα υψηλής ρευστότητας και 
πλαστικότητας.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 1,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

Υπερρευστοποιητές

CHRYSO®
AIR

G 500

26,00 €

220,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 kg
-

Βαρέλι 200 kg

1,30 € / kg

1,10 € / kg

Z

Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος
(EN934-2, Π5).
Προϊόν το οποίο όταν εισάγεται στο σκυρόδεµα δηµιουργεί µέσα σε αυτό ένα 
σταθερό δίκτυο µικροσκοπικών φυσαλίδων. Έτσι προστατεύει αποτελεσµατι-
κά το σκυρόδεµα από κύκλους ψύξης/απόψυξης και από τη δράση των 
αντιψυκτικών αλάτων.
Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιµέντου. • Σκυρόδεµα που εκτίθεται σε κύκλους 
ψύξης/απόψυξης. • Φράγµατα. • Πλάκες αυτοκινητοδρόµων. • Λιµενικά έργα.
• Έργα Πολιτικού Μηχανικού. • ∆ιάδροµοι προσγείωσης/απογείωσης 
αεροδροµίων. • ∆εξαµενές.
Συνήθης δοσολογία:
0,1 - 0,8 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
XEL
650

62,35 €

545,56 €

∆οχείο 29 kg
-

Βαρέλι
311,75 kg

2,15 € / kg

1,75 € / kg

Z

Επιταχυντής πήξης σκυροδέµατος
(EN934-2, Π5).
Προϊόν για σκυροδέτηση σε χαµηλές θερµοκρασίες και σε περιπτώσεις που 
απαιτείται ταχύτητα εργασιών.
Χρήσεις:
• Όλοι οι τύποι τσιµέντου.
• Σκυρόδεµα σε χαµηλές θερµοκρασίες.
• Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Προκατασκευασµένο σκυρόδεµα.
Συνήθης δοσολογία:
0,8 - 1,2 kg ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
SERENIS

1.247,00 €Βαρέλι 215 lt 5,80 € / lt

Z

Πρόσθετο που µειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέµατος και 
των κονιαµάτων.
Η χρήση του µειώνει την επιφανειακή τάση του νερού στους τριχοειδείς 
πόρους, επηρεάζοντας τον πιο σηµαντικό µηχανισµό στην αρχή της 
συρρίκνωσης.
Χρήσεις:
• Όλοι οι τύποι τσιµέντου.
• Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Προκατασκευασµένο σκυρόδεµα.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 - 1,0 lt ανά 100 kg τσιµέντου.

Ειδικά Πρόσθετα

Τιµή ανά
kg ή lt

ή κιβώτιο
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CHRYSO®
DEM EKLA

12

50,00 €∆οχείο 20 lt 2,50 € / lt

Z

Αποκολλητικό τύπων σκυροδέµατος - Φυτικό γαλάκτωµα.
Χρήσεις:
• Αισθητικό / αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα.
• Λευκό και χρωµατιστό σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα που συντηρείται ή δεν συντηρείται µε ατµό.
• Μεταλλικά καλούπια.
• Ξυλότυποι τύπου U.
• Πλαστικά καλούπια.
Συνήθης δοσολογία:
1 lt ανά 50 m2.

CHRYSO®
CURE HPE

500,00 €Βαρέλι 200 lt 2,50 € / lt

Z

Υδατοδιαλυτή αντιεξατµιστική µεµβράνη.
∆ηµιουργεί µία µεµβράνη προστασίας, η οποία εµποδίζει την εξάτµιση του 
νερού από την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή του κονιάµατος. Αυτό 
επιτρέπει καλύτερη ενυδάτωση του τσιµέντου και περιορίζει την πρόωρη 
ρηγµάτωση και συρρίκνωση.
Χρήσεις: • Προστασία στοιχείων από σκυρόδεµα όπως πλάκες, βιοµηχανικά 
δάπεδα, κ.λπ. • Προστασία στοιχείων σκυροδέµατος και κονιάµατος που 
υπόκεινται σε δυσµενείς παράγοντες ξήρανσης σε πρώιµη ηλικία (υψηλή 
θερµοκρασία περιβάλλοντος, αέρα). • Τοιχοποιία προκατασκευής.
Συνήθης δοσολογία:
0,1 - 0,2 lt/m2.

Συµπληρωµατικά Υλικά Σκυροδετήσεων

CHRYSO®
FUGE B4

58,00 €

494,50 €

∆οχείο 20 lt
Παλέτα 24 δοχεία,

480 lt
-

Βαρέλι 215 lt

2,90 € / lt

2,30 € / lt

Z

Μειωτής υδατοαπορρόφησης (ΕΝ 934-2, Π9).
Προϊόν για σκυρόδεµα ή κονίαµα που µειώνει την απορρόφηση νερού µέσω 
τριχοειδών και ελαχιστοποιεί έως και απαλείφει / εξαλείφει τη διείσδυση του 
νερού.
Χρήσεις:
• Όλοι οι τύποι τσιµέντου.
• Σκυρόδεµα που έρχεται σε επαφή µε το νερό.
• Φράγµατα.
• Λεκάνες.
• Σκυρόδεµα θεµελίωσης.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 lt ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
FC

40,00 €

387,00 €

1.670,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 lt
-

Βαρέλι 215 lt
-

∆εξαµενή
1.000 lt

2,00 € / lt

1,80 € / lt

1,67 € / lt

Z

Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (ΕΝ 934-2).
Προϊόν που χρησιµοποιείται ως αερακτικό για την παρασκευή ελαφροβαρών 
ρεοπλαστικών σκυροδεµάτων και περλοµπετόν µε χαµηλή πυκνότητα.
Χρήσεις:
• Όλοι οι τύποι τσιµέντου.
• Πλήρωση κενών γύρω από υπόγειες δεξαµενές, σωληνώσεις, κ.λπ.
• Πλήρωση αυλακίων που περιέχουν σωληνώσεις. Η χαµηλή πυκνότητά του 
και η επίσης χαµηλή αντοχή του, επιτρέπει την εύκολη επανεκσκαφή του.
• Ελαφροβαρές / ισχνό σκυρόδεµα.
• Πλήρωση κοιλοτήτων.
Συνήθης δοσολογία:
1 kg/m3.

Ειδικά Πρόσθετα

Τιµή ανά
kg ή lt

ή κιβώτιο
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CHRYSO®
DEM EKLA

12

50,00 €∆οχείο 20 lt 2,50 € / lt

Z

Αποκολλητικό τύπων σκυροδέµατος - Φυτικό γαλάκτωµα.
Χρήσεις:
• Αισθητικό / αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα.
• Λευκό και χρωµατιστό σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα που συντηρείται ή δεν συντηρείται µε ατµό.
• Μεταλλικά καλούπια.
• Ξυλότυποι τύπου U.
• Πλαστικά καλούπια.
Συνήθης δοσολογία:
1 lt ανά 50 m2.

CHRYSO®
CURE HPE

500,00 €Βαρέλι 200 lt 2,50 € / lt

Z

Υδατοδιαλυτή αντιεξατµιστική µεµβράνη.
∆ηµιουργεί µία µεµβράνη προστασίας, η οποία εµποδίζει την εξάτµιση του 
νερού από την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή του κονιάµατος. Αυτό 
επιτρέπει καλύτερη ενυδάτωση του τσιµέντου και περιορίζει την πρόωρη 
ρηγµάτωση και συρρίκνωση.
Χρήσεις: • Προστασία στοιχείων από σκυρόδεµα όπως πλάκες, βιοµηχανικά 
δάπεδα, κ.λπ. • Προστασία στοιχείων σκυροδέµατος και κονιάµατος που 
υπόκεινται σε δυσµενείς παράγοντες ξήρανσης σε πρώιµη ηλικία (υψηλή 
θερµοκρασία περιβάλλοντος, αέρα). • Τοιχοποιία προκατασκευής.
Συνήθης δοσολογία:
0,1 - 0,2 lt/m2.

Συµπληρωµατικά Υλικά Σκυροδετήσεων

CHRYSO®
FUGE B4

58,00 €

494,50 €

∆οχείο 20 lt
Παλέτα 24 δοχεία,

480 lt
-

Βαρέλι 215 lt

2,90 € / lt

2,30 € / lt

Z

Μειωτής υδατοαπορρόφησης (ΕΝ 934-2, Π9).
Προϊόν για σκυρόδεµα ή κονίαµα που µειώνει την απορρόφηση νερού µέσω 
τριχοειδών και ελαχιστοποιεί έως και απαλείφει / εξαλείφει τη διείσδυση του 
νερού.
Χρήσεις:
• Όλοι οι τύποι τσιµέντου.
• Σκυρόδεµα που έρχεται σε επαφή µε το νερό.
• Φράγµατα.
• Λεκάνες.
• Σκυρόδεµα θεµελίωσης.
Συνήθης δοσολογία:
0,5 lt ανά 100 kg τσιµέντου.

CHRYSO®
FC

40,00 €

387,00 €

1.670,00 €

∆οχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία,

480 lt
-

Βαρέλι 215 lt
-

∆εξαµενή
1.000 lt

2,00 € / lt

1,80 € / lt

1,67 € / lt

Z

Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (ΕΝ 934-2).
Προϊόν που χρησιµοποιείται ως αερακτικό για την παρασκευή ελαφροβαρών 
ρεοπλαστικών σκυροδεµάτων και περλοµπετόν µε χαµηλή πυκνότητα.
Χρήσεις:
• Όλοι οι τύποι τσιµέντου.
• Πλήρωση κενών γύρω από υπόγειες δεξαµενές, σωληνώσεις, κ.λπ.
• Πλήρωση αυλακίων που περιέχουν σωληνώσεις. Η χαµηλή πυκνότητά του 
και η επίσης χαµηλή αντοχή του, επιτρέπει την εύκολη επανεκσκαφή του.
• Ελαφροβαρές / ισχνό σκυρόδεµα.
• Πλήρωση κοιλοτήτων.
Συνήθης δοσολογία:
1 kg/m3.

Ειδικά Πρόσθετα

Τιµή ανά
kg ή lt

ή κιβώτιο
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CHRYSO®
Crackstop

M195 series

3,80 €

3,80 €

5,50 €

Μ195 - 06’:
Υδατοδιαλυτή
συσκευασία

600 gr
-

Παλέτα
30 κιβωτίων

(30 τεµ./κιβώτιο)
•

Μ195 - 12’:
Υδατοδιαλυτή
συσκευασία

600 gr
-

Παλέτα
30 κιβωτίων

(30 τεµ./κιβώτιο)
•

Μ195 - 12’:
Υδατοδιαλυτή
συσκευασία

900 gr
-

Παλέτα
30 κιβωτίων

(20 τεµ./κιβώτιο)

114,00 €
/ κιβώτιο

114,00 €
/ κιβώτιο

110,00 €
/ κιβώτιο

Z

Συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου για τη µείωση της 
πλαστικής συρρίκνωσης του σκυροδέµατος.
Χρήσεις: • Επένδυση δαπέδων. • Βιοµηχανικά δάπεδα. • Προστατευτικές 
επενδύσεις. • Προκατασκευές. • Λεκάνες, δεξαµενές, σιλό. • Εκτοξευόµενο 
Σκυρόδεµα. • Επιχρίσµατα.
Προδιαγραφές:
• Crackstop (M195 - 06): Μήκος ίνας 6 mm. ∆ιάµετρος ίνας 19,5 µm.
• Crackstop (M195 - 12): Μήκος ίνας 12 mm. ∆ιάµετρος ίνας 19,5 µm.

Συµπληρωµατικά Υλικά Σκυροδετήσεων

Τιµή ανά
kg ή lt

ή κιβώτιο

CHRYSO®
Deco Lav
P series

Προϊόν

CHRYSO® Deco Lav P01

CHRYSO® Deco Lav P02

CHRYSO® Deco Lav P03

CHRYSO® Deco Lav P04

CHRYSO® Deco Lav P05

CHRYSO® Deco Lav P06

CHRYSO® Deco Lav P07

CHRYSO® Deco Lav P08

Χρώµα

Ροζ

Πράσινο

Μπλε

Πορτοκαλί

Ροδακινί

Κίτρινο

Μωβ

Κόκκινο

Βάθος έκθεσης

αδρανών (mm)

Υφή άµµου

Περίπου 1

Περίπου 2

Περίπου 3

Περίπου 4

Περίπου 5

Περίπου 6

Περίπου 7

Μέγεθος

αδρανούς (mm)

–

3 έως 5

5 έως 8

8 έως 10

10 έως 14

14 έως 18

18 έως 25

20 έως 30

129,60 €∆οχείο 18 lt 7,20 € / lt

Z

Σειρά υδατοδιαλυτών επιφανειακών επιβραδυντών -
θετικής εφαρµογής (8 τύποι).
Προϊόν για την παραγωγή σκυροδέµατος µε εµφανή αδρανή.
Ανάλογα το επιθυµητό βάθος έκθεσης επιλέγεται ο αντίστοιχος τύπος.
Χρήσεις:
• Αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα.
Συνήθης δοσολογία:
1 lt / 4 - 5 m2.
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Παράρτηµα

POWDER COLOUR ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Black

Brown

Green

Beige
Brown

Yellow
Ochre

Blue

Red

White
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Λευκές Θερµοµονωτικές Πλάκες ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης _ EPS

Προϊόν ∆ιαστάσεις (cm) Πάχος (cm) λd
(W/mK) Τιµή € / m2

MARMOLINE EPS 80

MARMOLINE EPS 80

MARMOLINE EPS 80

MARMOLINE EPS 80

MARMOLINE EPS 80

MARMOLINE EPS 80

MARMOLINE EPS 100

MARMOLINE EPS 100

MARMOLINE EPS 100

MARMOLINE EPS 100

MARMOLINE EPS 100

MARMOLINE EPS 100

MARMOLINE EPS 200

MARMOLINE EPS 200

MARMOLINE EPS 200

MARMOLINE EPS 200

MARMOLINE EPS 200

MARMOLINE EPS 200

MARMOLINE EPS 250

3,70

6,20

7,40

8,65

9,85

12,30

4,05

6,75

8,05

9,40

10,75

13,40

6,75

11,12

13,35

15,55

17,85

22,20

13,80

3

5

6

7

8

10

3

5

6

7

8

10

3

5

6

7

8

10

5

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

120 x 60

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,034

0,034

0,034

0,034

0,034

0,034

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ
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Γκρι Θερµοµονωτικές Πλάκες Γραφιτούχας Πολυστερίνης _ G/EPS

Προϊόν ∆ιαστάσεις (cm) Πάχος (cm) λd
(W/mK) Τιµή € / m2

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 80

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 80

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 80

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 80

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 80

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 80

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 150

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 150

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 150

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 150

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 150

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ EPS 150

MARMOLINE +G/EPS 100 RF CE

4,75

7,90

9,45

10,95

12,55

15,65

6,80

11,30

13,50

15,85

18,05

22,65

10,80

3

5

6

7

8

10

3

5

6

7

8

10

5

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

100 x 60

120 x 60 x 40

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ
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Γαλάζιες Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS

MARMOLINE
XPS
∆ωµάτων
RF
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• ∆άπεδα
• ∆ώµατα
• Τοίχους
• Στέγες

4,15

5,25

6,80

8,45

10,02

11,70

13,40

17,55

2

3

4

5

6

7

8

10

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

0,0304

0,0318

0,033

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

MARMOLINE
XPS
Τοιχοποιίας
WL
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• ∆ιπλή Τοιχοποιία

4,50

5,10

6,60

8,25

9,85

11,50

13,05

16,45

2,5

3

4

5

6

7

8

10

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

0,0304

0,0318

0,033

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

MARMOLINE
XPS
Ξυλοτύπων
ΒΤ
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• Οπλισµένο Σκυρόδεµα

5,00

5,55

7,05

8,55

10,05

11,75

13,55

17,20

2,5

3

4

5

6

7

8

10

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

0,0304

0,0318

0,033

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

Προϊόν ∆ιαστάσεις (cm) Πάχος (cm) λd
(W/mK) Τιµή € / m2
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Γαλάζιες Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS

MARMOLINE
XPS
Θερµοπρόσοψης
WRS
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• Εξωτερική
Θερµοµόνωση

4,50

5,55

7,05

8,55

10,05

11,75

13,55

17,20

2

3

4

5

6

7

8

10

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

0,0304

0,0318

0,033

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

MARMOLINE
XPS
Θερµοπρόσοψης
GF
(Γκοφρέ)
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• Εξωτερική
Θερµοµόνωση

4,55

5,62

7,15

8,66

10,17

11,90

13,72

17,40

2

3

4

5

6

7

8

10

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

0,0304

0,0318

0,033

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

MARMOLINE
XPS
∆ιαιρούµενο
χαραγµένο

5,35

6,95

8,50

10,02

11,70

13,90

19,55

3

4

5

6

7

8

10

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

0,0318

0,033

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

MARMOLINE XPS
Ψυκτικών θαλάµων
SP

9,00

13,50

5

7,5

250 x 60

250 x 60

0,033

0,034

MARMOLINE XPS
∆απέδων FL -
Φορτίων

6,15

10,00

3

5

125 x 60

125 x 60

0,033

0,034

Προϊόν ∆ιαστάσεις (cm) Πάχος (cm) λd
(W/mK) Τιµή € / m2
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Γκρι Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS GREY

MARMOLINE
XPS GREY
∆ωµάτων
RF
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• ∆άπεδα
• ∆ώµατα
• Τοίχους
• Στέγες

4,30

5,50

6,99

8,75

10,55

12,20

13,95

18,40

2

3

4

5

6

7

8

10

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

0,030

0,031

0,031

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

MARMOLINE
XPS GREY
Τοιχοποιίας
WL
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• ∆ιπλή Τοιχοποιία

4,65

5,35

6,95

8,65

10,35

12,00

13,70

17,30

2,5

3

4

5

6

7

8

10

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

0,030

0,031

0,031

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

MARMOLINE
XPS GREY
Ξυλοτύπων
ΒΤ
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• Οπλισµένο Σκυρόδεµα

5,20

5,80

7,40

9,75

10,55

12,30

14,20

17,98

2,5

3

4

5

6

7

8

10

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

250 x 60

0,030

0,031

0,031

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

Προϊόν ∆ιαστάσεις (cm) Πάχος (cm) λd
(W/mK) Τιµή € / m2
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Γκρι Θερµοµονωτικές Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης _ ΧPS GREY

MARMOLINE
XPS GREY
Θερµοπρόσοψης
WRS
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• Εξωτερική
Θερµοµόνωση

4,70

5,80

7,45

8,85

10,50

12,35

14,20

17,98

2

3

4

5

6

7

8

10

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

0,030

0,031

0,031

0,300

0,032

0,032

0,032

0,032

MARMOLINE
XP GREY
Θερµοπρόσοψης
GF
(Γκοφρέ)
Εφαρµογή µόνωσης σε:
• Εξωτερική
Θερµοµόνωση

4,75

5,90

7,55

9,00

10,65

12,45

13,75

18,30

2

3

4

5

6

7

8

10

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

125 x 60

0,030

0,031

0,031

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

MARMOLINE
XPS GREY
∆απέδων FL -
Φορτίων

6,50

10,55

3

5

125 x 60

125 x 60

0,031

0,032

Προϊόν ∆ιαστάσεις (cm) Πάχος (cm) λd
(W/mK) Τιµή € / m2
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Βοηθητικά Υλικά

A 3000 / R131

A 1500 / R117

A 1250 / Fiberkleber

ΓΝ PVC / F

NP PVC / F

Σ∆ - ALU / 5cm / 2,5m

Σ∆ - ALU / 8cm / 2,5m

Σ∆ - ALU / 10cm / 2,5m

Σ∆ - ALU / 12cm / 2,5m

Σ∆ - ALU / 15cm / 2,5m

Σ∆ - ALU / 5cm / 2,0m

Σ∆ - ALU / 7cm / 2,0m

∆Γ - ALU / 5cm / 1,8m

Κ -1

Κ - 2

1,16

1,04

0,98

0,81

3,15

2,45

3,25

3,55

3,95

4,62

2,48

2,97

7,99

10,70

14,40

Πλέγµα Fiberglass λευκό, ρολό 50m x 1m, βάρος 160 gr/m2, mesh 3,50 x 3,85mm
για εξωτερική θερµοµόνωση

Πλέγµα Fiberglass λευκό, ρολό 50m x 1m, βάρος 145gr/m2, mesh 4,00 x 4,50mm
για εξωτερική θερµοµόνωση

Πλέγµα Fiberglass µπλε, ρολό 100m x 1m, βάρος 120gr/m2, mesh 10,00 x 10,00mm
για σοβά

Γωνιόκρανο PVC / Fiberglass NET 2,5m

Νεροσταλάκτης PVC / Fiberglass NET 2,0m 

Σιδηρόδροµος αλουµινίου 5cm / 2,5m

Σιδηρόδροµος αλουµινίου 8cm / 2,5m

Σιδηρόδροµος αλουµινίου 10cm / 2,5m

Σιδηρόδροµος αλουµινίου 12cm / 2,5m

Σιδηρόδροµος αλουµινίου 15cm / 2,5m

Σιδηρόδροµος αλουµινίου 5cm / 2,0m

Σιδηρόδροµος αλουµινίου 7cm / 2,0m

Σιδηρόδροµος αλουµινίου γωνία 5cm / 1,8m

Καρφιά στήριξης σιδηροδρόµου 6 x 35

Καρφιά στήριξης σιδηροδρόµου 6 x 36

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Τιµή € / m2Προϊόν

Προϊόν

Προϊόν

Προϊόν

Υαλοπλέγµατα

Γωνιόκρανα / Νεροσταλάκτες Τιµή € / m

Καρφιά Στήριξης Σιδηροδρόµου (κουτί 100 τεµαχίων) Τιµή € / κουτί

Σιδηρόδροµοι Αρχικής Στήριξης Τιµή € / m
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Βοηθητικά Υλικά

Π - PVC / 70

Π - PVC / 90

Π - PVC / 120

Π - PVC / 140

Π - PVC / 160

Π - PVC / 180

Π - PVC / 200

Π - PVC / 220

Π - M - PVC / 95

Π - M - PVC / 115

Π - M - PVC / 135

Π - M - PVC / 155

21,40

22,30

25,30

29,70

30,35

36,20

36,50

40,20

48,65

50,10

53,25

57,90

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 70mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 90mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 120mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 140mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 160mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 180mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 200mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Καρφί στήριξης PVC 220mm, κουτί 250 τεµ.

Πείρος / Μεταλλικό καρφί στήριξης PVC 95mm, κουτί 200 τεµ.

Πείρος / Μεταλλικό καρφί στήριξης PVC 115mm, κουτί 200 τεµ.

Πείρος / Μεταλλικό καρφί στήριξης PVC 135mm, κουτί 200 τεµ.

Πείρος / Μεταλλικό καρφί στήριξης PVC 155mm, κουτί 200 τεµ. 

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Προϊόν Πείροι / Καρφιά Στήριξης Πλακών Πολυστερίνης Τιµή € / κουτί
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